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PENDIDIKAN MATEMATIKA REALISTIK INDONESIA 

(SUMBANGANNYA DALAM MEMBANGUN 

SUMBER DAYA MANUSIA) 

Siti M. Amin 

Dosen Jurusan Matematika 

FMIPA Unesa 

amin3105@yahoo.com 

+628123544987 

 

Sekelompok pemerhati pendidikan Matematika yang merasa 

prihatin terhadap proses pembelajaran Matematika merasa perlu 

untuk melakukan suatu gerakan inovasi pembelajaran. Gerakan 

tersebut diberi mana Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. 

Dalam perjalanannya, ternyata gerakan tersebut sangat sesuai 

dengan anjuran pemerintah, melalui Kepmendiknas, saat ini agar 

para pelaku pendidikan melakukan inovasi pembelajaran. Melalui 

pembelajaran dengan Pendidikan Matematika Realistik, siswa 

tidak hanya diasah kecerdasan Logical/Mathematicalnya, tetapi 

juga diasah kecerdasan majemuknya, terutama kecerdasan  inter 

dan intrapersonalnya. Dengan demikian siswa tidak hanya 

belajar Matematika, tetapi juga belajar keterampilan hidup yang 

pada akhirnya mereka dapat menjadi warga negara yang 

berkarakter. Makalah ini akan menjelaskan keterkaitan antara 

Pendidikan Matematika Realistik Indonesia dengan kecerdasan 

inter dan intrapersonal. 

 

Kata kunci:  Pendidikan Matematika Realistik Indonesia, kecerdasan 

majemuk, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan 

intrapersonal 
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Pendahuluan 

Pendidikan, pada umumnya, bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik 

menghadapi masa depan mereka yang selalu berubah dan penuh tantangan. Para 

peserta didik diharapkan mampu memecahkan dan mengatasi masalah kehidupan 

yang dihadapinya dengan cara yang baik, tepat, dan cepat (Tim Broad-Based 

Education, 2002a). Untuk itu peserta didik perlu memiliki kecakapan hidup. 

Kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk berani 

menghadapi masalah hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan, 

kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusinya. Ada 

empat jenis kecakapan hidup, yaitu: 1) kecakapan personal yang mencakup 

kecakapan mengenal diri dan kecakapan berpikir rasional, 2) kecakapan sosial 

mencakup kecakapan komunikasi dengan empati dan kecakapan bekerjasama, 3) 

kecakapan akademik, dan 4) kecakapan vokasional (Tim Broad Based Education, 

2002a). 

Pada umumnya, berdasarkan pengamatan penulis, guru matematika saat 

mengajar hanya memperhatikan kecerdasan akademik saja itupun belum disertai 

kecapan berpikir rasional. Guru mengajar cara-cara menyelesaikan soal sesuai 

dengan keinginan guru. Siswa belum diberi kesempatan untuk menyelesaikan 

masalah dengan cara mereka sendiri. Sangat jarang, guru matematika yang 

melibatkan kecerdasan interpersonal dan kecerdasan sosial siswanya saat 

mengajar matematika. Umumnya mereka menganggap itu bukan tugas mereka, 

tetapi tugas guru matapelajaran lain. Alasan para guru mengajar dengan cara 

seperti itu pada umumnya adalah karena mereka dikejar target kurikulum. Padahal 

kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa pada 

matapelajaran matematika juga masih sangat memprihatinkan. 

Melihat keadaan seperti itu, sekelompok ahli matematika dan pendidikan 

matematika merasa prihatin. Berdasar keprihatinan itu, mereka melakukan suatu 

gerakan untuk memeperbaiki kualitas pembelajaran matematika yang selanjutnya 

dikenal dengan nama Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI). 

Makalah ini akan menjelaskan tentang PMRI dan kecerdasan intra dan 

interpersonal, serta cara untuk mengaitkannya dalam pembelajaran matematika.    

   

Pembahasan 

Sejak tahun 1971 Institut Freudenthal telah mengembangkan Realistic 

Mathematics Education (RME) yang merupakan pendekatan teoritik untuk 

pembelajaran dan pengajaran Matematika. Kelompok RME meninjau apakah 

matematika, bagaimana siswa belajar matematika, dan bagaimana matematika 

dapat diajarkan.  

Prinsip yang menggaris-bawahi RME sangat dipengaruhi oleh ide Hans 

Freudenthal bahwa matematika merupakan aktivitas manusia. Freudenthal merasa 

bahwa siswa jangan dijadikan penerima pasif dari matematika yang telah jadi, 

tetapi hendaknya pembelajaran lebih mengutamakan pembimbingan pada siswa 
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untuk menggunakan kesempatan menemukan kembali matematika (Gravemeijer, 

1994; Van den Kooij, 1998) dengan membawanya ke kehidupan mereka. RME 

memerlukan otonomi intelektual tinggi dari para siswa. Dengan kata lain, salah 

satu prinsip pendekatan RME adalah siswa secara aktif berpartisipasi dalam 

proses pembelajaran. Dalam suatu lingkungan pembelajaran yang distimulus, 

mereka (siswa)  berkesempatan membangun sendiri pengetahuan dan pengertian 

mereka.  

Pada pandangan RME bahan ajar dimatematisikan, dalam semua  kasus,                                           

dipengalamankan secara nyata untuk siswa. Itulah sebabnya pendekatan ini 

disebut RME. Hal ini tidak berarti bahwa RME selalu menggunakan masalah 

kehidupan yang nyata (Lange, 1987), tetapi juga dapat menggunakan hal-hal yang 

sudah dialami atau dipahami siswa atau sesuatu yang dapat dibayangkan siswa 

(Slettenhaar, 2000). Siswa lebih menyukai permulaan dengan masalah yang 

“kaya”, masalah ini dapat diselesaikan dengan berbagai cara berbeda atau 

mempunyai selesaian yang berbeda pula. Bermacam-macam cara penyelesaian 

dan selesaian itu dapat dibandingkan dalam situasi kelas yang interaktif yang 

dapat menimbulkan kebiasaan untuk berdiskusi dan melakukan refleksi bagi para 

siswa. Hal ini penting bagi siswa untuk mengembangkan alat matematika serta 

pengertian  tingkat tinggi dan formal (Goffree & Dolk, 1995; Treffers, 1991; Van 

den Heuvel-Panhuizen, 1998). Di samping itu, para siswa juga berkesempatan 

untuk belajar memahami demokrasi. 

Lebih lanjut Treffers (1991) memformulasikan adanya dua jenis 

matematisasi, yaitu horisontal dan vertikal. Matematisasi harisontal berkaitan 

dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Dengan matematisasi 

horisontal siswa memperoleh model matematika informal atau formal. 

Matematisasi vertikal berkaitan dengan proses pengorganisasian kembali 

pengetahuan yang telah diperoleh ke simbol matematika yang lebih abstrak, 

hingga siswa sampai pada pengetahuan matematik formal.  

Kegiatan yang dapat digolongkan pada matematisasi horisontal menurut 

de Lange (1987) meliputi: pembuatan skema, merumuskan dan menggambarkan 

masalah dengan cara berbeda, menemukan hubungan, mengingat aspek serupa 

dalam masalah berbeda, merumuskan masalah nyata dalam model matematik 

yang sudah dikenal. Kegiatan yang merupakan matematisasi vertikal adalah: 

memperbaiki model, menggunakan model berbeda, memadukan beberapa model, 

menunjukkan keteraturan, serta merumuskan konsep matematika baru.  

Dengan adanya dua jenis matematisasi tersebut, Treffers(1991), de Lange 

(1987) dan Freudenthal (1973) mengklasifikasi pendekatan pembelajaran 

matematika, berdasarkan intensitas kedua matematisasi tersebut, menjadi 4 

macam yaitu: 
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1. Mekanistik yang lebih menekankan pada latihan, dan penghafalan rumus. 

Kedua proses matematisasi tidak tampak. 

2. Strukturalistik yang lebih menekankan pada matematisasi vertikal dan 

cenderung mengabaikan matematisasi horisontal. Materi pada pendekatan ini 

sering disebut sebagai new math yang membangun konsep matematika 

berdasarkan teori himpunan.  

3. Emperistik yang lebih menekankan pada matematisasi horisontal dan 

cenderung  mengabaikan matematisasi vertikal. 

4. Realistik yang menyeimbangkan matematisasi horisontal dan vertikal. 

 

Berdasar uraian di atas dapat diungkap tiga prinsip RME, yaitu  

menemukan kembali, fenomenologi didaktik, dan model yang dikembangkan 

sendiri.  Berikut ini dijelaskan masing-masing prinsip tersebut. 

1. Menemukan kembali (re-invention). Siswa diberi kesempatan untuk 

mengalami proses pembelajaran seperti para ilmuwan saat mereka 

menemukan suatu konsep melalui topik yang disajikan. Hal ini dapat 

dilakukan dengan cara mendorong atau mengaktifkan siswa dalam proses 

pembelajaran sehingga siswa dapat menemukan atau membangun sendiri 

pengetahuan yang akan diperolehnya. Dengan demikian siswa merasa bahwa 

mereka menemukan sendiri apa yang dipelajarinya. Penemuan kembali dapat 

diupayakan melalui pemasukan sejarah matematika, pemberian masalah nyata 

yang mempunyai beberapa kemungkinan cara menyelesaikan maupun 

selesaiannya. Kegiatan berikutnya adalah pematematisasian prosedur selesaian 

yang sama dan perancangan alur belajar sehingga siswa menemukan sendiri 

konsep yang dipelajarinya.    

2. Fenomenologi didaktik (didactical phenomenology). Pada  pembelajaran 

matematika, yang umumnya berlangsung selama ini, guru berusaha untuk 

memberitahu siswa bagaimana menyelesaikan suatu masalah dengan sangat 

runtut, sehingga siswa tinggal memakai pengetahuan yang sudah siap pakai. 

Biasanya para guru menyajikan suatu konsep, memberikan contoh dan bukan 

contoh, dan kemudian para siswa diminta untuk menyelesaikan soal. Pada 

RME keadaan ini “dibalik”. Artinya pada awal pembelajaran matematika, 

siswa diberi masalah yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, kemudian 

mereka diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara mereka 

sendiri. Dengan demikian penyajian topik matematika didasarkan pada 

pertimbangan kegunaan dan sumbangannya pada matematika lanjut.      

3. Model yang dikembangkan sendiri (self-developed model). Pada saat 

menyelesaikan masalah nyata, siswa mengembangkan model sendiri. Urutan 

pembelajaran yang diharapkan terjadi dalam RME adalah penyajian masalah 

nyata, membuat model masalah, model formal dari masalah, dan pengetahuan 

formal. Dengan demikian sangat dimungkinkan adanya berbagai model yang 

muncul. Berbagai model tersebut diharapkan akan berubah menjadi 

pengetahuan matematika formal. 
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Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut,  proses pembelajaran RME 

mempunyai lima karakteristik, yaitu: menggunakan dunia nyata, model, produksi 

dan konstruksi, serta interaktif dan jalinan unit belajar (Treffers, 1991; Van den 

Heuvel-Panhuizen, 1998). Berikut akan diuraikan masing-masing karakteristik 

tersebut. 

1. Penggunaan dunia nyata. Siklus berikut menunjukkan proses matematisasi 

konsep yang menggunakan dunia nyata tidak hanya sebagai sumber 

matematisasi, tetapi juga sebagai tempat pengaplikasian matematika.  

                    Dunia nyata 

 

  Matematisasi dalam aplikasi                  Matematisasi dan refleksi 

 

           Abstraksi dan formalisasi     

Gambar 1. Matemasisasi Konseptual 

 Masalah nyata merupakan sajian awal pada proses pembelajaran. Hal ini 

memungkinkan siswa menggunakan pengalaman atau pengetahuan 

sebelumnya untuk melakukan proses matematisasi dan refleksi. Selanjutnya 

melalui abstaksi dan formalisasi siswa dapat mengembangkan konsep menjadi 

lebih lengkap. Akhirnya siswa dapat mengaplikasikan konsep matematika 

yang diperolehnya ke dunia nyata. Dengan demikian pemahaman siswa 

terhadap konsep tersebut menjadi lebih kuat. 

2. Penggunaan model. Model yang digunakan siswa dapat berupa model dari 

situasi atau model matematik yang dikembangkan oleh siswa sendiri. 

Pengembangan model sendiri merupakan jembatan untuk peralihan dari situasi 

nyata ke konteks informal atau formal.     

3. Penggunaan produksi dan konstruksi. Dengan produksi dan konstruksi, siswa 

didorong melakukan perefleksian pada bagian yang mereka anggap penting. 

Guru dapat membimbing siswa untuk menemukan kembali konsep formal. 

4. Penggunaan interaksi. Interaksi multi arah merupakan hal mendasar pada 

RME. Interaksi tersebut dapat berupa penjelasan, pembenaran, persetujuan, 

atau diskusi untuk mencapai kesepakatan atau negosiasi dalam memperoleh 

bentuk formal. 

5. Jalinan unit belajar (intertwine). Hal esensial dalam RME adalah jalinan  antar 

unit belajar. Jalinan ini akan memudahkan siswa dalam menyelesaikan 

masalah. Hal ini sangat sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan, di mana 

suatu masalah tentu merupakan jalinan dari beberapa penomena yang saling 

berkaitan. 

 Saat ini sudah ada beberapa negara yang mengembangkan pendekatan 

pembelajaran matematika yang mengacu ke RME, di antaranya Amerika telah 

mengembangkan kurikulum matematika untuk sekolah menengah yang disebut 

dengan Mathematics in Context. Proyek ini dimulai pada tahun 90-an dan didanai 

oleh National Science Foundation. Proyek ini bekerja sama dengan Freudenthal 

Institut. Kerjasama ini menghasilkan materi untuk guru, penilaian, dan materi 
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profesionalisasi yang  telah dipublikasikan oleh Encyclopaedia Britannica sejak 

1998 dan juga telah diterjemahkan ke bahasa Spanyol. 

Mathematics A-Lympiad merupakan ajang kontes untuk siswa secondary 

school dengan usia 17-18 tahun yang mempelajari matematika terapan. Dalam 

kegiatan ini siswa bekerja secara kelompok untuk menyelesaikan 3-4 masalah 

realistik yang bersifat terbuka. Negara-negara yang telah berpartisipasi dalam 

kegiatan ini adalah Afrika Selatan, Portugal, Jerman, dan Hongaria (Freudenthal 

Institut, 1995). 

Indonesia, sejak tahun 2001 bekerja sama dengan Belanda, mengadaptasi 

RME yang dinamakan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI). 

Dengan demikian prinsip-prinsip RME harus dipenuhi oleh PMRI dan 

karakteristik RME juga harus dimiliki oleh PMRI.  

Untuk memenuhi karakteristik PMRI tersebut, tentunya guru tidak dapat 

mengajar hanya dengan melibatkan kecerdasan logical/mathematical saja. Tetapiu 

guru harus melibatkan kecerdasan yang lain. Gardner mengemukakan keberadaan 

berbagai jenis kecerdasan, yang dikenal dengan kecerdasan majemuk, yang 

meliputi:  kecerdasan verbal/linguistic, musical/rhythmic, logical/mathematical, 

visual/spatial, bodily/kinesthetic, intrapersonal/introspective, 

interpersonal/social, dan naturalist/physical world. Berikut disajikan penjelasan 

dari tiap kecerdasan tersebut (Gardner, 1993, 1999; Martin, 1996; Wahl, 1998). 

1. Kecerdasan Verbal/Linguistic terkait dengan penggunaan bahasa. Seseorang 

yang mempunyai kecerdasan verbal tinggi peka terhadap arti kata, dapat 

berkomunikasi secara efektif, dan umumnya senang menggunakan bahasa, 

baik dalam bentuk lisan maupun tulis. Peneliti berpendapat bahwa, dalam 

pembelajaran matematika untuk mengembangkan kecerdasan jenis ini dapat 

dengan cara: 

a. mendorong siswa kerja kelompok dan mengkomunikasikan ide 

matematika mereka, 

b. meminta siswa untuk menyatakan jawaban mereka dalam bentuk verbal 

dan simbolik. 

2. Kecerdasan Musical/Rhythmic. Seseorang yang mempunyai jenis kecerdasan 

musical tinggi menyukai dan mengerti musik. Mereka dapat menjadi 

penyanyi, komponis, atau konduktor. Dalam pembelajaran matematika dapat 

disajikan kegiatan yang sesuai dengan ketertarikan siswa pada bidang ini, 

misal: Pada pembelajaran pengukuran diawali dengan menganyikan lagu Ular 

Naga. Dengan lagu tersebut siswa diajak untuk memahami pengertian 

panjang. 

3. Kecerdasan Logical/Mathematical. Seseorang yang mempunyai kecondongan 

tinggi dalam bidang matematika dicirikan dengan menyukai penyelesaian 
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masalah, menggunakan pola, nalar, dan abstraksi simbolik. Matematika dapat 

dibagi menjadi dua cabang, yaitu terapan dan teoritik. Bidang matematika 

teoritik membangun teori dan mengetesnya dengan logika abstrak. Bidang 

matematika terapan mendorong seseorang untuk menyelesaikan masalah 

dalam kehidupan nyata. Keduanya mempunyai andil terhadap pengetahuan 

matematika seseorang, tetapi matematika terapan yang membawa matematika 

ke kehidupan dalam kelas. 

4. Kecerdasan Visual/Spatial. Seseorang yang perkembangan kecerdasan 

visualnya kuat mempunyai kemampuan yang cermat dan tanpa kesulitan 

memahami dunia fisik mereka. Penelitian menunjukkan bahwa siswa yang 

mempunyai kelebihan dalam kecerdasan visual merasa bahwa matematika 

bukan mata pelajaran yang menakutkan dan mereka berhasil baik dalam mata 

pelajaran tersebut. Untuk menumbuhkan kecerdasan ini pada diri siswa dapat 

melalui kegiatan dan proyek, misal: memperkirakan dan mengukur panjang 

benda-benda di sekitarnya. 

5.  Kecerdasan Bodily/Kinesthetic. Seseorang yang mempunyai kecerdasan bodily 

kuat mempunyai kemampuan menggunakan fisik dan keterampilannya untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam pembelajaran matematika, penggunaan 

kecerdasan bodily/kinesthetic dapat dilakukan guru dengan memberi 

kesempatan kepada siswa untuk belajar sambil bekerja, learning by doing. 

Contoh: Saat siswa melakukan pengukuran panjang, mereka diberi 

kesempatan untuk belajar di luar kelas dengan melakukan pengukuran benda-

benda yang ada di sekitarnya. Untuk itu, siswa dapat berjalan atau berlari guna 

mencari benda-benda yang menarik perhatiannya.  

6. Kecerdasan Intrapersonal/Introspective. Memahami dan menyadari perasaan 

dan pikiran sendiri merupakan pusat dari kecerdasan intrapersonal. Dengan 

mendorong siswa untuk menjelaskan penalaran dan cara pikir atau melakukan 

refleksi, berarti guru telah melibatkan kecerdasan intrapersonal. Pada 

penelitian ini kecerdasan intrapersonal disebut sebagai kecerdasan 

intrapribadi. Contoh pelibatan kecerdasan intrapribadi dalam pembelajaran 

matematika adalah dengan meminta siswa untuk melakukan refleksi terhadap 

pekerjaan yang telah mereka lakukan.  

7. Kecerdasan   Interpersonal/Social. Kepekaan terhadap orang lain dan dunia 

sekeliling merupakan tanda bagi orang yang mempunyai kecerdasan 

interpersonal tinggi. Kelas matematika tradisional biasanya lebih menekankan 

persaingan daripada kolaborasi secara alami. Pada suatu proses pembelajaran, 

guru seharusnya  mengusahakan pertumbuhan kecerdasan interpersonal para 

siswa di samping mengembangkan konsep matematika mereka. Pada 

penelitian ini kecerdasan interpersonal disebut kecerdasan interpribadi. 
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Contoh pelibatan kecerdasan interpribadi dalam pembelajaran matematika 

adalah dengan meminta siswa untuk bekerjasama dalam kelompok guna 

menyelesaiakan tugas. 

8. Kecerdasan Naturalist/physical world. Seseorang yang memiliki kecerdasan 

naturalist tinggi adalah seseorang yang dapat membedakan dan 

mengklasifikasikan fauna dan flora. Mereka juga memahami ekosistem, 

mengetahui seluk beluk dan keterhubungan di alam. Mereka menyukai 

pendakian, mengamati burung, pengawet dan pemerhati lingkungan (Fogarty, 

1991). Pengembangan kecerdasan naturalist pada pembelajaran pengukuran 

dapat dilakukan guru dengan mengajak siswa belajar di luar kelas. 

Kecerdasan intrapribadi dan interpribadi dipercaya oleh para peneliti telah 

berkembang ketika manusia lahir ke dunia dan merupakan kombinasi dari 

keturunan, lingkungan, dan pengalaman (Campbell dan Campbell, Dickinson, 

2002). Berdasarkan hasil penelitian didapat data tentang anak yang berbakat 

membaca perasaan tergolong anak yang paling populer di sekolah dan lebih 

berhasil meskipun rata-rata IQ mereka tidak lebih tinggi dari anak-anak yang 

kurang terampil membaca perasaan (Goleman, 2001). Karena itu, orang tua, 

pengasuh, atau guru perlu melibatkan kedua kecerdasan tersebut dalam 

berinteraksi dengan anak. 

  Karakteristik PMRI dan kecerdasan majemuk yang dikemukan Gardner, 

khususnya kecerdasan inter dan intrapersonal tersebut sejalan dengan keinginan 

pemerintah terhadap pembelajan matematika yang terdapat dalam Standar Isi. 

Dalam Standa Isi disebutkan bahwa dalam setiap kesempatan, pembelajaran 

matematika hendaknya dimulai dengan masalah kontekstual (contextual problem). 

Melalui masalah kontekstual, peserta didik secara bertahap dibimbing untuk 

menguasai konsep matematika (Permen Diknas Nomor 22 Tahun 2006). Dengan 

pembelajaran seperti itu diharapkan tujuan mata pelajaran matematika dapat 

dicapai. Tujuan mata pelajaran matematika diberikan kepada siswa adalah agar 

siswa memiliki kemampuan sebagai berikut. 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat, dalam pemecahan masalah  

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan  matematika 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh 

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah 
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5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Untuk melakukan sesuatu seseorang tentunya tidak cukup kalau hanya 

menggunakan rasionya, tetapi perlu juga perlu melibatkan hatinya agar segala 

sesuatu yang dilakukannya tidak bertentangan dengan nuraninya. Berikut 

disajikan matriks hubungan antara berpikir dengan kedua kecerdasan tersebut, 

serta sifat-sifat yang ditimbulkannya. 

                  Berpikir 

dengan 

Kecerdasan 

Rasio Hati 

Intrapersonal Berpikir terbuka, 

menerima pendapat 

orang lain, berpikir 

alternatif, kerja cerdas 

Jujur, ikhlas, 

tanggungjawab 

Interpersonal Disiplin, kerja kelompok, 

kerja keras 

Gotongroyong  

 

Dari hubungan tersebut terlihat bahwa dengan melibatkan kecerdasan inter dan 

intrapersonal, guru tidak hanya menjadikan anak yang dapat berpikir matematis 

tetapi juga menjadikan anak yang dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam arti 

luas. 

   

Penutup 

 Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, diharapkan pembelajaran  

matematika yang menggunakan pendekatan PMRI dan melibatkan kecerdasan 

inter dan intrapersonal dapat menjadikan para siswa sebagai manusia yang 

berkualitas dan berkarakter. Pembangunan kemampuan siswa tidak hanya pada 

kemampuan intelektualnya saja, tetapi juga pada kemampuannya dalam 

melakukan refleksi dan berhubungan dengan orang lain. 
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PERANAN STATISTIKA DATA DRIVEN DALAM MEMBANGUN 

PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL 

NUR Iriawan 

Jurusan Statistika FMIPA 

Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya 

nur_i@statistika.its.ac.id 

 

Ringkasan 

Pendidikan sebagai alat utama untuk mencerdaskan yang pada gilirannya akan 

dapat mendongkrak tingkat kompetitif bangsa di kancah percaturan dunia yang 

semakin modern dan komputerisasi. Kehidupan seseorang (guru dan anak didik) 

dalam situasi yang semakin kompleks akan semakin meningkatkan dimensi 

padang hidupnya, sehingga semakin banyak pertimbangan yang harus diambil 

dalam melakukan setiap langkahnya. Statistika yang dilahirkan dengan kaya 

metode dalam cara memandang data dan analisisnya, sangat besar kontribusinya 

dalam dunia analisis system termasuk dalam system pendidikan untuk melakukan 

monitoring dan evaluasi (monev). Variabel yang terkait dengan kesuksesan 

pendidikan anak didik termasuk beberapa variabel tentang: fasilitas sekolah, 

karakteristik/kompetensi pendidik, pelaksanaan proses belajar mengajar (PBM), 

kondisi kesiapan anak didik bersekolah (termasuk lingkungan keluarga, 

lingkungan asal anak didik, dll) sangat dibutuhkan sebagai bahan monitoring 

pendidikan. Hasil monev yang periodik dan kontinyu akan memberikan masukan 

yang adaptive untuk kemajuan pendidikan, disamping juga akan dapat diketahui 

dimensi (variabel) pendidikan mana yang belum dan harus dilakukan monitoring. 

Statistika data driven memberikan peluang sangat besar untuk memfasilitasi 

kebutuhan kea rah ini. Sehingga pendidikan akan mampu memberikan kontribusi 

yang nyata dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang professional. 

 

Kata kunci: Statistika Data Driven, monev pendidikan, SDM profesional, 

variabel pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKALAH UTAMA 

mailto:nur_i@statistika.its.ac.id


Seminar Nasional Pendidikan Matematika dan Statistika 2010 

Peranan Pendidikan Matematika dan Statistika dalam Membangun Sumber Daya Manusia yang Profesional                             

ISBN : 978-979-3870-72-4 

 

 13 

1. PENDAHULUAN 

Angka pengangguran di Indonesia masih sangat tinggi. Bahkan di akhir 

tahun 2007, tercatat 60 persen dari 11,6 juta penganggur di Indonesia adalah 

berusia di bawah 25 tahun. Jumlah angkatan muda yang menganggur di 

Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah di negara-negara di 

ASEAN, seperti di Malaysia tercatat 11 persen dan di Filipina tercatat 16 

persen. Hal ini sangat memprihatinkan jika dilihat dari data jumlah anak-anak 

negeri yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, hanya selesai 

Sekolah Menegah Atas (SMA) dan sederajat atau di bawahnya, yang 

selanjutnya menganggur. 

Berdasarkan pada data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat 

Statistik Pendidikan yang dilansir oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 

2008/2009 menunjukkan bahwa jumlah kelas di tingkat sekolah dasar (SD) 

adalah 872.652, sementara jumlah kelas di sekolah menengah pertama (SMP) 

hanya 244.116. Jadi pada tahun 2008/2009 terdapat sebanyak 628.536 kelas 

siswa sekolah dasar yang tidak bisa memperoleh kesempatan melanjutkan 

sekolah ke SMP. Pada tahun yang sama jumlah kelas di tingkat SMA sebanyak 

169.202, atau diperkirakan sebanyak 74.914 kelas siswa SMP yang tidak bisa 

memperoleh tempat di sekolah menengah atas. Jika satu kelas normal adalah 

40 siswa, maka masih sangat banyak yang harus ditangani sehingga mampu 

berdikari dan mengurangi beban pemerintah karena kurangnya pendidikan 

mereka. 

Apabila kondisi di atas dihubungkan dengan Tujuan Pembangunan 

Milenium atau Millenium Development Goals (MDGs) yang menjadi 

komitmen negara-negara anggota dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

serta program mulia pemerintah untuk wajib belajar 9 tahun, maka keadaan 

tersebut masih memprihatinkan. Apalagi jika dikaitkan dengan adanya 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, kontrol dan 

kendali hasil pendidikan yang akan sangat terasa diperlukan sebagai langkah 

dan usulan yang paling mudah adalah dengan menyatukan cara pengajaran di 

sekolah yang berbasis data driven yang berentrepreneurship.  
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2. PEMBAHASAN 

Pendidikan Data Driven 

Istilah data driven mungkin akan mirip dengan istilah yang sering 

digunakan dalam PBM di sekolah tingkat dasar menengah, yaitu kontekstual. 

Namun maksud data driven disini diartikan lebih luas, tidak sekedar 

pendidikan akademik kuantitatif di sekolah saja tetapi juga harus difikirkan 

mengenai imbas ke depan atas konten pendidikan kuantitatif tersebut di luar 

kelas, bahkan hingga setelah lulus sekolah. Beberapa perbedaan yang 

mencolok dapat ditunjukkan dalam  beberapa buku sekolah elektronik 

pelajaran matematika. 

 

Sumber : BSE Matematika Kleas 2 Oleh 

Purnomosidi, Wiyanto, dan Endang 

Supadminingsih, hal 17 

 

Gambar 1: Kata beli dalam pokok bahasan bilangan genap dan bilangan ganjil 

BSE Matematika untuk kelas 1 yang ditulis oleh Purnomosidi, Wiyanto, 

dan Endang Supadminingsih terdapat kurang lebih delapan contoh kasus yang 

menggunakan kata ”beli”, sementara untuk kelas 2 yang ditulis oleh Nur 

Fajariyah dan Defi Triratnawati terdapat kurang lebih 25 contoh kasus yang 

menggunakan kata ”beli”.  Bahkan, dalam buku BSE Matematika dua kelas di 

atasnya lebih cenderung meningkat jumlahnya. Untuk kelas 3 terdapat kurang 

lebih 40 contoh kasus yang menggunakan kata ”beli”, sementara dalam BSE 

Matematika kelas 4 oleh Burhan Mustaqim dan Ary Astuty terdapat paling 

tidak 42 contoh kasus yang menggunakan kata “beli” dalam berbagai pokok 

bahasan. Fakta tersebut ditunjukkan dalam Gambar 1,Gambar 2 dan Gambar 3. 
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Sumber : BSE Matematika Kelas 3 Oleh Nur Fajariyah dan Defi 

Triratnawati, hal 73 

 

Gambar 2: Kata beli dalam pokok bahasan pengenalan finansial 

 

 

Sumber: BSE – Matematika Kelas 4, Oleh 

Burhan Mustaqim dan Ary Astuty, hal 11 

 

Gambar 3: Kata beli dalam pokok bahasan sifat distributif 

 

Ketiga contoh dalam ketiga gambar di atas memberikan kecenderungan 

implikasi yang cukup signifikan dalam pengaruhnya pada keprofesionalan 

siswa di kemudian hari. Tampak sejak dini siswa di didik ke arah manusia 

yang cenderung konsumtif. BSE tersebut telah diklaim sebagai buku ajar yang 

kontekstual, namun belum terfikirkan anak didik nya akan diarahkan (di-
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driven) ke mana. Pendidikan kontekstual demikian sudah cukup bagus, tetapi 

sangat menjebak pada pengertian yang mengkungkung siswa untuk tidak 

kreatif. Dalam hidupnya. Hanya sekedar pingintahu cara hitung menghitung, 

dalam pikiran siswa diberikan kondisi semua yang kontekstual sudah tersedia 

dan tinggal memanfaatkan saja, walaupun harus memBELI. Seandainya 

kontekstual tersebut ditempelkan pada pendidikan yang mengarah pada (data 

driven) peningkatan kompetensi siswa untuk kreatif dan produktif, maka 

pendidikan SDM yang handal dan professional akan dapat dimulai dari sejak 

dini. Bukan malah sejak dini diajari untuk memperbesar ke-hegemoni-annya 

(semua serba ada dan dapat secara cepat diperoleh). 

Sebagai contoh, apabila kata beli dalam beberapa tulisan dalam BSE 

tersebut dari BELI mangga diganti dengan MEMETIK mangga, maka 

implikasi ke depannya akan sangat besar dan sangat luas bagi generasi ini. 

Kata beli sangat dekat dengan sifat higemoni. Sedangkan kata memetik sangat 

dekat dengan tuntutan etos kerja tinggi untuk memperoleh apa yang 

diinginkan. Perubahan kata beli ke memetik men-driven siswa untuk 

menciptakan berbagai pertanyaan inovatif yang sangat erat dengan 

kedewasaan dalam kehidupannya. Pertanyaan seperti: kapan memetiknya; 

dimana dipetik; kalau siap dipetik, kapan menanamnya; bagaimana 

menanamnya dll. Semuanya sangat kental dengan maksud dan kesadaran 

generasi Indonesia di masa dating yang gila kerja, buka gila beli. Fakta yang 

berkembang sekarang adalah jumlah komunitas petani dan nelayan sangat 

turun drastis. Disamping banyak lahan petanian berubah fungsi jadi mal dan 

pusat perbelanjaan sebagai kebijakan pemerintah daerah yang merupakan hasil 

pendidikan konsumtif, juga jarena anak petani dan nelayan sudah banyak yang 

tidak mau lagi betani dan menjadi nelayan. Generasi mereka lebih sukan 

menjadi buruh pabrik dan karyaman penjaga took di kota, yang notabene 

tujuannya adalah apabila perlu sesuatu untuk kebutuhan hidupnya dapat segera 

terpenuhi dengan beli. Ini semua dicurigai sebagai hasil pendidikan semacam 

konten BSE di atas. 

Bagaimana dengan pendidik? Sinkronisasi pendidikan data driven pun 

akan sangat tepat jika diterapkan pada pendidik. Sinkronisasi ini berada dalam 
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pembangunan portofolio setiap pendidik. Apabila data driven kegiatan guru 

diarahkan pada 3-P, yaitu penelitian-pengajaran-pengabdian seorang guru di 

lingkungannya serta didukung kompetensi pengawasan serta monitoring dan 

evaluasi yang memadai, maka akan terbangun portofolio yang sangat baik.  

Pada prinsipnya, manusia tidak ingin hidupnya hanya melakukan kegiatan 

yang monoton saja sehingga gairah hidupnya pun semakin hari semakin 

berkurang karena bosan. Demikian juga mereka tidak mau semakin hari 

semakin susah. Prinsip ini dapat dilakukan guru untuk memikirkan kemudahan 

pekerjaannya dengan hasil optimal, sehingga kepuasan melihat karyanya 

menggugah gairah kerja yang sangat tinggi. Penelitian tindakan kelas yang 

kontinyu, misalnya, adalah merupakan suatu policy study yang sangat handal 

untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengelola dan melaksanakan 

tugasnya di sekolah. Akibatnya, sertifikasi pendidik sudah secara otomatis 

dapat dilakukan tanpa harus ada korban pemalsuan dokumen isi portofolio 

pendidik. 

Mengacu pada pendapat bahwa Sebaik apapun materi ajar disusun dan 

rancangan pembelajaran disusun, capaian hasil pendidikan di sekolah masih 

sangat tergantung pada mutu dan kompetensi pelaksana pendidikannya, yaitu 

guru, maka pemikiran di atas sangat signifikan apabila dilakukan. 

Statistika Data Driven (SDD) 

Statistika yang dilahirkan untuk memikirkan dan menciptakan metode 

memberikan fasilitas yang cukup banyak pada setiap orang dalam cara 

memandang data dan analisisnya, sangat besar kontribusinya dalam dunia 

analisis sistem termasuk dalam sistem pendidikan untuk melakukan penelitian 

pendidikan dan monitoring dan evaluasi (monev). Variabel yang terkait 

dengan kesuksesan pendidikan anak didik termasuk beberapa variabel tentang: 

fasilitas sekolah, karakteristik/kompetensi pendidik, pelaksanaan proses 

belajar mengajar (PBM), kondisi kesiapan anak didik bersekolah (termasuk 

lingkungan keluarga, lingkungan asal anak didik, dll) sangat dibutuhkan 

sebagai bahan monitoring pendidikan. Hasil monev yang periodik dan 

kontinyu akan memberikan masukan yang adaptive untuk kemajuan 

pendidikan, disamping juga akan dapat diketahui dimensi (variabel) 
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pendidikan mana yang belum dan harus dilakukan monitoring. Statistika data 

driven memberikan peluang sangat besar untuk memfasilitasi kebutuhan kea 

rah ini. Dengan menggunakan beberapa alat statistika dalam monev, akan 

dapat diketahui variabel dan faktor apa saja yang samgat mempengaruhi 

kinerja suksesnya pendidikan. Tahap demi tahap monev yang dilakukan 

kontinyu akan mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam modernisasi 

pendidikan mengarah pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang 

professional. 

Beberapa metode statistika yang dapat digunakan sebagai alat untuk 

penelitian dan monev dalam pendidikan adalah sbb: 

    Besar kecilnya angka partisipasi sekolah (APS), banyaknya gedung 

sekolah, banyaknya guru baik total maupun setiap bidang ajar dan 

beberapa hal yang lain tentang pendidikan yang tersebar di setiap 

kelurahan ataupun kecamatan dan Kabupaten/Kota akan mempunyai 

sifat spatial apabila dipandang dari tingkat satuan Propinsi atau 

Kab/Kota. Sehingga statistika data driven akan mampu membantu dalam 

membaca dan menganalisis kompetensi setiap daerah dan 

kecenderungan ketentanggaan daerah dalam mengelola dan 

meningkatkan pendidikan di tingkat Propinsi dalam melakukan monev 

pendidikan di Kab/Kota atau di tingkat Kab/Kota dalam melakukan 

monev pendidikan di setiap kecamatan/Kelurahan. Karena 

ketetanggaan/kedekatan daerah dicurigai sangat mempengaruhi nilai 

APS dan mutu pendidikan didaerahnya. 

    Terhadap time serial data pendidikan di suatu daerah (Kab/Kota), 

statistika data driven akan mampu membantu meneropong perubahan 

jumlah anak didik usia sekolah. Hasil ini akan mampu memberikan 

prediksi dan ramalan ke depan tentang kecukupan fasilitas dan jumlah 

pendidik. Disamping itu fasilitas statistika ini akan mampu memberikan 

warning ada tidaknya baby boom akibat banyaknya pernikahan dini yang 

pada gilirannya akan membutuhkan penanganan pendidikan khusus di 

kemudian hari. 
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    Banyaknya siswa drop-out menyebabkan angka rata-rata lama sekolah 

yang cukup rendah dalam ikut meningkatkan IPM daerahnya. Statistika 

data driven terhadap survival lama sekolah anak didik baik analisis 

serentak seluruh Kab/Kota di suatu Propinsi maupun seluruh kecamatan 

atau kelurahan secara spatial sangat diperlukan. Hasil ini akan 

memberikan cerminan pemerataan penanganan masalah pendidikan di 

semua daerah di seluruh satuan otoritas.  

    Pencatatan data di lingkup sekolah mengenai PBM, kegiatan aktifitas 

dan PTK guru, capaian prestasi siswa baik ekstra ataupun intra kurikuler, 

serta variabel ukuran kinerja sekolah yang lainnya secara kontinyu dan 

teliti akan dapat digunakan oleh statistika data driven untuk mengukur 

seberapa besar (peningkatan/penurunan) kinerja suatu sekolah dari 

waktu ke waktu. 

 

3. PENUTUP 

Renungan untuk rekomendasi 

Mengacu pada pendapat bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, 

maka dalam penanganan pendidikan di sekolah akan dapat diperoleh 

pengalaman yang pasti sangat bermakna untuk mengarahkan pola dan proses 

pendidikan ini menjadi lebih baik dan lebih efisien dari hari ke hari bahkan 

dari tahun ketahun. Untuk mengetahui hal itu semua apabila secara kontinyu 

dilakukan monev di semua lini aktifitas komponen sekolah. Monev dengan 

dilengkapi fasilitas ICT yang baik sudah saatnya dilakukan, sehingga alat ini 

akan mampu memfasilitasi pengukuran kinerja yang tepat untuk mengukur dan 

mengontrol arahan pendidikan yang benar sehingga dapat membimbing anak 

didik ke arah generasi yang inovatif, kreatif dan professional. 
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IMPLEMENTASI KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN 

ANTARA HARAPAN DAN TANTANGAN DALAM MENCETAK GURU 

YANG PROFESIONAL1 

Oleh : ABDUL MUIZ, M.Pd2 

ABSTRAK 

Tujuan utama perubahan kurikulum adalah menjadikan pendidikan lebih bermutu. 

Bermutu dapat diartikan penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan secara 

profesioanal berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dalam 

pelaksanaannya, guru sebagai tenaga pendidik mempunyai peranan penting dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. Untuk itu profesionalisme guru merupakan 

faktor utama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Inilah sebenarnya harapan 

dan tantangan bagi guru dalam implementasi Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Guru yang profesional setidak-tidaknya memiliki 4 (empat) 

kompetensi yang  telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu: kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.  

Kata Kunci:, KTSP, Profesionalisme Guru  dan Kompetensi Guru 

 

1. PENDAHULUAN 

Pelaksanan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sebenarnya merupakan 

amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (UU 

20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standar 

Nasional Pendidikan.  Dalam PP 19/2005, pasal 52 ayat 1 (a) disebutkan 

bahwa “Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur 

tentang Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus”. Sedangkan dalam 

UU 20/2003, pasal 38 ayat 2 menyebutkan: 

                                                           

1 Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Pendidikan Matematika dan 

Statistika 2010, Jurusan Pendidikan Matematika Universitas PGRI Adi Buana 

Surabaya, tanggal 2 Mei 2010 

 

2 Penulis adalah Guru/Matematika dilingkungan Kementrian Agama Republik 

Indonesia 
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“Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan 

relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite 

sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan 

atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan 

provinsi untuk pendidikan menengah” 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan merupakan seperangkat rencana yang di susun 

oleh setiap satuan pendidikan sebagai pedoman pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari 

penjelesan ini terlihat bahwa guru sebagai tenaga pendidik dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran harus mengacu dan berpedoman pada 

aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan.  

Terdapat beberapa prinsip dan acuan yang harus diperhatikan dalam 

penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan.  Prinsip dan acuan tersebut 

merupakan dasar dan pijakan  bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran. 

Permasalahan sekarang adalah “Bagaimana implementasi prinsip dan acuan 

tersebut dalam pembelajaran?” dan “Indikator apa saja yang harus dimiliki 

oleh guru profesional?”. Semoga makalah ini dapat membantu dan membuka 

pikiran kita bagaimana mengimplementasikan prinsip dan acuan dalam KTSP, 

sehingga implementasi tersebut dapat mengangkat mutu dan profesinalisme 

para guru. 

2. PEMBAHASAN 

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) 

a. Prinsip Pengembangan KTSP dan Implementasinya dalam 

Pembelajaran 

Setidaknya terdapat tujuh prinsip yang harus diperhatika dalam 

mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (Depdiknas, 2006 : 

6 – 7). Ke enam prinsip tersebut adalah (1) Berpusat pada potensi, 

perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan 
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lingkungannya, (2) Beragam dan terpadu, (3) Tanggap terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, (4) Relevan dengan 

kebutuhan kehidupan, (5) Menyeluruh dan berkesinambungan, (6) Belajar 

sepanjang hayat, dan (7) Seimbang antara kepentingan nasional dan 

kepentingan daerah 

Tanpa mengesampingkan penjelasan yang telah dikeluarkan oleh 

Departemen Pendidikan Nasional (sekarang: Kementrian Pendidikan 

Nasional), Penulis menjelaskan prinsip tersebut dalam pembelajaran 

sebagai berikut: 

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan 

kepentingan peserta didik dan lingkungannya 

Pembelajaran dilaksanakan bukan untuk memenuhi kewajiban semata, 

tetapi harus bermanfaat bagi peserta didik. Oleh karena itu, guru harus 

mengetahui apa yang dibutuhkan oleh peserta didiknya. Dengan 

landasan tersebut, maka guru akan merencanakan sebuah pembelajaran 

yang dapat membantu peserta didiknya untuk meningkatkan pola 

pikirnya.  

2. Beragam dan terpadu 

Peserta didik merupakan kumpulan individu yang beragam. 

Keberagaman tersebut merupakan sebuah anugerah yang dapat 

menimbulkan ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. 

Dengan keberagaman, maka akan tercipta sikap saling menghargai 

anatar individu yang satu dengan yang lainya. Sikap ini diperlukan 

dalam pembelajaran, sehingga dengan sikap tersebut pembelajaran 

akan tercipta suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. 

3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan seni 

Ilmu pengetahuan akan berkembang dengan pesat apabila di dukung 

oleh teknologi yang memadai serta sikap masyarakat yang terbuka 
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terhadap perkembangan seni dan budaya. Pemanfaatan teknologi dan 

seni dalam pembelajaran diharapkan dapat memotivasi peserta untuk 

lebih fokus terhadap mata pelajaran yang disampaikan. 

4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan 

Kadang kala peserta didik bertanya “Untuk apa saya belajar materi 

ini?”. Pertanyaan tersebut timbul karena peserta didik merasa bahwa 

materi yang dipelajari tidak relevan dengan dengan kebutuhan 

kehidupan. Oleh karena itu, dalam pembelajaran sebaiknya peserta 

didik dijelaskan tentang kebermanfaatan dari materi yang diajarkan. 

Kebermanfaatan tersebut dapat ditunjukkan dengan aplikasi dari materi 

yang diajarkan atau pekerjaan apa yang membutuhkan pengetahuan 

tentang materi tersebut. 

5. Menyeluruh dan berkesinambungan 

Sebenarnya tidak ada mata pelajaran atau materi pelajaran yang berdiri 

sendiri. Setiap mata pelajaran atau materi yang diajarkan akan saling 

terkait dengan mata pelajaran atau materi pelajaran yang lainnya. 

Dengan mengetahui stuktur keilmuan dari mata pelajaran atau materi 

pelajaran yang diajarkan, maka akan terlihat kesinambungan antara 

yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, sebaiknya guru 

sebagai tenaga pengajar mengetahui struktur keilmuan dari mata 

pelajaran atau materi pelajaran yang akan disampaikan.  

6. Belajar sepanjang hayat 

Tiada hari dan waktu yang terbuang dengan sia-sia. Belajarpun tidak 

harus dibatasi oleh waktu dan tempat. Oleh karena itu, pemberian 

tugas pada peserta didik diperlukan agar peserta didik mempunyai 

kewajiban untuk belajar diluar lingkungan sekolah. Tetapi pemberian 

tugas harus dikemas sedemikian hingga sehingga tidak memberatkan 

peserta didik. Berikanlah tugas-tugas yang bermanfaat dan menarik, 
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sehingga dengan tugas-tugas tersebut peserta didik akan termotivasi 

untuk belajar. 

7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah 

Tak selamanya guru hanya bertugas untuk mengajarkan materi yang 

menjadi kewajibannya, selain itu juga guru harus mengerti kebijakan-

kebijakan yang tetalh ditetapkan pemerintah dalam upaya 

meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan mengetahui tentang 

kebijakan pemerintah baik di daerah maupun pusat, diharapkan 

pengembangan dan inovasi yang dilakuakn guru dapat mendukung 

kebijakan yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan hal-hal yang harus 

dilakukan oleh guru dalam merencanakan pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a.  Mengetahui dan/atau mencari tahu karakterisktik dari peserta didik 

b.  Merencakan program pengajaran yang bermakna dan bermanfaat 

c.  Menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif dan efisien 

d  Menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi  dan seni 

b. Acuan Pengembangan KTSP dan Implementasinya dalam Pembelajaran 

Depdiknas (2006: 8 – 10) menjelaskan bahwa terdapat dua belas acuan yang 

harus diperhatikan dalam pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan. Kedua belas acuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

I. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia 

Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan 

kepribadian peserta didik secara utuh. Program pembelajaran seharusnya 

disusun dan direncanakn yang memungkinkan semua materi yang 

diajarkan dapat menunjang peningkatan iman dan takwa serta akhlak 

mulia. 
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I. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan kemampuan peserta didik 

 

Pendidikan merupakan proses sistematik untuk meningkatkan martabat 

manusia secara holistik yang memungkinkan potensi diri (afektif, kognitif, 

psikomotor) berkembang secara optimal. Sejalan dengan itu,  program 

pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan potensi, tingkat 

perkembangan, minat, kecerdasan intelektual, emosional dan sosial, 

spritual, dan kinestetik peserta didik. 

I. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan 

Daerah memiliki potensi, kebutuhan, tantangan, dan keragaman 

karakteristik lingkungan. Masing-masing daerah memerlukan pendidikan 

sesuai dengan karakteristik daerah dan pengalaman hidup sehari-hari. Oleh 

karena itu, materi pelajaran yang diajarkan diharapkan dapat mendukung 

pengembangan daerah   

I. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional 

Dalam era otonomi dan desentralisasi untuk mewujudkan pendidikan yang 

otonom dan demokratis perlu memperhatikan keragaman dan mendorong 

partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan wawasan nasional. 

Peserta didik sebagai bagian dari masyarakat  harus sebaiknya di dorong 

untuk ikut andil dalam pembangunan daerah dan nasional sesuai dengan 

kedudukannya sebagai pelajar. 

I. Tuntutan dunia kerja 

Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya 

pribadi peserta didik yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai 

kecakapan hidup. Oleh sebab itu, program pengajaran harus membekali 

peserta didik memasuki dunia kerja. Hal ini sangat penting sebagai modal 

awal bagi peserta didik untuk mengembangkan jiwa usaha melalui materi 

pelajaran yang dipelajari 
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I.  Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

Kegiatan pembelajaran harus dikembangkan untuk mengantisipasi dampak 

global yang membawa masyarakat berbasis pengetahuan di mana IPTEKS 

sangat berperan sebagai penggerak utama perubahan. Dengan melakukan 

adaptasi dan penyesuaian terhadap perkembangan IPTEKS dalam 

pembelajaran, diharapkan akan tercipta peserta didik yang peka terhadap 

perkembangan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.   

VII. Agama 

Kurikulum harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan iman dan 

taqwa serta akhlak mulia dengan tetap memelihara toleransi dan kerukunan 

umat beragama. Oleh karena itu, mengkaitkan antara materi pelajaran 

dengan ajaran-ajara agama diharapkan mendukung peningkatan iman, taqwa 

dan akhlak mulia peserta didik 

VIII. Dinamika perkembangan global 

Menciptakan kemandirian, baik pada individu maupun maupun kelompok 

dalam pembelajaran sangat penting diterapkan sebagai upaya menghadapi 

pergerkakan dunia menghadapi pasar bebas. Pergaulan antarbangsa yang 

semakin dekat memerlukan individu yang mandiri dan mampu bersaing 

serta mempunyai kemampuan untuk hidup berdampingan dengan suku dan 

bangsa lain.  

a. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan 

Pembelajaran diharapkan mengarah untuk membangun karakter dan 

wawasan kebangsaan peserta didik yang menjadi landasan penting bagi 

upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI. 

Oleh karena itu, pembelajaran harus mendorong berkembangnya wawasan 

dan sikap kebangsaan serta persatuan nasional untuk memperkuat 

keutuhan bangsa dalam  wilayah NKRI. 

b. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat 

Pengembangan program pengajaran diharapkan dapat memperhatikan 

karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang 
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kelestarian keragaman budaya. Penghayatan dan apresiasi pada budaya 

setempat harus terlebih dahulu ditumbuhkan sebelum mempelajari 

budaya dari daerah dan bangsa lain.  

c. Kesetaraan Jender 

Kesetaraan jender dalam hal ini diartikan sebagai keadilan dalam 

pembelajaran. Adil dimaksudkan baik dalam kegiatan pembelajaran 

maupun dalam penilaian. Dengan menamankan sikap duduk sama rendah 

dan berdiri sama tinggi diharapkan tidak ada lagi menganakemaskan 

peserta didik dalam pembelajaran serta sikap obyektif dalam penilaian 

juga merupakan prilaku yang mengedepankan keadilan untuk semua. 

d. Karakteristik satuan pendidikan 

Karakteristik satuan pendidikan dapat diartikan sebagai kondisi real dari 

lembaga tempat mengajar. Seorang guru harus memperhatikan kondisi 

lingkungan sekolah, inovasi dalam program pengajaran harus disesuaikan 

dengan kemampuan yang dimiliki oleh sekolah. Sebaik apapun program 

yang dikembangkan, jika tidak didukung oleh sarana dan pra sarana 

sekolah maka tidak akan dapat dilaksanakan. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh 

guru dalam melaksanakan pembelajaran. Dalam implementasi kurikulum tingkat 

satuan pendidikan, diharapkan menjadi wadah dalam pembentukan karakter 

peserta didik. Beberapa karakter yang diharapkan tercipta dalam pembelajaran 

antar lain: 

a.  Peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

b.  Tercipta Jiwa Patriotisme dan Nasionalisme 

c.  Kesiapan dalam menghadapi tuntutan kerja 

d.  Peka terhadap kemajuan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan, 

Teknologi dan Seni 

e.  Kemandirian dalam sikap dan Tagguh dalam menghadapi tantangan 
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KOMPETENSI SEORANG GURU 

Dalam Peraturan Pemerintan Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional 

Pendidikan pasal 28 ayat 3 menyebutkan bahwa “terdapat 4 (empat) kompetensi 

yang harus dimiliki guru sebagai tenaga pendidik, yaitu: Kompetensi pedagogik, 

Kompetensi kepribadian, Kompetensi profesional dan Kompetensi sosial. Dalam 

penjelasannya ke empat kompetensi dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta 

didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta 

didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.  

2. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, 

dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan  

berakhlak mulia. 

3. Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional adalah adalah kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya 

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan 

dalam Standar Nasional Pendidikan.  

4. Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta 

didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan 

masyarakat sekitar 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dituliskan beberapa indikator yang dapat 

ditunjukkan oleh guru yang berkompeten. Indikator tersebut antara lain sebagai 

berikut: 

1. Mampu dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program 

pembelajaran 
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2.   Mampu mengembangkan peserta didik dalam mengaktualisasikan 

potensinya 

3.   Memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan wibawa 

4.   Menjadi tauladan bagi peserta didik dalam prilaku dan prestasi 

5.   Menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam 

6.   Membimbing peserta didik dalam mencapai standar kompetensi yang 

ditetapkan 

7.   Berkomunikasi dan bergaul secara efeketif dengan stakeholder sekolah 

dan masyarakat 

3. PENUTUP 

Tujuan utama perubahan kurikulum adalah menjadikan pendidikan 

lebih bermutu. Bermutu dapat diartikan penyelenggaraan pendidikan harus 

dilaksanakan secara profesioanal berdasarkan aturan-aturan yang telah 

ditetapkan. Untuk itu pemerintah telah menetapkan prinsip dan acuan dasar 

yang harus menjadi pegangan bagi guru dalam melaksanakan program 

pembelajarannya. Tetapi prinsip dan acuan yang diberikan oleh pemerintah, 

masih terbatas sebagi teori dan retorika yang belum operasional. Makalah ini 

telah menjelaskan beberapa hal dan tindakan yang dapat dilakukan oleh guru 

dalam mengimplementasikan prinsip dan acuan penyusunan Kurikulum 

Tingkata Satuan Pembelajaran dalam program pengajaran. 

Guru sebagai tenaga pendidik mempunyai peranan penting dan 

menjadi ujung tombak dalam meningkatkan mutu pendidikan. Untuk itu 

profesionalisme guru merupakan faktor utama dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. Guru yang profesional setidak-tidaknya memiliki 4 (empat) 

kompetensi, yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Makalah ini telah menjelaskan 

beberapa indikator yang harus dimiliki oleh guru untuk dapat menyandang 

sebagai guru yang profesional.Semoga sekelumit penjelasan tentang 

bagaimana mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ini 

dapat mengantar para pendidik dalam menyandang predikat sebagai  GURU 

PROFESIONAL. Amin 
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UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA MELALUI 

KETERAMPILAN GURU DALAM BERTANYA 

(QUESTIONING SKILLS) PADA BIDANG STUDY MATEMATIKA 

 

Drs. H. Sunyoto H. P., ST., M. Pd. 1) 

Ulif Laila Hikmiyah 2) 
1)  Dosen Program Studi Pendidikan Matematika UNIPA Surabaya 

2)  Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika UNIPA Surabaya 

 

 Salah satu dasar yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi adalah matematika. Matematika merupakan suatu bidang studi yang 

dianggap sulit bagi siswa untuk mempelajarinya, ada pula yang beranggapan 

kalau pelajaran matematika adalah pelajaran yang menakutkan dan dianggap 

sukar. Untuk mengurangi kesulitan tersebut, maka seorang guru perlu mempunyai 

suatu keterampilan yaitu keterampilan bertanya guru agar prestasi belajar siswa 

dapat meningkat. 

 Rumusan masalah penelitian ini adalah “ Apakah Ada Peningkatan 

Prestasi Belajar Siswa Melalui Keterampilan Guru Dalam Bertanya (Questioning 

Skills) Pada Bidang Studi Matematika?”. 

 Penelitian ini dilaksanakan di kelas X-2 SMA Kawung I Surabaya. Dari 

hasil analisis dapat ditarik kesimpulan yaitu “Ada Peningkatan Prestasi Belajar 

Siswa Melalui Keterampilan Guru Dalam Bertanya (Questioning Skills) Pada 

Bidang Studi Matematika”. 

 

Kata Kunci : Prestasi Belajar, Keterampilan Guru Dalam Bertanya. 
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"UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN GURU DALAM 

BERTANYA (QUESTIONING SKILLS) 

PADA BIDANG STUDI MATEMATIKA" 

 

A. PENDAHULUAN 

Kualitas manusia dalam pembangunan dewasa ini sangat penting. Salah 

satu faktor utama penunjang pentingnya kualitas manusia adalah pendidikan. 

Pendidikan akan berhasil jika antara guru dan siswa maupun siswa dengan 

siswa lainnya saling membutuhkan dan saling berinteraksi. 

Salah satu dasar yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi adalah matematika. Matematika merupakan suatu bidang studi yang 

dianggap sulit bagi siswa untuk dipelajari. Ada pula yang beranggapan kalau 

pelajaran matematika adalah pelajaran yang menakutkan dan dianggap sukar. 

Untuk mengurangi kesulitan tersebut, maka seorang guru perlu mempunyai 

suatu keterampilan yaitu keterampilan bertanya guru agar prestasi belajar 

siswa dapat meningkat. 

Berdasarkan pentingnya prestasi belajar yang optimal, maka penulis  

mengadakan suatu penelitian dengan judul : 

“Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Melalui Keterampilan Guru 

dalam Bertanya (Questioning Skills) pada Bidang Studi Matematika”. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas timbul suatu permasalahan yaitu : 

Apakah Ada Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Melalui Keterampilan Guru 

Dalam Bertanya (Questioning Skills) Pada Bidang Study Matematika? 

Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya 

peningkatan prestasi belajar siswa melalui keterampilan guru dalam bertanya 

pada bidang study matematika. 

Hipotesis Tindakan  

”Ada Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Melalui Keterampilan Guru 

Dalam Bertanya (Questioning Skills) Pada Dalam Bidang Studi Matematika”.  
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B. PEMBAHASAN 

Kajian Teoritis  

     1. Hakekat Matematika 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Purwodarminto (1988 : 

566) didefinisikan matematika adalah ilmu tentang bilangan-bilangan, 

hubungan antara bilangan dan prosedur operasional yang digunakan dalam 

menyelesaikan masalah mengenai bilangan. 

     2. Prestasi Belajar 

Menurut Sumartono (1971 : 18) bahwa : ” Prestasi Belajar adalah suatu 

hasil nilai yang menunjukkan hasil tertinggi dalam belajar yang dicapai 

menurut kemampuan anak dalam mengerjakan sesuatu pada saat tertentu ”. 

Ada beberapa faktor yang mendukung siswa dalam meningkatkan hasil 

belajarnya : 

a. Faktor dari siswa itu sendiri 

b. Faktor dari lingkungan 

c. Faktor dari guru 

    3. Pengelolaan Kelas 

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi 

gangguan dalam proses belajar mengajar  

Adapun rencana pelaksanaan pengajaran di depan kelas menurut 

Herman Hudoyo (1979:95) terdiri dari skenario sajian diantaranya : 

a.  Pembagian waktu  

b. Aktivitas guru 

c.  Aktivitas siswa 

d. Pokok bahasan materi  

e.  Metode pengajaran. 

4. Keterampilan Bertanya Dalam Kelas 

Keterampilan bertanya dalam kelas merupakan kecakapan yang dimiliki 

oleh guru dalam mengajukan pertanyaan untuk  mendapatkan respon dari 

murid dalam situasi pembelajaran, saat  pembelajaran, atau pada akhir 

pembelajaran. Keterampilan bertanya dimaksud diatas terdiri dari : 
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a.    Keterampilan bertanya tingkat dasar, yaitu : penggunaan  pertanyaan 

secara jelas dan singkat, pemberian acuan, pemusatan pemindahan 

giliran, penyebaran, pemberian waktu berfikir, dan pemberian tuntutan. 

b. Keterampilan bertanya tingkat lanjut, yaitu : pengubahan tuntutan  

kognitif dalam menjawab pertanyaan, pengaturan urutan pertanyaan, 

penggunaan pertanyaan pelacak, dan peningkatan terjadinya interaksi.   

Komponen keterampilan bertanya dikelompokkan menjadi : 

a. Komponen keterampilan bertanya tingkat dasar : 

1) Pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat 

   Pertanyaan yang diajukan harus sesuai dengan perkembangan 

 kemajuan belajar siswa. 

  2) Pemberian acuan 

   Pemberian acuan memungkinkan siswa memakai  serta mengolah 

 informasi untuk menemukan jawaban pertanyaan dan menolong siswa 

 mengarahkan pikiran pada topik yang sedang dibicarakan. 

      3) Pemusatan 

   Pemusatan berkaitan dengan materi yang diberikan dalam proses 

pembelajaran.  

     4) Pemindahan giliran 

   Pemindahan giliran merupakan cara yang efektif karena selain 

dapat mempertinggi perhatian juga mempertinggi interaksi antar siswa. 

Dengan demikian melalui kesiapan siswa dalam proses belajar. 

     5) Penyebaran  

    Dengan penyebaran guru berusaha melibatkan siswa sebanyak-

banyaknya didalam kegiatan pembelajaran. 

    6) Pemberian waktu berfikir    

b. Keterampilan bertanya tingkat lanjut : 

1) Pertanyaan tingkat rendah, terdiri dari : 

a) Ingatan (Recall) 

b)  Pemahaman (Comprehension) 

c)  Penerapan (application) 
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            2)   Pertanyaan tingkat tinggi, terdiri dari : 

a)  Analisis 

b)  Sintesis 

c) Evaluasi 

            3)   Pengaturan urutan pertanyaan 

            4)   Penggunaan pertanyaan pelacak 

 Pertanyaan pelacak yaitu pertanyaan yang mendorong siswa untuk 

meningkatkan kualitas jawaban dari pertanyaan sebelumya. 

5) Peningkatan terjadinya interaksi.  

 

Metode Penelitian 

     1. Rancangan Penelitian 

    Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dengan 

rancangan sebagai berikut  

 

   

 

 

 

 

 

  

    

      

  

 

Siklus PTK 

 

 

 Perencanaan 

Pengamatan 

Perencanaan 

SIKLUS 2 

Pengamatan 

Pelaksanaan

nnn 

SIKLUS 1 

Pelaksanaan Refleksi 

Refleksi 
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2. Tempat dan Waktu Penelitian 

       Tempat penelitian ini dilaksanakan di SMA Kawung 1 Surabaya, 

ditetapkan dan disesuaikan dengan jadwal mata pelajaran matematika 

di kelas X-2.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

     a. Observasi 

Penelitian ini menggunakan observasi sistematik. Karena sesuai 

dengan masalah dan tujuan penelitian yang diamati.       Observasi 

sistematik adalah observasi yang diselenggarakan dengan 

menentukan secara sistematik, faktor-faktor yang akan 

diobservasikan lengkap dengan kategorinya. Dengan kata lain 

wilayah atau lingkup observasi telah dibatasi secara tegas sesuai 

dengan masalah dan tujuan penelitian.  

      b. Metode Tes (tes pilihan ganda)                        

            4. Teknik Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk 

menyatakan atau mengetahui hasil observasi yang dilakukan terhadap 

upaya meningkatkan keterampilan guru dalam bertanya. 

  Analisis data kuantitatif bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

prestasi belajar siswa setelah mendapat bantuan dari guru melalui 

keterampilan guru dalam bertanya.Sedangkan perhitungan untuk 

menyatakan siswa yang telah tuntas belajar adalah : 

 

 

Keterangan : 

Jika siswa mendapat skor ≥ 65 maka siswa dikatakan tuntas belajar. 

 Jika siswa mendapat skor ≤ 65 maka siswa dikatakan tidak tuntas 

 belajar. 

 

  

% Ketercapain = 
umSkorMaksim

Skortes
 X 100% 

 

 

%  Ketercapaian =  X 100% 

 

E = 
M

n
 X 100% 
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Keterangan : 

E  = Ketuntasan Belajar Klasikal (KBK). 

 n   = Jumlah siswa dengan nilai ≥ 65. 

M =  Jumlah siswa seluruhnya. 

KBK ≥ 85 % dikatakan tuntas. 

 KBK ≤ 85 % dikatakan tidak tuntas. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Dalam penelitian ini peneliti lebih mendominasikan bagaimana 

keterampilan guru dalam bertanya, dengan tujuan dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa bidang study matematika. Oleh karena itu proses belajar 

mengajar dikelas dapat mengembangkan cara belajar siswa untuk mendapat, 

mengelola, menggunakan dan mengkomunikasikan apa yang telah diperoleh 

dalam proses belajar tersebut. 

  Adapun kegiatan belajar mengajar di kelas dilaksanakan dalam 2 siklus : 

    1. Analisis Data Hasil Persiklus 

        a.    Siklus I 

1) Tahap Perencanaan 

Di dalam tahap ini peneliti harus : 

a) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) (1). 

b) Menyusun Buku Siswa (1) 

c) Menyiapakan Lembar Kerja Siswa (LKS) (1) beserta kunci 

jawaban. 

d) Menyiapkan Soal Tes (1) beserta kunci jawaban. 

2) Tahap Tindakan / Pelaksanaan 

 Pelaksanaan siklus 1 dilaksanakan di kelas X-2 dengan jumlah 

siswa sebanyak 28 siswa. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai 

penyampai materi dan sebagai pengamatnya adalah teman satu jurusan. 

Materi yang disampaikan beserta proses kegiatan belajar mengajar 

mengacu pada (RPP) (1). 

a) Pendahuluan 
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   Pada tahap ini guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan memotivasi siswa. 

 

b) Kegiatan Inti 

(a)   Siswa diminta duduk dan membentuk kelompok dengan jumlah 

anggota tiap-tiap kelompok terdiri dari 4-5 orang. Masing-

masing siswa membawa buku panduan yang disusun oleh guru 

yaitu Buku Siswa. 

(b)  Guru menjelaskan materi yang diajarkan. 

(c) Guru melakukan penyebaran pertanyaan ke seluruh kelas, ke 

siswa tertentu, dan merespon jawaban teman. 

(d) Guru memberikan tugas kelompok berupa Lembar Kerja Siswa 

(LKS). 

(e) Guru memilih salah satu kelompok untuk mengerjakan soal dan 

kelompok yang lain menanggapinya, guru sebagai fasilitator. 

Jika ternyata siswa dapat menjawab soal maka guru memberikan 

pujian dan penghargaan. 

(f) Guru mengajukan pertanyaan secara lebih sederhana, bersifat 

menuntun siswa dengan cara yang lebih mudah dipahami. 

Sehingga dapat menuntun proses berpikir siswa. 

(g) Guru memberikan evaluasi akhir yaitu soal tes (1) dari materi 

yang disampaikan. 

c) Penutup 

Pada tahap ini guru meminta siswa dan membimbing siswa dalam 

menarik kesimpulan. 

3)   Tahap Observasi 

Di dalam tahap ini guru menganalisa hasil belajar siswa selama proses 

belajar melalui Keterampilan Guru dalam Bertanya untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan siswa. Adapun hasil evaluasi siswa pada siklus I : 
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Hasil Belajar Siswa pada Tes 1 

NO NAMA 

NILA

I 

KE

T 

1 Aldi  60 TT 

2 Ardison D. 85 T 

3 Arief S. 50 TT 

4 Arik R. 65 T 

5 Arizona A. 50 TT 

6 Arnisa R. 65 T 

7 Denta E. 50 TT 

8 Elena F. 65 T 

9 Eric F. Z. 55 TT 

10 

Fachruddi

n  65 T 

11 Fahriyan P 60 TT 

12 Faruk E. 65 T 

13 Firda  A. 80 T 

14 Gerry  M. 65 T 

15 Haris A. 50 TT 

16 Indria H. 70 T 

17 Micro L. 70 T 

18 Moh.Sunik  70 T 

19 M. Faisol 70 T 

20 M. Hanafi 65 T 

21 Reza D.  50 TT 

22 Ridhon M. 65 T 

23 Rifky N.  40 TT 

24 Rizki K. 55 TT 

25 Roby S. 70 T 

26 Rokhana  70 T 

27 Tiara S. 70 T 

28 Rizki P. 50 TT 

 Presentase ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal adalah sebagai 

 berikut : 

E =
N

n
 x 100% 

   =
28

17
 x 100% 

   = 0,6071 x 100% 

   = 60,71% 

Berdasarkan hasil belajar (tes) (1) sebanyak 17 siswa yang memenuhi 

kriteria ketuntasan belajar secara individu yaitu ≥65. sedangkan 11 dari 

28 siswa belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Sedangkan untuk 

prosentase ketuntasan belajar yang didapat pada siklus I hanya 

mencapai 60,71%. 
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Maka pada siklus I, ketuntasan belajar yang dicapai dalam 1 kelas 

masih belum tercapai. 

4) Tahap Refleksi 

Dalam pelaksanaan belajar mengajar yang terjadi didalam kelas, 

diperoleh beberapa hal informasi tentang kegagalan dalam pencapaian 

hasil belajar secara klasikal yaitu : 

a) Bahasa yang disampaikan oleh guru kurang dimengerti oleh siswa. 

b) Pertanyaan yang diajukan oleh guru kurang menuntun siswa dalam 

proses berfikir. 

c) Guru kurang mengelola waktu dengan baik. 

5) Tahap Revisi 

Kegiatan belajar mengajar pada siklus I masih memiliki banyak 

kekurangan, maka perlu adanya perencanaan ulang dalam proses 

belajar mengajar pada pelaksanaan siklus II, yaitu : 

a) Guru sebaiknya menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh 

siswa. 

b) Guru sebaiknya mengajukan pertanyaan yang dapat menuntun 

proses berfikir siswa sehingga siswa dapat terarah cara berfikirnya. 

c) Guru sebaiknya harus pandai dalam mengelola waktu agar materi 

yang disampaikan sesuai dengan RPP. 

 

b. Siklus II 

1) Tahap Perencanaan 

      Di dalam tahap ini peneliti harus : 

  a)   Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) (2). 

  b)   Menyusun Buku Siswa (2). 

 c) Menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS) (2) beserta kunci        

jawaban. 

d)    Menyiapkan Soal Tes (2) beserta kunci jawaban. 

2) Tahap Tindakan / Perencanaan 
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 Pelaksanaan penelitian siklus II dilaksanakan di kelas X-2 dengan 

jumlah siswa sebanyak 28 siswa.  

 

a)  Pendahuluan 

    Pada tahap ini guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memotivasi siswa.  

   b)   Kegiatan Inti 

  (1) Siswa diminta duduk dan membentuk kelompok dengan jumlah 

anggota tiap-tiap kelompok terdiri dari 5-6 orang. Masing-masing 

siswa membawa buku panduan yang disusun oleh guru yaitu 

Buku Siswa (2). 

 (2)  Guru menjelaskan materi yang diajarkan. 

 (3) Guru mengajukan pertanyaan  untuk menuntun proses berfikir 

 siswa dan guru melakukan penyebaran pertanyaan ke seluruh 

 kelas, ke siswa tertentu, dan siswa merespon jawaban teman. 

(4) Siswa mengerjakan LKS (2) sesuai dengan materi yang telah 

diperoleh. 

(5) Guru memilih salah satu kelompok untuk mengerjakan soal dan  

kelompok yang lain menanggapinya, guru sebagai fasilitator. Jika 

ternyata siswa dapat menjawab soal maka guru memberikan 

pujian dan penghargaan. 

(6) Guru melakukan pertanyaan pelacak yaitu dengan cara tidak 

menjawab pertanyaan dengan sempurna, tetapi melontarkan 

pertanyaan itu kepada siswa untuk didiskusikan. Dengan 

demikian akan melibatkan interaksi antar siswa dalam proses 

pembelajaran. 

(7) Guru memberikan evaluasi akhir yaitu soal tes (2) dari materi 

yang telah disampaikan. 

 c)   Penutup        
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Pada tahap ini guru meminta siswa dan membimbing siswa dalam 

menarik kesimpulan pada materi yang telah diberikan dan meminta 

siswa untuk mempertanyakan hal yang kurang dimengerti. 

 

 

3)   Tahap Observasi 

    Di dalam tahap ini guru menganalisa hasil belajar siswa selama 

proses belajar melalui Keterampilan Guru dalam Bertanya untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan siswa. Adapun hasil evaluasi siswa 

pada siklus II. 

Hasil Belajar Siswa pada Tes 2 

NO NAMA NILAI KET 

1 Aldi  65 T 

2 Ardison D. 95 T 

3 Arief S. 65 T 

4 Arik R. 70 T 

5 Arizona A. 70 T 

6 Arnisa R. 70 T 

7 Denta E. 70 T 

8 Elena F. 80 T 

9 Eric F. Z. 60 TT 

10 Fachruddin  70 T 

11 Fahriyan P 60 TT 

12 Faruk E. 85 T 

13 Firda  A. 80 T 

14 Gerry  M. 65 T 

15 Haris A. 65 T 

16 Indria H. 75 T 

17 Micro L. 80 T 

18 Moh.Sunik  75 T 

19 M. Faisol 75 T 

20 M. Hanafi 70 T 

21 Reza D.  80 T 

22 Ridhon M. 90 T 

23 Rifky N.  75 T 

24 Rizki K. 70 T 

25 Roby S. 75 T 

26 Rokhana  70 T 

27 Tiara S. 80 T 

28 Rizki P. 70 T 

Presentase ketentuan hasil belajar siswa secara klasikal adalah sebagai    

berikut : 

E =
N

n
 x 100% 
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   =
28

26
 x 100% 

s   = 0,9285 x 100% 

   = 92,85% 

 

Berdasarkan hasil belajar (tes) (2) sebanyak 26 siswa yang memenuhi 

kriteria ketuntasan belajar secara individu yaitu ≥65. sedangkan 2 dari 

28 siswa belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Sedangkan untuk 

prosentase ketuntasan belajar yang didapat pada siklus II telah 

mencapai 92,85%. 

Maka pada siklus II, ketuntasan belajar yang dicapai dalam 1 kelas 

sudah tercapai. 

4) Tahap Refleksi 

Dalam tahap ini akan dikaji baik ataupun kekurangannya dalam proses 

belajar mengajar guna pencapaian ketuntasan hasil belajar secara 

klasikal yaitu : 

a)  Bahasa penyampaian guru sudah cukup dimengerti siswa. 

b) Selama proses belajar mengajar guru telah melaksanakan semua 

pembelajaran dengan baik. Meskipun ada beberapa aspek yang 

belum sempurna, tetapi presentase pelaksanaan untuk masing-

masing aspek sudah cukup bagus. 

c) Kekurangan atau kegagalan dalam siklus-siklus sebelumnya sudah 

mengalami perbaikan dan peningkatan yang cukup menjadi lebih 

baik.  

d) Guru sudah cukup baik dalam mengajukan pertanyaan kepada siswa 

dan guru  dapat menuntun proses berfikir siswa sehingga siswa dapat 

terarah cara berfikirnya. 

e) Siswa sudah cukup memahami materi yang disampikan dari awal 

sampai akhir proses belajar mengajar. 

f)  Guru sudah pandai dalam mengelola waktu, sehingga materi yang 

disampaikan sudah sesuai dengan RPP. 
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       2. Pembahasan 

  Berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan dalam penelitian ini, 

didapatkan bahwa Keterampilan Guru dalam Bertanya (Questioning 

Skills) dapat meningkatkan prestasi belajar siswa matematika. Dapat 

dilihat dari presentase ketuntasan belajar secara klasikal dari setiap siklus 

yang terjadi. Presentase ketuntasan belajar pada siklus I di dapatkan 

sebesar 60,71%, dan siklus II sebesar 92,85%. Di setiap siklus terjadi 

peningkatan yang cukup baik. Oleh karena itu sampai pada siklus II 

presentase ketuntasan belajar telah tercapai ≥ 85%, maka penelitian ini 

dapat dikatakan selesai karena sudah mencapai ketuntasan belajar secara 

klasikal.  

 

C. PENUTUP 

KESIMPULAN  

Dari hasil analisis pada bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : “Ada Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Melalui Keterampilan Guru 

Dalam Bertanya  (Questioning Skills)  Pada Bidang Studi Matemátika“. 
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1) Dosen Program Studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Jombang 

ANALISIS KESALAHAN MENYELESAIKAN SOAL PROGRAM LINIER 

SISWA KELAS XI SMK TRIBUANA JOMBANG 

 

Wiwin Sri Hidayati, M.Pd.(1 

 

 Rendahnya pemahaman siswa terhadap matematika merupakan salah satu 

masalah bagi mutu pendidikan dewasa ini. Belajar berdasarkan pemahaman 

merupakan isu mendasar dan mendapat perhatian dari praktisi pendidikan 

matematika. Salah satu alasannya adalah belajar memahami lebih sukses daripada 

belajar dengan hafalan. Pembelajaran dalam matematika adalah membangun 

pemahaman, sebab pemahaman akan bermakna kepada materi matematika yang 

dipelajari.  

Berdasarkan kurikulum SMK program keahlian akomodasi perhotelan 

edisi 2004, program linier merupakan salah satu kompetensi yang diajarkan 

kepada siswa kelas XI SMK. Adapun sub kompetensi dari program linier adalah 

membuat grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier; mengubah 

soal verbal kedalam bentuk model matematika dan menentukan nilai optimum 

dari fungsi objektif yang telah ditentukan. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru matematika dan siswa 

kelas XI SMK Tribuana diperoleh informasi bahwa materi program linier 

merupakan standar kompetensi yang sulit dipahami, sehingga berakibat kesalahan 

dalam menyelesaikan soal program linier. Untuk mengetahui alasan yang 

menyebabkan  program linier sulit dipahami, dan untuk memperbaiki hasil belajar 

matematika perlu dilakukan analisis kesalahan. Adapun kesalahan yang dianalisis 

meliputi letak dan jenis serta faktor penyebab kesalahan yang dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan soal program linier. Setelah mengetahui letak dan jenis 

kesalahan serta faktor penyebab kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal program linier kita dapat menentukan alternatif 

pemecahannya. Misalnya dengan membuat rancangan pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk meminimalkan kesalahan tersebut. Berdasarkan latar belakang di 

atas peneliti tertarik untuk mengambil judul analisis kesalahan menyelesaikan 

soal program linier siswa kelas XI SMK Tribuana Jombang Tahun 

2008/2009. 

 Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) di mana letak kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal program linier?, (2) jenis kesalahan apa yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal program linier?, (3) faktor-faktor apa 

yang  menyebabkan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal program linier?,                 

(4) bagaimana secara teoretis rancangan pembelajaran untuk mengatasi kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal program linier? 

Sesuai dengan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian ini adalah:                   

(1) mendeskripsikan letak kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal program 

linier, (2) mendeskripsikan jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal program linier, (3) mendeskripsikan faktor-faktor yang 

menyebabkan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal program linier, (4) 

merancang pembelajaran secara teoretis berupa operasional guru untuk mengatasi 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal program linier. 
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Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif. Prosedur penelitian adalah: (1) melihat 

latar subjek, (2) melakukan pengamatan selama proses belajar mengajar materi 

program linier, (3) menyiapkan soal tes, (4) pelaksanaan tes tertulis, (5) 

memeriksa hasil tes, (6) menentukan subjek penelitian, (7) pelaksanaan 

wawancara dengan subjek terpilih, (8) analisis data dan hasil penelitian, (9) 

penarikan kesimpulan, (10) menyusun secara teoretis operasional kegiatan guru 

dan siswa dalam pembelajaran, untuk meminimalkan kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal program linier, dan (11) menyusun laporan penelitian. 

Berdasarkan analisis data dan hasil penelitian diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1.Letak kesalahan 

Kesalahan dalam menentukan apa yang diketahui dari soal, meliputi: tidak 

menuliskan apa yang diketahui dan salah menuliskan apa yang diketahui; 

kesalahan dalam menentukan apa yang ditanyakan dari soal, meliputi: tidak 

menuliskan apa yang ditanyakan, tidak lengkap menuliskan apa yang ditanyakan 

dari soal; kesalahan tidak membuat model matematika; kesalahan dalam 

menafsirkan sifat dan fakta dari model matematika untuk menjawab soal; 

kesalahan dalam menyatakan jawaban akhir dari soal, meliputi: tidak menuliskan 

jawaban akhir dan salah menuliskan jawaban akhir dari soal. 

2. Jenis kesalahan 

Kesalahan fakta, meliputi: menafsirkan makna ”≤” dengan ”=”dan ”≥” 

dengan ”=”; kesalahan konsep, meliputi: konsep koordinat titik potong,  konsep 

grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier, konsep model 

matematika; kesalahan operasi yang ditemukan adalah kesalahan operasi 

pengurangan dan pembagian; kesalahan prinsip, meliputi: prinsip himpunan 

penyelesaian sistem pertidaksamaan linier, menafsirkan sifat dan fakta dari model 

matematika untuk menjawab soal, dan prinsip fungsi objektif. 

3. Faktor penyebab kesalahan  

  Kurang cermat dalam membaca soal, tergesa-gesa dalam mengerjakan soal, 

tidak senang dengan materi model matematika, tidak dapat memisalkan dan 

merangkaikan yang diketahui untuk membuat model matematika, belum dapat 

menentukan koordinat titik potong garis dengan sumbu x dan y, belum dapat 

membedakan notasi ”≤” dengan ”=”dan ”≥” dengan ”=”, belum tepat dalam 

menentukan titik-titik yang merupakan himpunan penyelesaian sistem 

pertidaksamaan linier, belum dapat membuat gambar grafik himpunan 

penyelesaian sistem pertidaksamaan linier, tidak mengerti cara menentukan titik-

titik yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai optimum(maksimum atau 

minimum) fungsi objektif. 

4. Merancang secara teoritis pembelajaran berdasarkan letak, jenis dan faktor 

penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal program linier. Rancangan 

pembelajaran yang disusun berupa operasional kegiatan guru dalam pembelajaran 

yang diharapkan dapat digunakan untuk meminimalkan kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal program linier. 
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Kata-kata Kunci: letak kesalahan, jenis kesalahan, faktor penyebab kesalahan, 

operasional kegiatan guru dan siswa dalam pembelajaran. 

 

A. PENDAHULUAN 

Rendahnya hasil belajar matematika, diduga akibat siswa mengalami 

kesulitan ketika mempelajari materi pelajaran matematika. Karena kesulitan 

yang muncul merupakan kondisi tertentu dalam belajar, sehingga dapat 

memberi sumbangan kegagalan siswa dalam belajar matematika. Berdasarkan 

kurikulum SMK program keahlian akomodasi perhotelan edisi 2004, program 

linier merupakan salah satu kompetensi yang diajarkan kepada siswa kelas XI 

SMK. Adapun sub kompetensi dari program linier adalah membuat gambar 

grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier; mengubah soal 

verbal ke dalam bentuk model matematika dan menentukan nilai optimum dari 

fungsi objektif yang telah ditentukan. Untuk mengetahui alasan yang 

menyebabkan  program linier sulit dipahami, dan untuk memperbaiki hasil 

belajar matematika perlu dilakukan analisis kesalahan. Adapun kesalahan 

yang dianalisis meliputi letak dan jenis serta faktor penyebab kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal program linier. Setelah mengetahui 

letak dan jenis kesalahan serta faktor penyebab kesalahan yang dilakukan 

siswa dalam menyelesaikan soal program linier kita dapat menentukan 

alternatif pemecahannya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, pertanyaan penelitian 

adalah sebagai berikut: 1. di mana letak kesalahan siswa kelas XI SMK 

Tribuana Jombang dalam menyelesaikan soal program linier?, 2. jenis 

kesalahan apa yang dilakukan siswa kelas XI SMK Tribuana Jombang dalam 

menyelesaikan soal program linier?, 3. faktor-faktor apa yang  menyebabkan 

kesalahan siswa kelas XI SMK Tribuana Jombang dalam menyelesaikan soal 

program linier?, 4. bagaimana secara teoretis pembelajaran untuk mengatasi 

kesalahan siswa kelas XI SMK Tribuana Jombang dalam menyelesaikan soal 

program linier? 

Tujuan  penelitian adalah sebagai berikut: 1.mendeskripsikan letak 

kesalahan siswa kelas XI SMK Tribuana Jombang dalam menyelesaikan soal 

program linier, 2. mendeskripsikan jenis kesalahan yang dilakukan siswa kelas 
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XI SMK Tribuana Jombang dalam menyelesaikan soal program linier,                      

3. mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan siswa kelas XI 

SMK Tribuana Jombang dalam menyelesaikan soal program linier,                      

4. merancang pembelajaran secara teoretis untuk mengatasi kesalahan siswa 

kelas XI SMK Tribuana Jombang dalam menyelesaikan soal program linier 

berupa operasional guru.  

 

B. PEMBAHASAN 

Dari kajian teori dapat disarikan beberapa hal sebagai berikut: 

Tinjauan  Materi  

1.  Sistem pertidaksamaan linier 

Pertidaksamaan adalah kalimat matematika terbuka yang 

menggunakan    salah satu dari lambang <, >, ,  atau .   

Sistem pertidaksamaan linier dua variabel terdiri dari dua 

pertidaksamaan atau lebih.  

2. Grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua 

variabel yang berbentuk aix + biy  ci, i  dan aix + biy ≥ ci, i . 

Untuk menentukan grafik himpunan penyelesaian sistem 

pertidaksamaan linier aix + biy  ci, i dapat dilakukan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

Langkah 1: Gambar garis aix + biy = ci, i pada bidang kartesius.  

Langkah 2: Tentukan daerah yang memenuhi aix + biy  ci, i , 

dengan ketentuan daerah yang tidak memenuhi aix + biy  ci, i  diberi 

arsiran untuk membedakan daerah yang memenuhi aix + biy  ci, i  dan 

daerah yang tidak memenuhi aix + biy  ci, i . 

Langkah 3: Tentukan daerah himpunan penyelesaiannya dengan 

ketentuan bahwa  daerah yang diarsir bukan daerah 

himpunan penyelesaian.  

3.   Model Matematika 

Model adalah gambaran (perwakilan) suatu objek yang disusun dengan 

tujuan tertentu (Susanta, 1989:13). Model matematika adalah hasil 
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merumuskan permasalahan dalam arti menterjemahkan permasalahan ke 

dalam bahasa matematika.  

 

4.  Penyelesaian Nilai Optimum Fungsi Tujuan (Objektif) 

  Titik optimum dari suatu program linier adalah titik dalam daerah 

himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier yang menyebabkan 

nilai optimum fungsi tujuannya. Dalam hal ini nilai optimum yang akan 

dicari dapat bernilai maksimum atau minimum, bergantung pada fungsi 

tujuan yang dikehendaki. 

 

Letak Kesalahan Menyelesaikan Soal Program Linier 

Polya (1973: 5) ada 4 (empat) langkah dalam pemecahan masalah (soal) 

matematika. Pertama, kita harus memahami masalah; kita harus mengetahui 

apa yang diperlukan. Kedua, kita harus mengetahui bagaimana berbagai 

materi dihubungkan, bagaimana yang tidak diketahui dihubungkan kepada 

data, dalam rangka memperoleh gagasan solusi, untuk membuat suatu 

rencana penyelesaian. Ketiga, kita menyelesaikan rencana. Keempat, kita 

periksa kembali proses dan hasil yang diperoleh. 

Jenis Kesalahan Menyelesaikan Soal Program Linier 

1. Kesalahan fakta, yaitu kesalahan fakta-fakta yang terkait dengan 

materi dan yang ada dalam soal. 

2.  Kesalahan konsep, yaitu kesalahan konsep-konsep yang terkait dengan 

materi. 

3. Kesalahan operasi, yaitu kesalahan dalam melakukan perhitungan. 

4. Kesalahan prinsip, yaitu kesalahan karena salah memahami prinsip 

atau menerapkan prinsip yang ada dalam soal. 

Faktor Penyebab Kesalahan  

Kemungkinan faktor penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

program linier. 

a.  Faktor Penyebab Letak kesalahan 

1. Faktor Penyebab Letak Kesalahan Memahami Soal 
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   a. Siswa kurang cermat dalam membaca soal, b.siswa tidak 

membaca petunjuk soal, c.siswa tidak terbiasa menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal, 

 

2. Faktor Penyebab Letak Kesalahan Perencanaan Penyelesaian 

a. Siswa tidak pernah mengerjakan soal seperti yang sedang 

dihadapi, b. Siswa lupa dengan teori yang dapat digunakan untuk 

membuat perencanaan penyelesaian, c. Siswa tidak ingat dengan 

masalah yang terkait. 

3. Faktor Penyebab Letak Kesalahan Menyelesaikan Rencana  

a. Siswa kurang hati-hati dalam menyelesaikan rencana, b. Siswa 

tidak mengetahui apakah langkah yang dipilih dalam menyelesaikan 

rencana sudah benar atau salah. 

4. Faktor Penyebab Letak Kesalahan Pemeriksaan Kembali Proses 

dan Hasil  

Kemungkinan faktor penyebab letak kesalahan pada bagian ini 

adalah siswa tidak memeriksa kembali, apakah setiap langkah yang 

telah dipilih dalam menyelesaikan rencana sudah benar atau ada yang 

salah. 

b.  Faktor Penyebab Jenis Kesalahan 

1. Faktor-faktor Penyebab Jenis Kesalahan Fakta  

Kemungkinan faktor–faktor penyebab siswa melakukan jenis 

kesalahan fakta adalah siswa tidak mempunyai keterampilan 

pemahaman terhadap simbol operasi seperti fakta notasi ”+”, ”-”, ”x”, 

”:”, ”≤”, ”<”. ”≥”, ”>”, dan lain sebagainya. 

2. Faktor–faktor Penyebab Jenis Kesalahan Konsep 

a. Siswa kurang latihan dalam penerapan konsep variabel, b.Siswa 

tidak mempunyai kemampuan kognitif yang cukup untuk memahami  

daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier, c.Konsep 

yang dimiliki siswa dalam menyelesaikan soal program linier sudah 

benar, namun konsep tersebut tidak digunakan dalam menyelesaikan 

soal, d.Penafsiran makna soal yang salah. Siswa cenderung tidak 
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cermat dan mempersingkat jawaban, sehingga siswa melakukan 

kesalahan dalam menentukan apa yang diketahui dan yang ditanyakan 

dalam soal, e.Konsep yang dimiliki siswa dalam menyelesaikan soal 

program linier salah.                     

3. Faktor–faktor Penyebab Jenis Kesalahan Operasi 

Operasi-operasi yang dimiliki siswa untuk menyelesaikan soal 

yang berkaitan dengan program linier benar, tetapi siswa tidak 

menggunakan aturan atau operasi tersebut dalam menyelesaikan 

soal,b.Siswa tidak cermat dalam melakukan  perhitungan yang 

melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Padahal 

sebenarnya siswa memahami operasi atau perhitungan tersebut, 

c.Siswa tidak mempunyai keterampilan pemahaman terhadap bilangan, 

d.Siswa tidak mempunyai keterampilan relevansi, yaitu siswa 

melakukan kesalahan dengan menggunakan atau memasukkan semua 

bilangan yang ada dalam soal, padahal ada beberapa bilangan yang 

seharusnya tidak digunakan, e.Siswa tidak mempunyai keterampilan 

memvisualisasikan yang merupakan keterampilan kognitif yang 

memungkinkan merepresentasikan permasalahan. Sebuah representasi 

mental kebanyakan dibutuhkan dalam soal cerita. Karena 

penerjemahan sederhana saja kata kunci dari masalah kedalam 

prosedur  perhitungan tanpa suatu representasi mengarahkan pada 

perhitungan yang salah.       

4. Faktor–faktor Penyebab Jenis Kesalahan Prinsip 

a. Langkah penyelesaian soal yang digunakan siswa tidak tepat, 

b.Siswa tidak mempunyai kemampuan kognitif yang cukup untuk 

memahami prinsip model matematika, menafsirkan sifat dan fakta 

untuk menjawab soal, c. Siswa melakukan kesalahan dalam 

menerapkan prinsip model matematika, menafsirkan sifat dan fakta 

dari model untuk menjawab soal, meskipun sebenarnya siswa 

memahami prinsip tersebut, d.Prinsip-prinsip yang dimiliki siswa 

untuk menyelesaikan soal program linier sudah benar, akan tetapi 

siswa tidak menggunakan prinsip-prinsip tersebut dalam 
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menyelesaikan soal program linier, e.Siswa melakukan kesalahan 

dalam menafsirkan jawaban akhir yang sesuai dengan permintaan soal. 

Dalam hal ini, siswa cenderung tidak cermat dan mempersingkat 

dalam menentukan jawaban akhirnya, tanpa memeriksa kembali 

apakah langkah dan jawaban yang diperoleh sesuai dengan 

permasalahan yang sebenarnya.    

Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, karena 

dalam penelitian ini dideskripsikan letak dan jenis serta faktor penyebab 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan sola program linier. Sedangkan 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif karena data yang dikumpulkan dan dipaparkan dalam bentuk 

kata-kata yang dirangkai dalam sebuah kalimat, tidak berupa angka atau 

nilai. 

2. Subjek Penelitian 

 

Tahap pertama dalam penelitian ini melibatkan semua siswa kelas XI 

SMK Tribuana Jombang tahun pelajaran 2008/2009. Berdasarkan hasil tes 

yang diujikan pada mereka dipilih siswa yang melakukan paling banyak 

dan bervariasi  letak serta jenis kesalahannya. Selanjutnya mereka yang 

terpilih dijadikan subjek dalam penelitian ini. Subjek dalam penelitian ini 

tidak mewakili kelas, tetapi hanya mewakili subjek itu  sendiri. Untuk 

menentukan subjek penelitian, setiap letak kesalahan yang dilakukan siswa 

dalam mengerjakan soal program linier diberi skor 1 jika salah dan skor 0 

jika tidak melakukan kesalahan. Demikian juga setiap jenis kesalahan 

yang dilakukan siswa dalam mengerjakan soal program linier diberi skor 1 

dan skor 0 jika tidak melakukan kesalahan. Langkah yang digunakan 

peneliti dalam memilih subjek penelitian sebagai berikut: 

1. Menentukan letak kesalahan siswa pada setiap langkah penyelesaian 

berdasarkan indikator. 

2. Menghitung banyaknya letak kesalahan pada setiap langkah 

penyelesaian berdasarkan indikator, 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika dan Statistika 2010 

Peranan Pendidikan Matematika dan Statistika dalam Membangun Sumber Daya Manusia yang Profesional                             

ISBN : 978-979-3870-72-4 

 

 

 

54 

3. Menghitung banyaknya  letak kesalahan siswa pada semua butir soal 

berdasarakan indikator. 

4. Menghitung banyaknya jenis kesalahan pada setiap langkah 

penyelesaian setiap soal. 

5. Menghitung banyaknya  jenis kesalahan siswa pada semua butir soal. 

6. Meranking siswa berdasarkan banyaknya letak dan jenis kesalahan. 

7. Siswa yang mempunyai variasi jumlah letak kesalahan dan jumlah 

jenis kesalahan yang terbanyak yang menjadi subjek penelitian. 

3. Instrumen Penelitian dan Metode Pengumpulan Data 

 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, karena 

peneliti yang akan merencanakan, merancang, melaksanakan, 

mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan 

membuat laporan hasil penelitian. Instrumen pendukung lain dalam 

penelitian ini adalah tes diagnostik dan wawancara. 

4. Pengecekan Keabsahan Data 

Hasil wawancara belum tentu benar, amat mungkin pertanyaan 

dijawab dengan tidak jujur, mungkin pencatatan informasi kurang pas. 

Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik: (1) ketekunan 

pengamat, dan (2) triangulasi. 

 Ketekunan pengamatan dilakukan peneliti dengan cara mengadakan 

pengamatan secara teliti, rinci, cermat dan terus-menerus terhadap faktor 

yang menonjol selama proses penelitian. Kegiatan ini diikuti dengan 

pelaksanaan wawancara secara intensif.  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain, untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data yang telah dikumpulkan (Moleong, 

2005:330). Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi metode, yaitu berupa pengecekan derajat keabsahan penemuan 

hasil penelitian yang diperoleh dari teknik pengumpulan data melalui tes 

dan wawancara. Adapun langkah yang ditempuh  yaitu 

mengkonfirmasikan kepada siswa secara langsung data yang diperoleh 
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dari hasil tes program linier melalui wawancara secara mendalam sampai 

peneliti benar-benar yakin dengan data yang telah dikumpulkan. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data dimulai sejak persiapan penelitian sampai dengan setelah 

proses pengumpulan data selesai. Dalam penelitian ini teknik menganalisa 

data dilakukan melalui 3 tahap, yaitu: 

 

1.   Reduksi Data   

Dalam tahap reduksi data, aktifitas analisis berbentuk 

penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan 

pentansformasian semua data yang diperoleh dari hasil tes 

menyelesaikan soal program linier, wawancara serta catatan-catatan 

pengamatan selama penelitian berlangsung. Pada tahap ini, peneliti 

mengelompokkan letak dan jenis serta faktor penyebab kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal program linier. 

2.   Penyajian Data 

Dalam tahap penyajian data, aktifitas analisis berbentuk 

pengorganisasian data dari informasi yang dikumpulkan dengan 

berbagai cara dengan tujuan agar data dapat dilihat secara utuh sebagai 

tampilan. Pada tahap ini, peneliti melakukan kegiatan yang berkaitan 

dengan penulisan data yang sudah terorganisir, sehingga diharapkan 

mudah untuk menafsirkan, memberi makna dan pengertiannya. 

3.   Penarikan Kesimpulan 

Dalam tahap penarikan kesimpulan, peneliti melakukan penarikan 

kesimpulan  semua data yang diperoleh dari hasil tes menyelesaikan 

soal program linier dan wawancara yang terdiri dari: 

a. letak kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal program linier 

b. jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal program linier 

c. faktor penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

program linier 

d. menyusun secara teoritis operasional kegiatan guru dan contoh 

LKS dalam pembelajaran yang diharapkan dapat mengatasi 
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kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal program linier 

berdasarkan kesimpulan a, b dan c. 

6. Temuan Hasil Penelitian 

Berikut ini akan peneliti uraikan secara garis besar hasil temuan 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal program linier, 

yang akan langsung dikaitkan dengan operasional guru dalam 

pembelajaran materi program linier. 

 

a. Dalam menentukan gambar grafik daerah himpunan penyelesaian 

sistem pertidaksamaan linier. Sedangkan faktor utama penyebab 

kesalahan siswa, karena tidak dapat membedakan ”≤” dan ”≥”, 

sehingga salah dalam memilih daerah yang merupakan himpunan 

penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Berdasarkan hasil temuan 

dalam penelitian ini, diawal pembelajaran guru harus menyampaikan 

terlebih dahulu tujuan pembelajaran serta memberikan apersepsi 

dengan materi yang terkait. Disamping itu pada saat pembelajaran guru 

hendaknya benar-benar memberikan penjelasan yang maksimal 

bagaimana cara menentukan gambar grafik daerah himpunan 

penyelesaian sistem pertidaksamaan linier, baik pada sistem 

pertidaksamaan linier yang berbentuk axi + byi ≤ ci, i, maupun axi + 

byi  ≥ ci, i. Perlu juga disampaikan dan diberikan contoh cara 

menentukan titik potong garis terhadap sumbu x dan sumbu y, serta 

menentukan daerah yang merupakan himpunan penyelesaian dari 

sistem pertidaksamaan linier yang telah ditentukan. Contoh-contoh dan 

soal latihan yang diberikan hendaknya bervariasi untuk 2 bentuk 

sistem pertidaksamaan di atas, sehingga siswa benar-benar mampu 

membuat dan menentukan gambar grafik daerah himpunan 

penyelesaian sistem pertidaksamaan linier.  

b. Tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal, 

terutama untuk soal cerita seperti soal nomor 2a,b. Sedangkan faktor 

utama penyebab kesalahan  karena tidak memahami soal, dan tidak 

terbiasa. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, pada saat 
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pembelajaran guru hendaknya memberikan penekanan bahwa dalam 

mengerjakan soal matematika sebaiknya dituliskan apa yang diketahui 

dan apa yang ditanyakan dari soal. Apalagi kalau soal yang dikerjakan 

adalah soal cerita. Guru juga harus memberikan contoh yang benar, 

bagaimana harus menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan dari soal, dengan harapan siswa juga akan menirukan apa 

yang telah dikerjakan oleh gurunya.  

c. Tidak mampu membuat model matematika dari soal cerita. Sedangkan 

faktor utama penyebab kesalahan karena tidak dapat merangkaikan 

dari yang diketahui, tidak dapat membuat pemisalan dari yang 

diketahui, dan tidak senang dengan soal cerita. Berdasarkan hasil 

temuan dalam penelitian ini, pada saat pembelajaran materi model 

matematika, setelah guru menjelaskan bagaimana caranya memisalkan, 

dengan memberikan pengertian variabel terlebih dahulu sehingga 

siswa mengerti bagaimana cara membuat rencana penyelesaian, 

merangkaikan apa yang diketahui, dan memberikan contoh soal, 

hendaknya siswa diberikan soal latihan. Soal latihan yang diberikan 

dimulai dari yang sederhana sampai yang komplek. Untuk mengetahui 

apakah siswa sudah dapat menuliskan  yang diketahui dari soal, 

membuat pemisalahan dan membuat model matematika, guru dapat 

meminta siswa untuk mengerjakan ke depan dan membahasnya 

bersama-sama.  

d. Tidak ada yang mampu menyelesaikan soal nomor 2b tentang 

menafsirkan sifat dan fakta tentang model serta menentukan jawaban 

akhir dari soal. Sedangkan faktor utama penyebab kesalahan karena 

subjek tidak mampu membuat model, sehingga dengan sendirinya 

subjek tidak dapat menafsirkan sifat dan fakta tentang model serta 

tidak dapat menentukan jawaban akhir dari soal. Berdasarkan hasil 

temuan dalam penelitian ini, sebaiknya materi model matematika dan 

menafsirkan sifat dan fakta tentang model untuk menjawab soal 

dijadikan dalam satu pertemuan. Pertama, guru menjelaskan materi 

model matematika, dan yang kedua langsung menjelaskan bagaimana 
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menafsirkan sifat dan fakta tentang model yang dibuat untuk 

menjawab soal. Dengan demikian diharapkan siswa dapat langsung 

mempraktekkan cara menafsirkan sifat dan fakta tentang model untuk 

menjawab soal. 

e. Dalam menentukan nilai maksimum atau minimum fungsi objektif. 

Faktor utama penyebab kesalahan karena subjek tidak dapat memilih 

titik-titik yang digunakan untuk menentukan nilai optimum fungsi 

objektif. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, pada saat 

pembelajaran guru hendaknya menekankan bagaimana  cara 

menentukan titik-titik yang digunakan dalam menentukan nilai 

optimum (maksimum atau minimum) fungsi objektif. Diawal 

pembelajaran materi ini, guru harus mengingatkan kepada siswa akan 

materi membuat gambar grafik himpunan penyelesaian sistem 

pertidaksamaan linier, karena dalam materi fungsi objektif ini, siswa 

harus dapat membuat gambar grafiknya terlebih dahulu, kemudian 

siswa harus dapat menentukan titik-titik yang akan digunakan untuk 

menentukan nilai fungsi objektif. Guru juga harus memberikan contoh 

soal dan penyelesaiannya untuk fungsi objektif yang maksimum 

ataupun fungsi objektif yang minimum. Akhirnya, untuk mengetahui 

pemahaman siswa, guru dapat memberikan soal latihan yang bervariasi 

kemudian dibahas bersama-sama. 

 

C. PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Subjek Penelitian S1 

a.    Letak kesalahan subjek dalam menyelesaikan soal program linier: tidak 

lengkap, tidak menulis, dan salah menuliskan apa yang diketahui dari 

soal; tidak menuliskan dan tidak lengkap menuliskan apa yang 

ditanyakan dari soal; salah dan tidak menuliskan jawaban akhir dari soal; 

dan tidak membuat model matematika. 

b. Jenis kesalahan subjek dalam menyelesaikan soal program linier:  salah 

fakta,  salah konsep, salah operasi, dan salah prinsip. 
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c.    Faktor penyebab kesalahan subjek dalam menyelesaikan soal program 

linier: subjek kurang memahami notasi ”≥, = dan ≤”; kurang cermat 

dalam membaca soal; salah dalam melakukan penghitungan terutama 

untuk operasi pembagian dan pengurangan; belum paham konsep 

himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier; tidak senang 

dengan materi model matematika; belum dapat menentukan titik-titik 

yang menjadi himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier; tidak 

memahami prinsip fungsi objektif. 

2. Subjek Penelitian S2 

a.  Letak kesalahan subjek dalam menyelesaikan soal program linier:  tidak 

menuliskan apa yang diketahui dari soal; tidak menuliskan apa yang 

ditanyakan, tidak membuat model matematika; tidak menafsirkan sifat 

dan fakta dari model; salah dan tidak menuliskan jawaban akhir dari 

soal. 

b.    Jenis kesalahan subjek dalam menyelesaikan soal program linier:  salah 

operasi;  salah konsep;  salah prinsip. 

c.     Faktor penyebab kesalahan subjek dalam menyelesaikan soal program 

linier: subjek menganggap tidak perlu menuliskan apa yang diketahui 

dan apa yang ditanyakan dari soal karena tidak terbiasa; tidak dapat 

menentukan titik potong garis terhadap sumbu x dan sumbu y; tidak 

memahami konsep model matematika; tidak memahami cara 

menentukan pasangan koordinat; belum paham konsep himpunan 

penyelesaian sistem pertidaksamaan linier; tidak paham prinsip fungsi 

objektif. 

3. Subjek Penelitian S3 

a.   Letak kesalahan subjek dalam menyelesaikan soal program linier:  tidak  

menuliskan apa yang ditanyakan dari soal; tidak membuat model 

matematika;  tidak menafsirkan sifat dan fakta tentang model;  salah dan 

tidak menulisdkan jawaban akhir dari soal. 

b.    Jenis kesalahan subjek dalam menyelesaikan soal program linier:  salah 

konsep;  salah prinsip. 
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c.    Faktor penyebab kesalahan subjek dalam menyelesaikan soal program 

linier: subjek tidak terbiasa menuliskan apa yang ditanyakan, karena di 

dalam soal sudah ada; ragu-ragu dalam menjawab soal, terutama untuk 

menentukan daerah yang akan diarsir; subjek tidak memahami konsep 

model matematika,  kurang memahami dalam menentukan titik-titik 

yang akan digunakan untuk menentukan nilai optimum fungsi objektif; 

tidak memahami cara menafsirkan sifat dan fakta dari model 

matematika. 

4.  Rancangan teoretis pembelajaran,  

Berupa operasional kegiatan guru dan contoh LKS yang berisi uraian 

materi, contoh soal dan latihan soal disusun berdasarkan letak, jenis dan 

faktor penyebab kesalahan subjek dalam menyelesaikan soal program 

linier. Operasional kegiatan guru dan contoh LKS yang peneliti sajikan 

hanya secara teoritis dan tidak diujicobakan. 

Saran 

Sehubungan dengan hasil penelitian, diharapkan operasional kegiatan guru  

dan contoh LKS dalam pembelajaran materi program linier dapat diujicobakan 

sebagai tindak lanjut dan sekaligus sebagai upaya penyempurnaan dalam 

penelitian ini. 
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EKSISTENSI MATEMATIKA DALAM KEHIDUPAN1 

Oleh : ABDUL MUIZ, M.Pd2 

 

Abstrak 

Matematika bukanlah ajaran agama yang turun lansung 

diwahyukan oleh Allah (baca: Alloh), Tuhan Yang Maha 

Kuasa terhadap Insan pilihan (Nabi atau Rasul). 

Matematika adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh 

berdasarkan pemikiran-pemikiran kritis yang diberikan 

Allah kepada orang-orang yang mau bersyukur 

menggunakannya akalnya untuk berpikir. Tetapi, ilmu 

matematika dan ajaran agama mempunyai kesamaan yang 

tidak dapat dibantahkan, yaitu kebenaran mutlak dan 

berkaitan langsung dengan kehidupan. Itulah salah satu 

yang menjadikan matematika tetap eksis sampai sekarang. 

 

Keyword: Matematika, Agama, dan Kebenaran Mutlaq 

 

1. PENGANTAR  

Salah satu prinsip pendidikan nasional menurut Depdiknas (2006: 6) 

adalah mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi 

segenap warga masyarakat. Artinya apa? Budaya menghitung merupakan 

salah satu aktivitas yang harus dibudayakan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Berhitung adalah sebuah kegiatan atau aktivitas yang mengoperasikan 

beberapa elemen tertentu untuk mendapat sebuah elemen tunggal. Aktivitas 

berhitung tidak akan pernah lepas dengan pelajaran matematika, baik secara 

lansung ataupun tidak lansung.  

                                                           
1  Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Pendidikan Matematika dan 
Statistika 2010, Jurusan Pendidikan Matematika Universitas PGRI Adi Buana 
Surabaya, tanggal 2 Mei 2010 
 

2  Penulis adalah Guru/Dosen Matematika dilingkungan Kementrian Agama 
Republik Indonesia 
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Selain itu, Depdiknas (2006: 23) tentang Standar Kompetensi 

Kelulusan bidang pelajaran Matematika menegaskan bahwa peserta didik 

diharapkan dapat memiliki sikap menghargai matematika dan kegunaannya 

dalam kehidupan. Artinya apa? Mempelajari tidak semata-semata belajar 

untuk memahami, tetapi juga harus mempunyai perasaan menghargai 

matematika dengan cara menghormati dan menjunjung tinggi ajaran-ajaran 

yang terdapat dalam matematika, sehingga dapat mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari.  

Beberapa keterangan di atas, menunjukkan salah satu bukti tentang 

“Eksistensi Matematika dalam Kehidupan”. Pertanyaanya sekarang, Apa yang 

menyebabkan matematika tetap eksis dan bagaimana menjadikan matematika 

tetap eksis sepanjang masa?”. Semoga dengan adanya makalah ini dapat 

menggugah para pencinta matematika, untuk tetap berjuang dalam 

menciptakan matematika tetap eksis dalam hidup dan kehidupan, sehingga 

keberadaan matematika dapat diperhitungkan. Amin  

B.  HAKEKAT MATEMATIKA  

Amin (1999: 1) menyatakan bahwa “Dalam kehidupan sehari-hari 

matematika banyak sekali digunakan untuk memecahkan suatu masalah, 

meskipun pemakaianya seringkali tidak menyadari kalau dia telah 

menggunakan matematika”. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan pelajaran 

matematika merupakan ilmu pengetahuan yang tidak pernah lepas dari hidup 

dan kehidupan manusia itu sendiri sesuai dengan karakteristik atau ciri-ciri 

khusu yang dimiliki oleh matematika. Soedjadi (2007: 9) menyatakan bahwa: 

Secara sederhana dapat di lihat bahwa matematika mempunyai karakteristik 

atau ciri-ciri khusus yang amat ketat, terutama adalah:  

1. Matematika memiliki objek kajian yang abstrak (hanya ada dalam pikiran)  

2. Bertumpu pada kesepakatan (lebih bertumpu pada aksioma formal)  

3. Berpola pikir deduktif  

4. Konsisten dalam sistemnya  
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5. Memiliki/menggunakan simbol yang “kosong” dari arti  

6. Memperhatikan semesta pembicaraan  

Berikut merupakan beberapa penjelasan tentang karakteristik 

matematika dalam yang dikembangkan dari Soedjadi (2007: 9 – 18) dan Amin 

(1999: 2 – 8).  

1. Matematika memiliki objek kajian yang abstrak  

Abstrak dapat diartikan sebagai sesuatu yang hanya ada dalam pikiran 

dan tidak dapat dirasakan, tetapi diyakini keberadaanya. Contohnya 

adalah titik kutub dan garis bujur atau garis lintang, walaupun diyakini 

keberadaannya tetapi kita tidak akan pernah dijumpai dalam 

kehidupan. Hal tersebut menunjukkan bahwa titik dan garis memiliki 

objek kajian yang abstrak.  

2. Bertumpu pada kesepakatan  

Semua objek dalam yang tercamtum dalam matematika diperoleh 

berdasarkan hasil kesepakatan-kesepatan. Oleh karena itu dalam 

pembelajaran sebelum diperkenalkan simbol-simbol baru, sebaiknya 

disepakati terlebih dahulu arti dari simbol-simbol tersebut. Misalkan 

sebuah bidang datar yang memiliki tepat sebanyak tiga sisi disebut 

segitiga, atau simbol “S” pada himpunan menunjukkan himpunan 

semesta. Selain itu kesepakatan dapat terjadi dalam aturan pengerjaan 

hitung dan simtem pembulatan hasil pengukuran.  

3. Berpola pikir deduktif  

Perbedaan mendasar matematika dengan pelajaran lainnya adalah pola 

pikirnya yang bersifat deduktif, maka akibatnya matematika dapat 

berkembang untuk kepentingan matematika sendiri. Untuk itu, 

terkadang perkembangan ilmu matematika tidak akan bermanfaat saat 

ditemukan, tetapi pada suatu saatnya nanti ilmu tersebut dapat 

bermanfaat secara luas dalam kehidupan manusia dan diakui 

kebenaranya. Sebagai contoh “Theorema Phythagoras” dan “Irisan 

Krucut” awalnya tidak diperhitungkan dan mungkin tidak ada 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika dan Statistika 2010 

Peranan Pendidikan Matematika dan Statistika dalam Membangun Sumber Daya Manusia yang Profesional                             

ISBN : 978-979-3870-72-4 

 

 65 

manfaatnya sama sekali, tetapi bagaimana sumbangsih teori tersebut 

saat ini.  

4. Konsisten dalam sistemnya  

Karakteristik ini dapat dikatakan sebagai sifat eksklusifisme pelajaran 

matematika secara teoritis. Kadangkala teori dalam matematika dapat 

dipakai dalam teori yang lainya, tetapi dapat juga matematika hanya 

berlaku pada suatu sistem tertentu. Misalnya teorema yang 

menyebutkan “Dari dua titik yang berbeda, hanya dapat di buat tepat 

satu garis”. Teorema ini hanya berlaku pada dua titik yang terdapat 

dalam bidang datar dan tidak dapat digunakan dalam bidang lengkung 

yang berbentuk bola”. Contoh yang lainnya adalah “Wanita Cantik” 

dalam himpunan yang diajarkan disekolah-sekolah bukan merupakan 

contoh himpunan, tetapi dalam himpunan kabur (fuzzy set) “Wanita 

Cantik” adalah contoh himpunan.  

5. Memiliki/menggunakan simbol yang “kosong” dari arti  

Semua objek dalam pelajaran matematika kosong dari arti. Kosong 

dari arti bukan berarti tidak mempunyai arti sama sekali, tetapi arti 

yang dipunyai tergantung pada si pemberi arti. Misalnya “10” 

merupakan simbol dari “Sepuluh”. Simbol tersebut tidak akan berarti, 

jika tidak dikaitkan dengan pembicaraa tertentu, misalnya: buku?. 

Artinya jika ada pertanyaan “Berapakah banyak buku dalam lemari?”. 

Hal yang sama mungkin dapat terjadi dengan pertanyaan “Berapakan 

banyak pensil dalam kotak?”. Kemudian di jawab “10 buah”. 

Walaupun menghasilkan jawaban yang sama, belum tentu arti yang 

kandung dalam jawaban tersebut mempunyai maksud yang sama juga. 

Pada kejadian yang pertama “10 buah” artinya “Buku dalam lemari 

ada 10 buah”, sedangkan pada kejadian yang kedua dapat diartikan 

“Pensil dalam kotak ada 10 buah”.  
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6. Memperhatikan semesta pembicaraan  

Berbeda dengan karakteristik pada nomor 4. Karakteristik ini dapat 

dikatakan juga sebagai sifat eksklusifisme matematika secara simbolis. 

Artinya simbol dalam matematika hanya dapat digunakan dalam 

semesta pembicaraan tertentu. Contohnya adalah simbol “S” dalam 

himpunan berarti “Himpunan Semesta”, tetapi dalam Geometri dapat 

berarti sebagai “Titik”, begitu juga dalam Al jabar diartikan sebagai 

“Variabel”  

Karakteristik tersebut di atas, dapat terjadi karena objek kajian dalam 

matematika dapat berupa fakta, konsep, relasi-operasi, dan prinsip (Amin, 1999: 2 

– 5). Selanjutnya penjelasan dari masing-masing objek tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut:  

1. Fakta adalah segala sesuatu yang telah disepakati dan diyakini kebenarannya, 

baik berupa simbol, lambang atau kata-kata  

2. Konsep adalah ide abstrak yang digunakan untuk mengklasifikasikan, 

menggolongkan atau menggolongkan objek tertentu  

3. Relasi adalah suatu aturan yang digunakan untuk mengawankan anggota 

himpunan dengan anggota himpunan yang lainnya.  

4. Operasi adalah suatu aturan yang digunakan untuk mendapatkan elemen 

tunggal dari satu atau lebih elemen yang diketahui  

5. Prinsip adalah suatu hubungan yang diperoleh dengan cara menggabungkan 

dua atau lebih objek konsep dalam matematika  

Berdasarkan penjelasan dan keterangan di atas dapat ditunjukkan bahwa 

eksistensi matematika dalam kehidupan merupakan suatu akibat dari objek-objek 

matematika yang memiliki karakteristik tertentu.  

Karakteristik tersebut dapat dituliskan sebagai barikut:  

1. Objek kajian dalam matematika merupakan ide abstrak dan kosong dari arti  

Artinya: Ide-ide dalam matematika dapat dikembangkan dan diterima dalam 

berbagai ilmu lain, sehingga tepat jika dikatakan mathematics is queen of 

sciens (matematika adalah ratu dari ilmu pengetahuan).  
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2. Matematika merupakan suatu ilmu yang mempunyai kebenaran mutlak dalam 

semestanya  

Artinya: Kebenaran dalam matematika harus diterima dan tidak dapat 

dipertentangkan, walaupun kebenaran tersebut hanya bersifat ekslusif.  

3. Konsep dalam matematika diperoleh melalui pemikiran yang bersifat deduktif  

Artinya: Konsep dalam matematika mungkin tidak mempunyai manfaat pada 

saat ditemukan, tetapi pada kemudian hari kebermanfaatan dari matematika 

dapat dirasakan 

C.  KEBERMAKNAAN MATEMATIKA 

Selain hal-hal yang telah disebutkan dan dijelaskan sebelumnya, 

penyebab lain yang menjadikan matematika tetap eksis sampai sekarang 

(baca: sepanjang masa) adalah kebermaknaan dari matematika itu sendiri. 

Bermakna dalam hal ini diartika sebagai kebermanfaatan matematika dalam 

kehidupan manusia baik secara teoritis maupun secara aplikasi. Menjadikan 

matematika lebih bermakna tidaklah mudah, karena perlu kajian yang 

mendalam terhadap matematika. Tugas ini adalah tugas yang mungkin sangat 

berat bagi para “matematikawan” dan “pendidik matematika” 

Siapakah “matematikawan” dan “pendidik matematika” itu?. Soedjadi (2009: 

15) menjelaskan definisi dari ungkapan tersebut sebagai berikut: 

a. Matematikawan adalah orang atau manusia yang mempelajari matematika, 

mendalami matematika dan mengembangkan matematika, baik secara 

teori maupun terapannya untuk kepentingan kehidupan manusia agar lebih 

baik. 

Pendidik matematika adalah orang atau manusia yang menggunakan 

matematika sebagai wahana atan kendaraarn atau sarana untuk 

menumbuhkembangkan kemampuan/potensi serta kecerdasan anak didik 

(pebelajar) agar dapat menghadapi kehidupan di masa depan yang penuh 

dengan tantangan. 
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Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dijelaskan bahwa 

matematikawan adalah seseorang (individual maupun kelompok) yang 

melakukan kajian-kajian baik secara terori maupun terapannya terhadap 

ilmu matematika untuk kepentingan dan kelangsungan hidup manusia. 

Sedangkan pendidik matematika adalah seseorang (individu maupun 

kelompok) yang menjadikan matematika sebagai sarana untuk 

mengembangkan potensi dan kecerdasaan peserta didik baik secara prilaku 

maupun pikirannya dalam menghadapi tantangan hidup di masa akan 

datang. 

Pentayaannya sekarang adalah dimanakan kedudukan Guru atau Dosen 

Matematika?. Apakah sebagai matematikawan ataukan pendidik 

matematika? Cukuplah sulit memilih diantara dua ungkapan tersebut, 

karena guru atau dosen matematika adalah seorang pendidik matematika 

sekaligus sebagai matematikawan. Hal tersebut dikarenakan guru atau 

dosen matematika selain bertugas untuk mengajar, ia juga bertugas untuk 

belajar. Mengajar dan belajar menjadikan matematika agar lebih 

bermakna? 

Berkaitan dengan pertanyaan yang dituliskan pada bagian awal 

makalah ini, yaitu: bagaimana menjadikan matematika tetap eksis 

sepanjang masa? jawabanlah dengan cara menjadikan matematika lebih 

bermakna. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan oleh guru/dosen 

matematika adalah sebagai berikut: 

1. Mengawali pelajaran dengan kehidupan yang dirasakan peserta didik 

2. Memotivasi siswa dengan cara menunjukkan kebermanfatn 

matematika dalam kehidupan 

3. Menjelaskan keterkaitan matematika dengan ajaran-ajaran dan falsafah 

kehidupan manusia 

4. Menggunakan prilaku kehidupan dalam contoh atau soal-soal 

matematika 
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Berikut adalah sekedar contoh bagaimana penerapan cara-cara di 

atas dalam pembelajaran matematika dengan pokok bahasan luas persepi 

panjang. Pertama-tama guru memerintahkan peserta didiknya untuk 

memperhatikan hal-hal yang ada disekitar mereka, dan meminta mereka 

menyebutkan benda-benda yang berbentuk persegi panjang (misalnya: 

pintu, jendela atau lantai kelas). Kemudian, ingatkan mereka untuk fokus 

dalam pelajaran ini karena materi ini sangat dibutuhkan jika suatu saat 

nanti mereka menjadi seorang kontraktor bangunan. Dengan mempelajari 

konsep luas persegi panjang, maka merekan akan dengan mudah 

memprediksi biaya maksimal yang diperlukan dalam pembangunan. 

Bagaimana mengaitkan konsep luas persegi panjang dengan ajaran 

dan falsafah kehidupan?. Dalam hal ini penulis mengambil contoh tentang 

ajaran islam yaitu: “Hablun minannas dan hablum ninallah”. Bagaimana 

cara, artikan panjang sebagai hablun minannas dan lebar sebagai hablun 

minallah serta luas diartikan sebagai “Derajat kehidupan manusia”. 

Jelaskan kepada mereka untuk mendapatkan derajat yang lebih luas di sisi 

Allah (baca: Alloh), manusia tidak hanya memintankan kehidupan akhirat 

saja, tetapi juga harus memperhatikan kehudupan dunia meraka (sosial 

kemasyarakatan). Demikianlah sekedar ilustrasi, sedangkan untuk cara 

keempat diberikan sepenuhnya kepada pembaca. 

D. PENUTUP 

Cukuplah sudah kita mempertentangkan mata pelajaran atau ilmu apa 

yang paling bagus? Karena semua ilmu tersebut bermuara pada kekuasaan 

Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui. Kita sebagai matematikawan dan/atau 

pendidik matematika harus menyakini bahwa sampai saat ini matematika tetap 

eksis dan akan eksis sepanjang masa, Amin. Ada beberapa penyebab yang 

tetap menjadikan matematika eksis, diantaranya adalah karakterisktik dari 

matematika itu sendiri. 
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 Karaketeristik yang menjadikan matematika eksis adalah sebagai 

berikut: 

1. Objek kajian dalam matematika merupakan ide abstrak dan kosong dari 

arti  

2. Matematika merupakan suatu ilmu yang mempunyai kebenaran mutlak 

dalam semestanya  

3. Konsep dalam matematika diperoleh melalui pemikiran yang bersifat 

deduktif 

Tugas selanjutnya bagi matematikan mapun pendidik matematika 

adalah menjadikan matematika tetap eksis sepanjang masa? Tidaklah sulit 

bagi orang mau melakukannya dan tidaklah mudah bagi orang yang tidak mau 

melakukanya. Jadi, mari kita lakukan apa yang dapat kita lakukan, secara 

berlahan tapi pasti, maka matematika akan tetap eksis sepanjang masa. Berikut 

beberapa cara yang dapat anda coba dalam menjadikan matematika semakin 

eksis dan didepan, yaitu: 

1. Mengawali pelajaran dengan kehidupan yang dirasakan peserta didik 

2. Memotivasi siswa dengan cara menunjukkan kebermanfatn matematika 

dalam kehidupan 

3. Menjelaskan keterkaitan matematika dengan ajaran-ajaran dan falsafah 

kehidupan manusia 

4. Menggunakan prilaku kehidupan dalam contoh atau soal-soal matematika 

 

Semoga sekelumit tulisan ini dapat bermanfaat bagi kehidpan kita, 

sehingga baldatun toyyibatun wa rabbun ghofur (negara yang baik dan penuh 

dengan permaafan) dapat segera terealisasi. Amin 
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PENYELESAIAN SISTEM DUA SISI DALAM ALJABAR MAX-PLUS 

1Ratna Novitasari 

1Jurusan Matematika FMIPA Universitas Diponegoro 

e-mail : 1 r4tn4nop@yahoo.com  

 

Abstrak. Dalam penelitian ini, sistem yBxA   akan diselesaikan dengan 

menggunakan iterasi. Adapun metode yang digunakan adalah metode alternatif. 

Selanjutnya, metode alternatif ini digunakan untuk menyelesaikan sistem dua sisi 

xBxA  . Kemudian diberikan sistem dua sisi dengan syarat khusus, yaitu 

yDyC  , dengan ijij dc   untuk setiap i  N dan j M yang akan diselesaikan 

dengan menggunakan iterasi.  

 

Keywords: Aljabar max-plus, sistem dua sisi. 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Banyak penelitian yang telah membahas mengenai penyelesaian sistem 

dua sisi, antara lain Stepping Stone Method (Butkovic, 2006), Metode 

Alternatif (Cunninghame-Green, 2003) dan yang membandingkan kedua 

metode tersebut (Aminu, 2008). Pada penelitian ini, akan dibahas mengenai 

masalah penyelesaian dari sistem yBxA  , sistem dua sisi secara umum 

xBxA   dan sistem dua sisi dengan syarat khusus yDyC  , 

dengan ijij dc   untuk setiap i  N dan j  M, menggunakan iterasi. Untuk 

menentukan nilai komputasi digunakan toolbox Aljabar Max-Plus dengan 

program Scilab–4.1.2. 

   

 

 

mailto:r4tn4nop@yahoo.com
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B. PEMBAHASAN 

1. Aljabar Max-Plus 

Didefinisikan 
def

  dan 0
def

e . Himpunan Rmaks adalah himpunan 

R   , dimana R adalah himpunan bilangan riil.  

Definisi dari struktur Aljabar dari Rmaks dijelaskan dalam definisi 

berikut ini: 

Definisi 1 Struktur aljabar Rmaks (Bacelli dkk., 1992, hal. 102) 

Simbol Rmaks menyatakan himpunan R    dengan dua operasi biner 

yaitu maksimum yang dinotasikan   dan penjumlahan yang dinotasikan 

 .  

Untuk setiap a, b  Rmaks, didefinisikan operasi   dan   adalah 

 baba ,maks
def

  dan baba  
def

. Sehingga untuk setiap a  Rmaks 

dan  , didapatkan aaa    dan   aa . Himpunan 

Rmaks dengan operasi   dan   disebut Aljabar Max-Plus dan dinyatakan 

dengan R = (Rmaks,  ,  ,  , e). 

Himpunan matriks di dalam Aljabar Max-Plus dinyatakan dengan 

R mn

s



mak , dimana n, m  N. Didefinisikan  nn ,,2,1  . Elemen dari 

matriks A  R mn

s



mak  pada baris ke i dan kolom ke j dinyatakan dengan aij 

atau  ijA , untuk i  n  dan jsm . Matriks A sebagaimana biasa dapat 

ditulis dengan 























nmnn

m

m

aaa

aaa

aaa

A









21

22221

11211

. Operasi penjumlahan matriks A, 

B  R mn

s



mak , dinotasikan dengan A   B, didefinisikan 

   ijijijijij babaBA ,maks , dimana i  n  dan j m . Adapun 
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operasi perkalian A  R mn

s



mak  dengan skalar   maksR , didefinisikan oleh 

  ijij aAA   , dengan i  n  dan j m . 

Tranpose dari matriks A  R mn

s



mak
 dinotasikan AT, didefinisikan sebagai 

  jiij

T aA  , untuk i  n  dan j m . 

Adapun definisi eigenvalue dan eigenvector dalam Aljabar Max-Plus 

diberikan sebagai berikut: 

Definisi 2 (Heidergott dkk., 2006) 

Misalkan A  R nn

s



mak  adalah matriks bujur sangkar. Jika maksR  

adalah sebuah skalar dan v  R n

smak  adalah sebuah vektor yang memuat 

minimal satu elemen yang berhingga sehingga memenuhi vvA   , 

maka  disebut eigenvalue dari matriks A dan v adalah eigenvector dari 

matriks A yang bersesuaian dengan eigenvalue .  

Untuk mendapatkan eigenvalue dan eigenvector dari suatu matriks 

dalam Aljabar Max-Plus digunakan algoritma maxalgol (Subiono, 2007).  

2. Penyelesaian Sistem Dua Sisi 

Persamaan linear Ax = b dalam Aljabar Max-Plus ditulis bxA  . 

Matriks mnRA  maks  dan nRb . Karena  berarti maksimum, maka 

didapatkan bxA  , sehingga untuk setiap i  n dan ,j  m dalam 

aljabar biasa menjadi: 

ijij bxa  ,  

ijij abx  , 

 niabx ijij  ,min , 

 niabx ijij  ,maks , 
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  nibax ijij  ,maks , 

 bAx T  , 

  bAx T  . (1) 

Pada sistem yBxA  , dengan matriks A dan B mempunyai baris 

atau kolom minimal terdiri dari satu elemen berhingga. Sistem 

yBxA   ini akan diselesaikan menggunakan Persamaan (3.1) 

dengan cara iterasi. 

Contoh 1. 

Diberikan suatu persamaan yBxA  dan akan didapatkan 

penyelesaiannya. Matriks 























21

011

03

A  dan 



















13

23

11

B  dengan 























200

11

13
TA  dan 










121

331
TB . Misalkan di ambil 

 


















1

3

5

0xx . 

Untuk r = 0, didapatkan 



















4

6

8

xA , dan 









3

1
y  serta 



















4

5

4

yB . 

Untuk r = 1, diperoleh 



















2

3

1

x , 



















4

4

4

xA , 









2

1
y  dan 



















4

4

3

yB . 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika dan Statistika 2010 

Peranan Pendidikan Matematika dan Statistika dalam Membangun Sumber Daya Manusia yang Profesional                             

ISBN : 978-979-3870-72-4 

 

 76 

Untuk r = 2, diperoleh 



















2

3

0

x , dan



















4

4

3

xA . 

Karena 



















4

4

3

xA  dan 



















4

4

3

yB , maka penyelesaian dari 

persamaan yBxA   adalah 



















2

3

0

x  dan 









2

1
y .  

Cunningham-Green(2003) mengenalkan suatu algoritma yang 

konvergen ke suatu penyelesaian yang berhingga dari sebarang titik awal 

berhingga. Metode ini dinamakan Metode Alternatif, dengan algoritmanya 

adalah sebagai berikut. 

Algoritma 1. (Cunninghame-Green, 2003) 

1. Pilih sebarang vektor x yang berhingga. 

2. Tetapkan r = 0 dan x(0) = x. 

3. Hitung xAa  . 

4. Definisikan  aBy T  . 

5. Hitung yBb  . 

6. Hitung  bAx T  . 

7. Tetapkan r = r + 1 dan ulangi hingga konvergen. 

Bukti: 

Diketahui bahwa    WWUU T  . Maka  

   yBAAxA T  yB    xABB T 

xA  

Jadi, yBxA  . 
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Berikut ini diberikan contoh untuk mendapatkan penyelesaian dari 

persamaan dengan menggunakan metode alternatif di atas. 

Contoh 2. 

Diberikan yBxA  , dengan matriks  A dan B seperti pada 

Contoh 1. 

Jika diberikan  


















5

8

9

0xx  diperoleh 



















7

8

5

x  dan 









7

6
y  yang 

juga merupakan penyelesaian dari yBxA   dengan 




































2

3

0

7

8

5

x  

dan 


















2

1

7

6
y . 

Jika diberikan  


















4

7

1

0xx  diperoleh 



















4

5

1

x  dan 









3

3
y  yang 

juga merupakan penyelesaian dari yBxA  , tetapi 




































2

3

0

4

5

1

x  

dan 


















2

1

3

3
y . 

Jadi, penyelesaian dari persamaan yBxA   tidak tunggal yaitu 

pasangan 



















2

3

0

x  dan 









2

1
y ,  



















4

5

1

x  dan 









3

3
y  atau kelipatan 

masing-masing.  

 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika dan Statistika 2010 

Peranan Pendidikan Matematika dan Statistika dalam Membangun Sumber Daya Manusia yang Profesional                             

ISBN : 978-979-3870-72-4 

 

 78 

Pada sistem yBxA  , jika x = y maka didapatkan xBxA   

yang merupakan sistem dua sisi. Dengan menggunakan metode alternatif, 

akan diselesaikan sistem dua sisi seperti pada contoh  berikut ini. 

Contoh 3. 

Diberikan suatu Sistem xBxA   dan akan didapatkan 

penyelesaiannya. Misalkan matriks 






 


11

3
A  dan matriks 











13

11
B .  

Ambil sebarang   









3

5
0xx . Maka diperoleh 










5

3
x . 

Jika diberikan nilai awal   









7

4
0xx  diperoleh 



















5

3

6

4
x . 

Jika diberikan nilai awal   









2

9
0xx  diperoleh 



















5

3

9

7
x . 

Jadi, penyelesaian dari persamaan xBxA   adalah 









5

3
x  atau 

kelipatannya.  

 

Berikut ini adalah sistem dua sisi dengan syarat khusus yaitu: 

yDyC  , dengan ijij dc   untuk setiap i  N dan j M, (2) 

dengan N menyatakan himpunan baris {1, 2, ...., n} dan M adalah 

himpunan kolom {1, 2, ...., m} dari matriks C dan D. Ukuran matriks C 

dan D ini haruslah sama.  
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Berikut ini akan diberikan suatu lemma yang menyatakan syarat bahwa 

sistem dua sisi tidak mempunyai penyelesaian. 

Lemma 1. (Cechlarova, 2005) 

Jika ada sebuah baris i sehingga cij > dij untuk setiap j, maka sistem 

dua sisi tidak mempunyai penyelesaian. 

Bukti: 

Akan dibuktikan dengan menggunakan kontradiksi. Anggap bahwa 

sebuah vektor y adalah sebuah penyelesaian dari Sistem dua sisi (2) dan 

bahwa nilai maksimum pada ruas kiri adalah  kik
k

jij ycyc  maks . 

Dan nilai maksimum pada ruas kanan adalah  kik
k

lil ydyd  maks .  

Maka didapatkan lilliljij ydycyc  .  

Karena lillil ydyc  , berarti bahwa y bukan merupakan 

penyelesaian dari Sistem dua sisi (2) sebab jika y merupakan penyelesaian 

seharusnya lillil ydyc  . 

Jadi, kontradiksi.  

Dari Lemma 1. di atas, memberikan akibat sebagai berikut: 

Akibat 1. (Cechlarova, 2005) 

Untuk tiap Sistem dua sisi (2) yang mempunyai penyelesaian, ada 

untuk tiap baris i suatu indeks j sehingga cij = dij. 

Bukti: 

Misalkan vektor y adalah penyelesaian dari Sistem dua sisi (2). 

Sehingga nilai maksimum pada ruas kiri adalah  kik
k

jij ycyc  maks . 
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Sedangkan nilai maksimum pada ruas kanan adalah 

 kik
k

lil ydyd  maks . 

Maka didapatkan liljij ydyc  . Hal ini berarti untuk tiap baris i 

ada l = j sehingga jijjij ydyc   dan didapatkan ijij dc  .  

 

Pada sistem dua sisi xDxC  , ijij dc   untuk setiap i  N dan j 

M. Jika diberikan nilai awal x sebarang, maka didapatkan yxD  . 

Sehingga sistem berubah menjadi yxC  . Karena C dan y diketahui, 

maka  yCx T   bisa diperoleh. Hal ini dilakukan berulang-ulang 

hingga didapatkan nilai x yang memenuhi xDxC  . 

Berikut ini akan diberikan contoh menyelesaikan sistem dua sisi 

xDxC  , dimana ijij dc   untuk setiap i  N dan j M. 

Contoh 4. 

Diberikan suatu sistem dua sisi xDxC  , dimana ijij dc   untuk 

setiap iN dan jM dengan matriks 



















0837

4936

8421

C  dan matriks 



















0737

2932

5410

D . Didapatkan matriks  























048

894

332

761

TC  dan 























025

794

331

720

TD . 
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Misal di ambil  























0

0

0

0

0xx . 

Untuk r = 0, maka diperoleh 



















7

9

5

xDy  sehingga didapatkan 



















7

9

5

xC . Akibatnya, diperoleh nilai  


























3

1

3

0

yCx T . 

Untuk r = 1, didapatkan nilai 



















7

8

4

xDy  sehingga 



















7

8

4

xC . 

Maka diperoleh nilai  


























4

1

2

0

yCx T . 

Untuk r = 2, diperoleh nilai 



















7

8

3

xDy  sehingga 



















7

8

3

xC . 

Akibatnya didapatkan nilai  


























5

1

1

0

yCx T . 

Untuk r = 3, didapatkan 


















7

8

3

xDy . 
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Maka penyelesaian dari sistem dua sisi xDxC  , dimana ijij dc   

untuk setiap i  N dan j M adalah 


























5

1

1

0

x .  

Berikut ini diberikan algoritma untuk menyelesaikan sistem dua sisi. 

Algoritma 2.  

1. Pilih sebarang vektor x yang berhingga. 

2. Tetapkan r = 0 dan x(0) = x. 

3. Hitung xBb  . 

4. Definisikan  bAx T  . 

5. Hitung xAa  . 

6. Hitung  aBx T  . 

7. Ulangi hingga memenuhi xBxA  . 

Pembuktian Algoritma 2 sama dengan pembuktian Algoritma 1. 

Berikut ini diberikan contoh untuk mendapatkan penyelesaian dari 

persamaan dengan menggunakan Algoritma 2 di atas. 

Contoh 5. 

Diberikan suatu sistem dua sisi xDxC  , dimana ijij dc   untuk 

setiap iN dan jM dengan matriks C dan D seperti pada Contoh 4. 

Jika diberikan nilai awal  























0

1

0

1

0xx  maka diperoleh 

























4

0

2

1

x  

yang merupakan kelipatan dari 


























5

1

1

0

x . 
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Jika diberikan nilai awal  
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8

2

0xx  maka diperoleh 























2

2

4

4

x  yang 

bukan merupakan kelipatan dari 
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1

0

x . 

Jika diberikan nilai awal  
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0xx  maka diperoleh 
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x  yang 

bukan  

merupakan kelipatan dari 
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1

1

0

x  atau 























2

2

4

4

x . 

 

Jadi, penyelesaian sistem dua sisi xDxC  , dimana ijij dc   

untuk setiap    i  N dan j  M adalah tidak tunggal yaitu 
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x , 
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4

x , 























2
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8

9

x  atau kelipatannya.  
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C. PENUTUP 

 

Sistem dua sisi xBxA   dapat diselesaikan dengan iterasi 

menggunakan metode alternatif. Sistem dua sisi dengan syarat khusus 

yDyC  , dengan ijij dc   untuk setiap i  N dan j M, dapat 

diselesaikan dengan menggunakan iterasi. Penyelesaian yang dihasilkan bisa 

tunggal atau tidak tunggal yang berupa kelipatannya. 
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MENINGKATKAN KREATIVITAS BELAJAR MATEMATIKA DENGAN 

MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN AUDITORY 

INTELLECTUALLY REPETITION (AIR). 

 

Drs. H. Sunyoto H. P., ST., M. Pd. 1) 

Jeharut, Aleksius, 2) 

Achmad, Zainuri  3) 

 
1)  Dosen Program Studi Pendidikan Matematika UNIPA Surabaya 

2)  Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika UNIPA Surabaya 
3)  Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika UNIPA Surabaya 

 

Kata Kunci: Kreativitas Belajar Matematika, Model Pembelajaran Auditory 

Intellectually Repetition (AIR). 

Dalam dunia pendidikan, kreativitas seringkali disepelekan dibandingkan  

dengan kecerdasan inteligensi. Sementara masyarakat membutuhkan pribadi yang 

kreatif dan bukan hanya cerdas secara inteligensi. Menyikapi hal ini matematika 

seharusnya menjadi wadah yang bisa menjawab problem tersebut.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan 

kreativitas belajar matematika  dengan menggunakan model pembelajaran 

Auditory  Intellectually Repetition (AIR).  

Teknik pengumpulan datanya  menggunakan metode observasi jenis 

sistematik  dan alat pengumpul datanya adalah Check lists dimana peneliti tinggal 

memberi tanda pada format yang sudah tersedia. Sedangkan dalam menganalisis 

data dilakukan perhitungan dalam prosentase. Dari data penelitian yang telah 

dilakukan, maka dapat diketahui meningkat tidaknya kreativitas belajar 

matematika.  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Model Pembelajaran Auditory  Intellectually Repetition (AIR) dapat 

meningkatkan kreativitas belajar matematika.    
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A. PENDAHULUAN  

Dalam kehidupan ini kreativitas sangat penting, karena kreativitas 

merupakan suatu kemampuan yang sangat berarti dalam proses kehidupan 

manusia. Kreativitas ini merupakan talenta yang dimiliki manusia sejak lahir. 

Oleh karena itu setiap orang mempunyai daya kreatif yang semestinya 

dikembangkan melalui pendidikan, baik pendidikan formal, informal maupun 

nonformal. Sebab meningkatkan kreativitas merupakan bagian integral dari 

kehidupan manusia terutama bagi orang-orang berbakat. Semakin kreativitas 

itu diasah semakin baik potensi kreativitas yang dimiliki. 

Namun kenyataannya kreativitas selalu disepelekan dibandingkan dengan 

kecerdasan inteligensi. Hampir semua pendidikan formal, informal maupun 

nonformal berlomba-lomba mengejar kecerdasan inteligensi. Dan kebanyakan 

sistem pendidikan di dunia cenderung untuk jalan di tempat dalam mentransfer 

pengetahuan dengan dasar fakta dan rumus-rumus. Kemudian menggunakan 

dan menerapkan fakta serta rumus-rumus ini ke dalam model percobaan dan 

model ujian (Edmund Bahman, 2005 : 9). Cara pengolahan inteligensi ini 

memang sangat mempengaruhi kualitas manusia tetapi perlakuan lingkungan 

dinilai tidak selalu menguntungkan perkembangan inteligensi karena 

lingkungan tidak hanya membutuhkan kecerdasan inteligensi tersebut. Sebab 

pada dasarnya kreativitas merupakan unsur penting yang bisa mempengaruhi 

kecerdasan inteligensi. Dan bila kecerdasan inteligensi dan tingkat kreativitas 

dipadukan maka akan semakin sempurnalah kecerdasan seseorang. Hal ini 

berdampak kepada kepribadian dan kualitas manusia. Perpaduan keduanya 

menjadi modal yang paling handal dalam menghadapi perkembangan dunia 

yang tak pernah berhenti dan selalu menuntut daya kreatif setiap individu 

manusia.     

Dalam tulisan ini, penulis memfokuskan perhatian pada kreativitas 

dibidang matematika yaitu kemampuan memecahkan masalah-masalah 

matematika pada pendidikan formal. Untuk memecahkan masalah-masalah 

matematika terdapat banyak cara, oleh karena itu dibutuhkan kreativitas, baik 

untuk membuat pemecahan yang baru maupun untuk melihat hubungan dengan 

pemecahan-pemecahan yang telah ada sebelumnya. Secara umum langkah-
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langkah untuk memecahkan masalah adalah memahami masalah yang dihadapi 

secara jelas, menganalisa penyebabnya, merencanakan alternatif-alternatif 

penyelesaiannya, menggali setiap alternatif yang ada, terakhir adalah 

mengevaluasi apakah masalah tersebut telah terpecahkan atau belum (Yayasan 

Peduli Matematika Indonesia, 2008 : 1). 

Dinamika program atau sasaran belajar siswa yang memprioritaskan 

kreativitas, mengundang perhatian khalayak. Perhatian ini diawali oleh 

pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang kreativitas seperti: Apa yang 

dimaksud dengan kreativitas? Mengapa kreativitas itu diperlukan? Pendidikan, 

guru dan metode seperti apa yang dibutuhkan dalam pengembangan 

kreativitas? Apa manfaat kreativitas bagi kehidupan manusia?. Dalam kaitanya 

dengan pembelajaran, matematika seharusnya menjadi wadah yang bisa 

menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan di atas dan dengan melihat tuntutan dunia akan kreativitas yang 

semakin tinggi maka model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition 

(AIR) merupakan salah satu model pembelajaran yang memotivasi siswa untuk 

mengembangkan kreativitas khususnya dibidang matematika. Model 

pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) merupakan 

pengembangan kreativitas dengan memanfaatkan panca indra terutama audio 

dan potensi yang dimiliki siswa. 

Dari uraian di atas, timbul keinginan penulis untuk mengadakan penelitian 

tentang cara meningkatkan kreativitas belajar matematika dengan 

menggunakan model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR). 

Dengan demikian penulis memberi judul penelitian ini “Meningkatkan 

Kreativitas Belajar Matematika dengan Menggunakan Model Pembelajaran 

Auditory Intellectually Repetition (AIR)”.            

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “ Apakah dengan model 

pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) dapat meningkatkan 

kreativitas belajar matematika?” 
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Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 

“Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan kreativitas belajar 

matematika melalui model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition 

(AIR)”.   

Cara Kerja 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan PTK yang terdiri atas 

rangkaian empat kegiatan yang dilakukan dalam siklus berulang. Empat 

kegiatan utama yang ada pada setiap siklus yaitu (a) perencanaan, (b) 

tindakan, (c) pengamatan, dan (d) refleksi yang dapat digambarkan sebagai 

berikut (Suhardjono, 2009 : 74). 

Objek pengamatan dalam penelitian ini adalah siswa kelas X / TKJ 3 

yang telah dibagi menjadi 6 kelompok dengan setiap kelompok terdiri dari 6 

siswa dan yang diamati adalah anggota kelompok 4. 

Pada tahap rancangan atau perencanaan awal, sebelum mengadakan 

penelitian peneliti menyusun rumusan masalah, tujuan dan membuat rencana 

tindakan, termasuk di dalamnya instrumen penelitian dan perangkat 

pembelajaran. 

Pada tahap pelaksanaan tindakan dan pengamatan, meliputi tindakan yang 

dilakukan oleh peneliti sebagai upaya membangun pemahaman konsep siswa 

serta mengamati dampak dari diterapkannya model pembelajaran Auditory 

Intellectually Repetition (AIR).  

Pada tahap refleksi, peneliti mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan 

dampak dari tindakan yang dilakukan berdasarkan data pada lembar observasi. 

Selanjutnya pada tahap rancangan atau perencanaan yang direvisi 

berdasarkan hasil refleksi dari pengamatan, peneliti membuat rencana yang 

telah direvisi untuk dilaksanakan pada siklus berikutnya. 

Subjek pada penelitian ini yaitu siswa-siswi kelas X / TKJ 3 SMK Negeri 

I Surabaya tahun ajaran 2009-2010.Teknik pengumpulan data yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi (pengamatan). Untuk 

menganalisis krativitas belajar siswa peneliti menggunakan Teknik analisis 

data deskriptif kualitatif dengan prosentase. 
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B. PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

 Siklus I 

Agar dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan hasil yang 

sesuai dengan harapan maka peneliti mengadakan metode siklus. 

Adapun data kreativitas siswa anggota kelompok 4 pada Siklus I  

Aspek penilaian Jumlah 

aktivitas ke i 

Prosentase 

1. Kuantitas / jumlah ide dalam 

menyelesaikan satu persoalan 

2. Originalitas / keaslian ide 

3. Jenis / kualitas ide 

4. Tanggung jawab dan kebenaran 

ide  

5. Mampu melihat masalah dari 

berbagai segi/ sudut pandang 

6. Aktivitas lain ( siswa yang tidak 

kreatif) 

16 

19 

18 

16 

15 

24 

14,82 % 

17,59 % 

16,67 % 

14,82 % 

13,89 % 

22,22 % 

Dari data di atas perlu adanya perbaikan karena prosentase siswa 

yang melakukan aktivias lain lebih besar dari pada aspek- aspek yang 

lain sehingga kreativitas belajar matematika masih kurang.  

Dari analisa di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan belum dikatakan berhasil sebab 

prosentase siswa yang tidak kreatif cukup besar yaitu 22, 22 %. Hal ini 

menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran yang dilakukan belum 

berhasil maka diadakan pengayaan atau membahas ulang materi yang 

telah disajikan dan model pembelajarannya. 
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Refleksi 

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diperoleh informasi dari 

hasil pengamatan sebagai berikut: 

1. Bahasa yang digunakan guru kurang dimengerti oleh siswa, 

2. Suara guru kurang kuat sehingga informasi kurang jelas bagi siswa 

yang duduk paling belakang, 

3. Guru kurang mengelola kelas dengan baik 

Revisi kegiatan 

Dari hasil refleksi kegiatan pembelajaran pada siklus I masih memiliki 

banyak kekurangan maka perlu adanya perencanaan ulang dalam proses 

pembelajaran pada pelaksanaan siklus II yaitu :   

a) Guru hendaknya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti 

oleh siswa; 

b)  Guru sebaiknya mengatur volume suara agar informasi terdengar 

jelas oleh siswa;        

c) Guru seharusnya pandai mengelola kelas agar pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika dan Statistika 2010 

Peranan Pendidikan Matematika dan Statistika dalam Membangun Sumber Daya Manusia yang Profesional                             

ISBN : 978-979-3870-72-4 

 

 91 

 Siklus II 

Adapun data kreativitas siswa anggota kelompok 4 pada siklus II 

 

Aspek penilaian Jumlah aktivitas 

ke i 

Prosentase 

1. Kuantitas / jumlah ide dalam 

menyelesaikan satu persoalan 

2. Originalitas / keaslian ide 

3. Jenis / kualitas ide 

4. Tanggung jawab dan kebenaran ide  

5. Mampu melihat masalah dari berbagai 

segi / sudut pandang 

6. Aktivitas lain ( siswa yang tidak kreatif) 

 

17 

21 

20 

21 

 

17 

 

12 

 

15,74 % 

19, 44 % 

18,52 % 

19,44 % 

 

15,74 % 

 

11,11 % 

Dari analisa data di atas dapat dikatakan bahwa: 

1. Pada siklus II tidak perlu mengadakan perbaikan karena prosentase 

siswa yang melakukan aktivitas lain berkurang. 

2. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan berhasil sebab prosentase 

kreativitas siswa dalam belajar meningkat untuk semua item.Hal ini 

menunjukkan kegiatan penelitian yang dilaksanakan telah berhasil 

Refleksi 

Dalam tahap ini akan dikaji baik ataupun kekurangan dalam proses 

pembelajaran pada siklus II yaitu: 

1) Bahasa penyampaian guru sudah cukup dimengerti siswa   

2) Guru sudah mampu mengatur volume suara sehingga semua 

informasi yang disampaikan terdengar jelas oleh siswa  

3) Guru sudah mampu mengelolah kelas dengan baik 

4) Selama proses pembelajaran guru sudah melaksanakan                      

semua pembelajaran dengan baik. 
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Meskipun dalam data kreativitas siswa pada siklus I ke siklus II masih 

ada siswa yang melakukan aktivitas lain, tetapi sebagian besar aktivitasnya 

sudah memenuhi aspek penilaian kreativitas. Dengan demikian 

pelaksanaan siklus II dikatakan berhasil.     

2. Pembahasan   

Dari hasil penelitian tindakan kelas mulai siklus I sampai siklus II 

dibuat pengelompokan hasil-hasil penilaian kreativitas, agar lebih mudah 

menganalisanya. Sedangkan analisa data dilakukan dengan menggunakan 

teknik statistik sederhana yaitu dengan menggunakan analisa deskriptif 

kualitatif.  

Analisa deskriptif kualitatif adalah model analisa dengan cara 

menyusun dan mengelompokan  data kreativitas belajar siswa antara siklus 

I dan siklus II. Hasil analisa keseluruhan siklus adalah sebagai berikut : 

Tabel analisa silkus I dan siklus II 

Aspek penilaian Siklus I Siklus II Keterangan 

A. Kuantitas / jumlah ide 

dalam menyelesaikan 

satu persoalan 

B. Originalitas / keaslian 

ide 

C. Jenis / kualitas ide 

D. Tanggung jawab dan 

kebenaran ide  

E. Mampu melihat masalah 

dari berbagai segi / sudut 

pandang 

F. Aktivitas lain 

 

14,82 % 

 

17,59 % 

16,67 % 

 

14,82 % 

 

13,89 % 

 

22,22 % 

 

15,74 % 

 

19, 44 % 

18,52 % 

 

19,44 % 

 

15,74 % 

 

11,11 % 

 

Meningkat  

 

Meningkat 

 

 

Meningkat 

   

 

Meningkat 

 

 

Meningkat 

 

Berkurang  
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1. Prosentase aktivitas lain pada siklus I adalah %22,22   

2. Prosentase aktivitas lain siklus II adalah : %11,11      

Dari analisa data di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Prosentase kreativitas belajar matematika pada siklus I masih kurang 

maka diadakan perbaikan dalam pembelajaran sebaliknya prosentase 

siswa yang melakukan aktivitas lain cukup besar maka harus 

dilanjutkan ke siklus II; 

2. Pada siklus II tidak perlu diadakan perbaikan karena prosentase 

tingkat kreativitas belajar siswa sudah memenuhi harapan peneliti 

yaitu dengan meningkatnya kreativitas belajar siswa per item dan 

berkurangnya aktivitas lain; 

3. Kenaikkan kreativitas siswa diperoleh dari prosentase siklus II 

dikurangi prosentase siklus I seperti yang terdapat pada tabel 4 

berikut: 

Tabel kenaikan kreativitas belajar siswa 

No.  Siklus I Siklus II Kenaikan (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

14,82 % 

17,59 % 

16,67 % 

14,82 % 

13,89 % 

22,22 % 

15,74 % 

19, 44 % 

18,52 % 

19,44 % 

15,74 % 

11,11 % 

0,92 % 

 

1,85 % 

1,85 % 

4,62 % 

 

           1,85 % 

11,11 %  

Dari analisa diatas, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sudah 

berhasil sebab prosentase kreativitas belajar matematika per item sudah 

meningkat.  
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C. PENUTUP 

KESIMPULAN  

Setelah mencermati kegiatan PTK mulai dari proses sampai mendapatkan 

hasil, maka peneliti menyimpulkan: 

1.    Model Auditory Intellectually Repetition (AIR) dapat meningkatkan 

kreativitas belajar matematika;  

2.    Dengan menggunakan model Auditory Intellectually Repetitin (AIR) 

kreativitas belajar matematika siswa kelas X TKJ 3 SMK Negeri I 

Surabaya tahun ajaran 2009-2010 pada sub pokok bahasan Sistem 

Persamaan Linier Satu variabel lebih meningkat. Hal ini dapat dilihat 

dari data prosentase kreativitas belajar siswa pada siklus I dan prosentase 

kreativitas belajar siswa pada siklus II;  

3.    Model Auditory Intellectually Repetition (AIR) memberikan warna baru 

dalam pembelajaran matematika sehingga pembelajaran lebih efektif. 

Hal ini terlihat pada saat belajar siswa lebih kreatif, aktif, bertanggung 

jawab dan bekerja sama dalam kelompok. 
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UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA 

MELALUI UNJUK KERJA SISWA DI DEPAN KELAS PADA SUB 

POKOK BAHASAN UKURAN PEMUSATAN DATA SISWA KELAS XII 

AKUNTANSI 1 SMK AKHMAD YANI KOTA MOJOKERTO  

TAHUN PELAJARAN 2009 – 2010  

 

Dra. Sri Rahayu, S. Si., M. Pd. 1) 

Eko Suhartawan 2) 
1) Dosen Program Studi Pendidikan Matematika UNIPA Surabaya  

2) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika UNIPA Surabaya  

 

 Keberhasilan belajar siswa tidak lepas dari peranan guru di dalam kelas. 

Guru dituntut untuk mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif dimana 

siswa merasa senang dan nyaman dalam menerima materi yang disampaikan oleh 

guru. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa adalah dengan melatih siswa untuk mengerjakan soal di depan kelas. 

Melalui unjuk kerja siswa di depan kelas semacam ini diharapkan siswa mampu 

bersikap mandiri , berfikir kreatif dalam memecahkan masalah yang dihadapi, dan 

bertanggungjawab atas apa yang telah dikerjakan. Permasalahan yang ingin dikaji 

dalam hal ini adalah : “Apakah melalui unjuk kerja siswa di depan kelas dapat 

meningkatan prestasi belajar pada sub pokok bahasan ukuran pemusatan data 

siswa kelas XII Akuntansi 1 SMK Akhmad Yani Kota Mojokerto tahun pelajaran 

2009 – 2010? ”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah melalui unjuk 

kerja siswa di depan kelas dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa 

kelas XII Akuntansi 1 SMK Akhmad Yani Kota Mojokerto. 

 Penelitian ini menggunakan tiga siklus yang setiap siklusnya memiliki 

empat tahapan yaitu : tahap perencanaan, tahap pelaksanaan (tindakan), tahap 

observasi, dan yang terakhir adalah tahap refleksi. Dalam penelitian ini lokasi 

penelitian telah ditetapkan di SMK Akhmad Yani Kota Mojokerto. Dan subjek 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII Akuntansi 1  SMK Akhmad Yani Kota 

Mojokerto yang terdiri dari 38 siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah dengan menggunakan metode dokumentasi dan tes buatan guru bentuk 

subyektif. Data yang berupa hasil tes siswa selanjutnya akan di analisis secara 

deskriptif untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal. 

 Dari hasil analisis didapatkan bahwa hasil belajar siswa secara klasikal 

telah mengalami peningkatan dari siklus I sampai dengan siklus III yaitu : Siklus I 

(44,74%), Siklus II (68,42%) dan pada siklus III (89,47%). Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah dengan melalui unjuk kerja siswa di depan kelas dapat 

meningkatan prestasi belajar matematika pada sub pokok bahasan ukuran 

pemusatan data siswa kelas XII Akuntansi 1 SMK Akhmad Yani Kota Mojokerto 

tahun pelajaran 2009 – 2010. 

 

Kata kunci : Unjuk Kerja Siswa Di Depan Kelas, Prestasi Belajar Siswa. 
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I. PENDAHULUAN 

      Keberhasilan belajar siswa tidak lepas dari peranan guru di dalam kelas. 

Guru dituntut untuk mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif 

dimana siswa merasa senang dan nyaman dalam menerima materi yang 

disampaikan oleh guru. Dengan adanya suasana yang kondusif kegiatan 

belajar mengajar akan dapat berjalan secara optimal.  

      Namun dalam pelaksanannya kegiatan belajar mengajar pada kelas XII 

Akuntansi 1 SMK AKHMAD YANI KOTA MOJOKERTO sering 

mengalami hambatan dan kesulitan terutama dalam pencapaian hasil belajar. 

Hal itu disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1.   Siswa sangat malas dalam mengerjakan tugas pekerjaan rumah yang telah 

diberikan oleh guru.  

2.   Siswa kurang berlatih dalam mengerjakan soal-soal latihan, sehingga 

pada saat ujian siswa hanya mencontek hasil pekerjaan temannya yang 

belum tentu juga nilai kebenarannya. 

3.   Siswa kurang berani dalam mengerjakan soal latihan yang diberikan oleh 

guru di depan kelas. 

      Dengan adanya beberapa faktor penghambat dalam kelancaran proses 

pembelajaran matematika diatas maka, salah satu upaya yang dapat dilakukan 

guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa adalah dengan melatih siswa 

untuk mengerjakan soal di depan kelas. Melalui unjuk kerja siswa di depan 

kelas diharapkan siswa mampu bersikap mandiri, berfikir kreatif dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi, dan bertanggungjawab atas apa yang 

telah dikerjakan.  

      Atas dasar uraian di atas peneliti ingin melaksanakan penelitian dengan 

judul “UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA 

MELALUI UNJUK KERJA SISWA DI DEPAN KELAS PADA SUB 

POKOK BAHASAN UKURAN PEMUSATAN DATA SISWA KELAS XII 

AKUNTANSI 1 SMK AKHMAD YANI KOTA MOJOKERTO TAHUN 

PELAJARAN 2009 – 2010 ”. 
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Tujuan  

      Untuk mengetahui apakah melalui unjuk kerja siswa di depan kelas dapat 

meningkatkan prestasi belajar matematika pada sub pokok bahasan ukuran 

pemusatan data siswa kelas XII Akuntansi 1 SMK Akhmad Yani Kota 

Mojokerto Tahun Pelajaran 2009 – 2010. 

 

II. PEMBAHASAN  

      Penelitian ini terdiri dari tiga siklus yang setiap siklusnya memiliki empat 

tahapan yaitu : tahap perencanaan, tahap pelaksanaan (tindakan), tahap 

observasi, dan yang terakhir adalah tahap refleksi.  

       Pada tahap perencanaan, peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran 

di antaranya adalah menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

menyusun materi ajar dalam bentuk power point, menyusun Lembar Kerja 

Siswa (LKS) dan menyusun soal tes. 

      Pada tahap pelaksanaan peneliti melaksanakan realisasi dari teori dan 

teknik mengajar serta tindakan yang telah direncanakan sebelumnya. 

      Pada tahapan observasi, peneliti melakukan pengamatan dan mencatat 

semua hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan 

berlangsung.  

      Selanjutntya pada tahapan refleksi peneliti mengkaji secara menyeluruh 

tindakan yang sudah dilakukan, berdasarkan data yang telah terkumpul, 

kemudian dilakukan revisi guna menyempurnakan tindakan berikutnya. 

 Subyek penelitian pada penelitian ini adalah siswa kelas XII Akuntansi 1 

SMK AKHMAD YANI KOTA MOJOKERTO. Sedangkan lokasi yang 

dipilih adalah SMK AKHMAD YANI KOTA MOJOKERTO. 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

metode dokumentasi dan metode tes. Selanjutnya hasil dari tes siswa 

dianalisis dengan menggunakan analisis data deskriptif.  
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Hasil dan Pembahasan 

1. Hasil Belajar Siswa Tiap Siklus 

a. Siklus 1 

Hasil tes siswa pada siklus I 

NO URAIAN HASIL SIKLUS 

1 Jumlah Keseluruhan siswa 38 

2 Jumlah siswa yang tuntas belajar 17 

3 Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar 21 

4. Prosentase belajar siswa  44,74% 

 

      Berdasarkan hasil analisis tes pada siklus I yang telah diperoleh dari 38 

siswa yang dihitung dengan analisis data deskriptif terdapat 21 orang siswa 

yang memperoleh nilai kurang dari 60 dari nilai maksimal 100. Selebihnya 17 

orang siswa dikatakan tuntas secara individual, sehingga didapat presentase 

ketuntasan belajar yang dihitung dengan menggunakan analisis data deskriptif 

mencapai 44,74%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus pertama ini, 

ketuntasan hasil belajar siswa belum tercapai. 

      Adapun refleksi pada siklus I ini adalah sebagai berikut: 

1. Siswa kurang memahami materi yang telah diberikan, hal ini dapat dilihat 

dari hasil prestasi belajar yang hanya mencapai ketuntasan sebesar 44,74%. 

2. Semangat belajar siswa untuk mengulang kembali materi pelajaran yang 

telah diberikan di rumah sangat kurang. 

3. Siswa masih kurang percaya diri untuk mengerjakan soal di depan kelas. 

Karena dalam mengerjakan soal yang diberikan, siswa masih merasa malu 

jika hasil pekerjaannya salah. 

    Karena dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada Siklus I ini  

masih terdapat kekurangan, maka perlu adanya perbaikan pada siklus II 

diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Guru hendaknya memberikan pemahaman pada siswa dengan memberikan 

contoh soal yang mudah untuk dipahami oleh siswa. 
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2. Guru hendaknya memberikan motivasi kepada siswa agar belajar kembali 

di rumah. 

3. Guru hendaknya lebih memotivasi dan memberikan pengarahan kepada 

siswa agar lebih berani dalam mengerjakan soal di depan kelas. 

b. Siklus 2 

Hasil tes siswa pada siklus II 

NO URAIAN HASIL SIKLUS 

1 Jumlah Keseluruhan siswa 38 

2 Jumlah siswa yang tuntas belajar 26 

3 Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar 12 

4. Prosentase belajar siswa  68,42% 

 

      Berdasarkan hasil analisis tes pada siklus II yang telah diperoleh dari 

38 siswa yang dihitung dengan analisis data deskriptif terdapat 12 siswa 

yang memperoleh nilai kurang dari 60 dari nilai maksimal 100. Selebihnya 

26 orang siswa dikatakan tuntas secara individual, sehingga didapat 

presentase ketuntasan belajar yang dihitung dengan menggunakan analisis 

data deskriptif mencapai 68,42%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada 

siklus kedua ini, ketuntasan hasil belajar siswa belum tercapai. 

Adapun refleksi pada siklus II ini adalah sebagai berikut:: 

1. Dalam pemahaman materi sudah terjadi peningkatan yang cukup 

signifikan, tapi masih belum secara keseluruhan materi yang diajarkan. 

2. Semangat belajar siswa untuk mengulang kembali materi pelajaran 

yang telah diberikan di rumah sudah terjadi peningkatan. 

3. Kepercayaan diri siswa untuk mengerjakan soal di depan kelas sudah 

baik karena guru sudah memberikan motivasi kepada siswa. 

     Karena dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada Siklus II ini  

masih terdapat kekurangan, maka perlu adanya perbaikan pada siklus III 

diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Guru hendaknya lebih sabar membimbing siswa dalam proses kegiatan 

belajar mengajar. 
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2. Guru memberikan motivasi kembali kepada siswa agar lebih giat 

belajar di rumah. 

3. Guru memotivasi siswa agar mempertahankan kepercayaan diri siswa 

untuk berani tampil mengerjakan soal ke depan kelas. 

c.    Siklus 3 

Hasil tes siswa pada siklus III 

NO URAIAN HASIL SIKLUS 

1 Jumlah Keseluruhan siswa 38 

2 Jumlah siswa yang tuntas belajar 34 

3 Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar 4 

4. Prosentase belajar siswa  89,47% 

 

      Berdasarkan hasil analisis tes pada siklus III yang telah diperoleh dari 38 

siswa yang dihitung dengan analisis data deskriptif terdapat 4 siswa yang 

memperoleh nilai kurang dari 60 dari nilai maksimal 100. Selebihnya 34 

orang siswa dikatakan tuntas secara individual, sehingga didapat presentase 

ketuntasan belajar yang dihitung dengan menggunakan analisis data 

deskriptif mencapai 89,47%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus 

ketiga ini, ketuntasan hasil belajar siswa telah tercapai. 

    Pada siklus III ini, peneliti telah melaksanakan pembelajaran dengan 

unjuk kerja siswa di depan kelas dengan baik. Maka tidak perlu dilakukan 

perbaikan terlalu banyak, tetapi yang perlu diperhatikan pada tindakan 

selanjutnya adalah memaksimalkan dan mempertahankan apa yang telah ada 

dengan tujuan agar proses belajar dapat berjalan dengan optimal dan tujuan 

dari pembelajaran dapat tercapai. 

2. Pembahasan 

      Melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui unjuk kerja 

siswa di depan kelas dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. 

Hal ini dapat dilihat dari semakin mantapnya pemahaman siswa terhadap 

materi yang telah disampaikan guru (ketuntasan belajar meningkat dari 

siklus I, II, dan III) yaitu masing – masing 44,74%, 68,42% dan 89,47%. 
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Pada siklus III ketuntasan belajar siswa yang dihitung dengan menggunakan 

analisis data deskriptif telah tercapai. 

 

III. KESIMPULAN 

      Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga siklus, 

dan berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat diambil 

suatu kesimpulan bahwa melalui unjuk kerja siswa di depan kelas dapat 

meningkatan prestasi belajar matematika pada sub pokok bahasan ukuran 

pemusatan data siswa kelas XII Akuntansi 1 SMK AKHMAD YANI KOTA 

MOJOKERTO tahun pelajaran 2009/2010 yang ditandai dengan peningkatan 

ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklusnya, yaitu siklus I (44,74%), siklus 

II (68,42%) dan siklus III (89,47%). 
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UPAYA MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA 

MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD POKOK 

BAHASAN LINGKARAN PADA SISWA KELAS XI-IPA.3 SMA 

KARTIKA IV-3 SURABAYA TAHUN AJARAN 2009-2010 

 

Drs. H. Sunyoto H. P., ST., M. Pd. 1) 

Rendibagus Ranianto 2) 
1)  Dosen Program Studi Pendidikan Matematika UNIPA Surabaya 

2)  Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika UNIPA Surabaya 

 

 Upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada masa 

sekarang ini sangatlah penting untuk menyikapi kemajuan zaman. Peningkatan 

SDM dapat dilakukan disekolah, hal ini menjadi tugas bagi seorang pendidik 

(guru) untuk meningkatkan mutu peserta didiknya karena dengan meningkatnya 

mutu pendidikan secara tidak langsung kualitas SDM meningkat. Agar mutu 

pendidikan meningkat maka dalam pembelajaran haruslah bermakna, 

pembelajaran bermakna didapat apabila siswa aktif dalam proses pembelajaran. 

Namun selama ini pembelajaran yang berlangsung di SMA Kartika IV-3 Surabaya 

masih bersifat konvensional yaitu dengan metode ceramah. Oleh karena itu 

peneliti menggunakan pembelajaran yang baru yaitu Pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD pada siswa kelas XI-IPA.3 SMA Kartika IV-3 Surabaya.  

 Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah ada atau 

tidaknya kenaikan aktivitas siswa dan ketuntasan belajar siswa selama proses 

pembelajaran dengan menggunakan penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe 

STAD. 

 Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan (action research) 

sebanyak tiga siklus. Setiap siklus  terdiri dari tahap rancangan, pendahuluan, 

pengamatan, refleksi dan refisi. Sasaran penelitian adalah kelompok II dan 

kelompok V siswa kelas XI-IPA.3 SMA Kartika IV-3Surabaya. Data yang 

diperoleh berupa hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran setiap siklus. 

 Dari hasil analisis didapatkan bahwa aktivitas siswa mengalami 

peningkatan tiap siklus yakni : siklus I sebesar 57,86%, siklus II sebesar 80,72%, 

siklus III sebesar 88,58%, sedangkan data ketuntasan belajar siswa juga 

mengalami peningkatan yang signifikan tiap siklusnya yakni : siklus I sebesar 

46,15%, siklus II sebesar 74,36%, dan siklus III sebesar 89,74%.  

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah metode pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, serta model 

pembelajaran ini sangat cocok diterapkan dalam proses pembelajaran matematika 

di SMA Kartika IV-3 Surabaya 

 

 

 

Kata kunci: Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD, Keaktivan Siswa, Hasil 

Belajar Siswa 
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A. PENDAHULUAN  

Pendidikan sangat dibutuhkan dalam meningkatkan mutu dan kualitas 

sumber daya manusia. Pendidikan merupakan tumpuan masa depan, oleh 

karena itu dari tahun ke tahun baik mutu maupun kualitas pendidikan haruslah 

ditingkatkan. Dalam memperbaiki mutu dan kualitas pendidikan tidaklah 

mudah, hal ini terkait dengan banyaknya dana yang dibutuhkan dan sumber 

daya manusia yang mengelolanya. 

Bila dibandingkan dengan negara lain, dapat dikatakan bahwa mutu 

pendidikan di Indonesia sangat rendah. Akan tetapi yang perlu diketahui 

bahwa hal ini tidak sepenuhnya dikarenakan oleh rendahnya sumber daya 

manusia atau tingkat intelegensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia 

melainkan juga dikarenakan oleh banyak faktor, salah satunya adalah terdapat 

kekurangan didalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM). 

Keberhasilan proses pembelajaran matematika di sekolah tidak terlepas 

dari kesiapan guru. Oleh sebab itu, dalam penyelenggaraan proses pendidikan 

guru bertindak sebagai komponen aktif yang sangat mempengaruhi hasil 

proses itu. Hal ini mengandung makna bahwa dalam membelajarkan 

matematika kepada siswa, guru hendaknya harus lebih cermat melihat aspek-

aspek yang dapat meningkatkan aktivitas proses belajar mengajar. Aspek-

aspek tersebut misalnya, memilih berbagai variasi pendekatan, strategi, 

metode yang sesuai dengan kondisi perkembangan siswa demi tercapainya 

tujuan pelaksanaan pembelajaran. 

Perlu diketahui bahwa sekarang ini jika membelajarkan matematika 

kepada siswa dengan pendekatan paradigma lama dalam arti komunikasi 

dalam pembelajaran berlangsung satu arah umumnya dari guru ke siswa, guru 

lebih mendominasi pembelajaran maka pembelajaran cenderung 

mengakibatkan kejenuhan dan kekreatifan siswa dalam pembelajaran tidak 

berkembang, cenderung pasif sehingga pemahaman mereka sangat tidak 
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maksimal yang akhirnya menyebabkan banyak hasil belajar mereka di bawah 

standar ketuntasan minimal yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan uraian masalah di atas, peneliti memandang perlu 

melakukan suatu penelitian tindakan kelas (PTK) yang bertujuan untuk 

memperbaiki proses pembelajaran dengan menerapkan suatu model 

pembelajaran guna meningkatkan hasil belajar siswa sebagai salah satu 

alternatif pemecahan masalah. Model pembelajaran yang dimaksud adalah 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division 

(STAD).  

Untuk melihat sejauh mana efek dari pembelajaran kooperatif tipe 

STAD terhadap peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa, maka peneliti 

melakukan suatu penelitian tindakan kelas dengan judul "Upaya 

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Melalui Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD Pokok Bahasan Lingkaran Pada Siswa Kelas XI IPA 3 

SMA KARTIKA IV – 3 Surabaya Tahun Ajaran 2009 - 2010.” 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan lingkaran dapat 

meningkatkan aktivitas siswa kelas XI IPA 3 di SMA Kartika IV – 3 

Surabaya tahun ajaran 2009 - 2010? 

2. Apakah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan lingkaran dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPA 3 di SMA Kartika IV – 3 

Surabaya tahun ajaran 2009 - 2010? 
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Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan aktivitas siswa kelas XI IPA 

3 SMA Kartika IV – 3 Surabaya dalam pembelajaran matematika pokok 

bahasan lingkaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan hasil belajar siswa kelas XI 

IPA 3 SMA Kartika IV – 3 Surabaya dalam pembelajaran matematika  

pokok bahasan lingkaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD. 

B. PEMBAHASAN  

Cara  Kerja 

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pemberi materi (guru) 

sedangkan dua temannya bertindak sebagai pengamat aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD. Sedangkan yang menjadi objek pengamatan adalah siswa kelas XI 

IPA 3 yang telah dibagi menjadi 9 kelompok dengan setiap kelompok terdiri 

dari 4-5 siswa dan yang diamati adalah kelompok 2 dan 5. 

Penelitian ini terdiri dari tiga siklus. Setiap siklus meliputi planning 

(rencana), action (tindakan), observasi (pengamatan) dan reflection (refleksi). 

Langkah-langkah pada siklus berikutnya adalah perencanaan yang sudah 

direvisi, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Sebelum masuk pada siklus I 

dilakukan tindakan pendahuluan yang berupa identifikasi permasalahan.  

Pada tahap rancangan atau perencanaan awal, sebelum mengadakan 

penelitian peneliti menyusun rumusan masalah, tujuan dan membuat rencana 

tindakan, termasuk di dalamnya instrumen penelitian dan perangkat 

pembelajaran. 

Pada tahap pelaksanaan tindakan dan pengamatan, meliputi tindakan 

yang dilakukan oleh peneliti sebagai upaya membangun pemahaman konsep 

siswa serta mengamati hasil atau dampak dari diterapkannya metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 
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Pada tahap refleksi, peneliti mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan 

hasil atau dampak dari tindakan yang dilakukan berdasarkan lembar 

pengamatan. 

Selanjutnya pada tahap rancangan atau perencanaan yang direvisi 

berdasarkan hasil refleksi dari pengamatan, peneliti membuat rencana yang 

telah direvisi untuk dilaksanakan pada siklus berikutnya. 

Subjek pada penelitian ini yaitu siswa-siswi kelas XI IPA 3 SMA 

KARTIKA IV-3 Surabaya tahun ajaran 2009-2010. 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah metode observasi (pengamatan) dan metode tes.  

Untuk menganalisis tingkat keaktifan siswa, peneliti menggunakan teknik 

analisis data deskriptif kuantitatif dengan persentase dan untuk mengetahui 

hasil belajar yang dicapai oleh siswa, peneliti menggunakan Teknik analisis 

data deskriptif kualitatif dengan persentase. 

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

Sebelum masuk pada siklus I, untuk dapat melihat perkembangan 

aktivitas dan hasil belajar siswa terhadap pelajaran matematika, maka 

peneliti mengadakan observasi awal. Dalam tahap observasi awal ini 

peneliti mengamati aktivitas siswa dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang sering dipakai oleh guru-guru sebelumnya yaitu dengan 

menggunakan metode ceramah namun dengan dikombinasi diskusi 

kelompok. 

Adapun data hasil pengamatan pada observasi awal adalah sebagai 

berikut :  
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Kelompok 
Aktivitas Aktif 

(%) 

Aktivitas Pasif 

(%) 

Kelompok II 32,14 67,86 

Kelompok V 41,08 58,92 

Rata-rata kelompol II dan V 36,61 63,39 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan metode 

pembelajaran ceramah dengan disertai diskusi kelompok diperoleh jumlah 

aktivitas siswa aktif kelompok II sebesar 32,14 % dan aktivitas siswa pasif 

sebesar 67,86 %. Sedangkan untuk kelompok V jumlah aktivitas siswa 

aktif sebesar 41,08 % dan aktivitas siswa pasif sebesar 58,92 %, dengan 

rata-rata dari kelompok II dan V adalah sebagai berikut, untuk siswa aktif 

sebesar 36,61 % dan siswa pasif sebesar 63,39 %.  

Sedangkan data hasil tes individu yang diperoleh dari 39 siswa, 

terdapat 12 siswa yang tuntas  belajar dan 27 siswa yang tidak tuntas 

belajar dan diperoleh persentase ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 

30,77%. 

 Siklus I 

Adapun data hasil pengamatan pada siklus I adalah sebagai 

berikut :  

Kelompok 
Aktivitas Aktif 

(%) 

Aktivitas Pasif 

(%) 

Kelompok II 
58,57 41,43 

Kelompok V 57,15 42,85 

Rata-rata kelompok II dan V 57,86 42,14 

 

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan 

metode pembelajaran kooperatif tipe STAD diperoleh jumlah aktivitas 

siswa aktif kelompok II sebesar 58,57% dan aktivitas siswa pasif sebesar 

41,43 %. Sedangkan untuk kelompok V jumlah aktivitas siswa aktif 
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sebesar 57,15 % dan aktivitas siswa pasif sebesar 42,85 %, dengan rata-

rata dari kelompok II dan V adalah sebagai berikut, untuk siswa aktif 

sebesar  55,86% dan siswa pasif sebesar 42,14 %. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih 

efektif untuk meningkatkan aktifitas siswa di kelas jika dibandingkan 

pembelajaran ceramah pada observasi awal.   

Sedangkan data hasil tes individu yang diperoleh dari 39 siswa, 

terdapat 19 siswa yang tuntas  belajar dan 20 siswa yang tidak tuntas 

belajar dan diperoleh persentase ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 

46,15%. 

Refleksi 

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diperoleh informasi 

dari hasil pengamatan sebagai berikut: 

1) Siswa masih banyak yang berperilaku tidak sesuai dengan KBM.  

2) Guru tidak menggunakan media dalam mengajar. 

3) Aktivitas siswa dalam bertanya masih kurang. 

 

 

Revisi kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus I masih 

terdapat kekurangan, sehingga perlu adanya revisi untuk dilakukan pada 

siklus berikutnya yaitu : 

1) Guru harus lebih terampil mengorganisasikan siswa dalam 

kelompok belajarnya.  

2) Guru perlu menggunakan media dalam mengajar. 

 Siklus II 

Adapun data hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus II 

adalah sebagai berikut : 
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Kelompok 
Aktivitas Aktif 

(%) 

Aktivitas Pasif 

(%) 

Kelompok I 80,00 20,00 

Kelompok V 81,44 18,56 

Rata-rata kelompok II dan V 80,72 19,28 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan 

metode pembelajaran kooperatif tipe STAD diperoleh jumlah aktivitas 

siswa aktif pada kelompok II sebesar 80,00% dan aktivitas siswa pasif 

sebesar 20,00%. Sedangkan untuk kelompok V jumlah aktivitas siswa 

aktif sebesar 81,44% dan aktivitas siswa pasif sebesar 18,56%, dengan 

rata-rata dari kelompok II dan V adalah sebagai berikut, untuk siswa 

aktif sebesar 80,72% dan siswa pasif sebesar 19,28%. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

sangat efektif jika dibandingkan pada  siklus I.  

Sedangkan data hasil tes individu yang diperoleh dari 39 siswa, 

terdapat 29 siswa yang tuntas  belajar dan 10 siswa yang tidak tuntas 

belajar dan diperoleh persentase ketuntasan belajar secara klasikal 

sebesar 74,36%. 

Refleksi 

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diperoleh beberapa 

informasi tentang kegagalan dalam pencapaian ketuntasan secara 

klasikal pada siklus II yaitu: 

1) Siswa yang sebetulnya belum memahami materi pelajaran tidak 

berusaha untuk bertanya kepada teman atau guru. 

2) Masih ditemui siswa yang berperilaku tidak sesuai dengan KBM. 

3) Perlu diadakan observasi selanjutnya untuk memperkuat bahwa 

metode pembelajaran kooperatif tipe STAD efektif dalam proses 

pembelajaran matematika 
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Revisi kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus II masih 

terdapat kekurangan, sehingga perlu adanya revisi untuk dilakukan 

pada siklus berikutnya yaitu : 

1) Guru harus lebih meningkatkan pembelajaran agar siswa yang 

aktif dalam KBM tidak hanya siswa yang dari sebagian 

kelompok saja. 

2) Guru harus lebih memotifasi lagi siswa untuk tidak malu dalam 

bertanya sehingga materi pelajaran dapat dipahami siswa dengan 

baik. 

 Siklus III 

Adapun data hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus III 

adalah sebagai berikut : 

Kelompok 
Aktivitas Aktif 

(%) 

Aktivitas Pasif 

(%) 

Kelompok I 90,00 10,00 

Kelompok V 87,15 12,85 

Rata-rata kelompok II dan V 88,58 11,43 

 

 Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan 

metode pembelajaran kooperatif tipe STAD diperoleh jumlah aktivitas 

siswa aktif pada kelompok II sebesar 90,00% dan aktivitas siswa pasif 

sebesar 10,00%. Sedangkan untuk kelompok V jumlah aktivitas siswa 

aktif sebesar 87,15% dan aktivitas siswa pasif sebesar 12,85%, dengan 

rata-rata dari kelompok II dan V adalah sebagai berikut, untuk siswa 

aktif sebesar 88,58% dan siswa pasif sebesar 11,43%. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

sangat efektif jika dibandingkan pada  siklus I dan II.  
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Sedangkan data hasil tes individu yang diperoleh dari 39 siswa, 

terdapat 35 siswa yang tuntas  belajar dan 4 siswa yang tidak tuntas 

belajar dan diperoleh persentase ketuntasan belajar secara klasikal 

sebesar 89,74%. 

Refleksi 

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diperoleh 

beberapa informasi pada siklus III yaitu: 

1) Siswa semakin aktif dalam berdiskusi untuk menyelesaikan soal-

soal dalam LKS. 

2) Aktifitas siswa yang berperilaku tidak sesuai dengan KBM 

persentasenya menurun. 

3) Terdapat penurunan aktivitas siswa yang pasif. 

4) Selama proses belajar mengajar guru telah melaksanakan semua 

pembelajaran dengan baik. Meskipun ada beberapa aspek yang 

belum sempurna, tetapi presentase pelaksanaan untuk masing-

masing aspek sudah cukup bagus. 

5) Kekurangan atau kegagalan pada siklus-siklus sebelumnya sudah 

mengalami perbaikan dan peningkatan sehingga menjadi lebih 

baik.  

6) Hasil belajar siswa pada siklus III telah mencapai ketuntasan secara 

klasikal. 

2. Pembahasan  

Berdasarkan analisis data pemberian tindakan pada siklus I 

menunjukkan bahwa persentase keaktivan siswa pada kelompok II sebesar 

58,57%, dan pada kelompok V sebesar 57,15% dan rata-rata dari 

kelompok II dan kelompok V siswa yang aktif mencapai 57,86% . 

Pada pelaksanaan siklus II, keaktivan siswa menunjukkan peningkatan 

dari siklus sebelumnya yaitu persentase keaktivan kelompok II sebesar 

80,00% dan pada kelompok V sebesar 81,44% serta rata-rata keaktivan 

dari kelompok II dan V adalah sebesar 80,72%, sedangkan hasil belajar 
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siswa secara klasikal pada siklus II belum mencapai ketuntasan karena 

hanya mencapai angka ketuntasan sebesar 74,36%. 

Pada pelaksanaan siklus III, keaktivan siswa menunjukkan 

peningkatan dari siklus sebelumnya yaitu persentase keaktivan kelompok 

II sebesar 90,00% dan pada kelompok V sebesar 87,15% serta rata-rata 

keaktivan pada kelompok II dan V sebesar 88,58%. 

Berdasarkan kriteria penggolongan tingkat aktivitas siswa, maka 

aktivitas siswa pada siklus ini meningkat dan berhasil. Sedangkan 

berdasarkan refleksi pada siklus III, hasil belajar siswa secara klasikal  

telah mencapai ketuntasan yakni mencapai angka 89,74%. 

Hal tersebut sangat dimungkinkan karena peneliti telah banyak 

melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan pada 

siklus I dan siklus II. Sehingga siswa menjadi lebih terbiasa terhadap 

model pembelajaran yang digunakan, dengan demikian penguasaan materi 

semakin baik dan siswa lebih mudah dalam memahami materi yang telah 

diajarkan oleh guru. 

 

C. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitan yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD  terbukti dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika 

siswa kelas XI-IPA.3 SMA Kartika IV-3 Surabaya.  
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Berikut disajikan data peningkatan aktivitas siswa dari siklus ke siklus: 

Kelompok 

Keaktivan siklus I Keaktivan siklus II 
Keaktivan siklus 

III 

Aktif 

(%) 

Tidak 

aktif 

(%) 

Aktif 

(%) 

Tidak 

aktif 

(%) 

Aktif 

(%) 

Tidak 

aktif 

(%) 

Kelompok 

II 
58,57 41,43 80,00 20,00 90,00 10,00 

Kelompok 

V 
57,15 42,85 81,44 18,56 87,15 12,85 

Rata-rata 

kelompok 

II dan V 

57,86 42,14 80,72 19,28 88,58 11,43 

Sedangkan untuk hasil belajar secara klasikal telah mengalami 

peningkatan yang signifikan dari masing-masing siklus yaitu : 

Ketuntasan Belajar 

Siklus I 

Ketuntasan Belajar 

Siklus II 

Ketuntasan Belajar 

Siklus III 

46,15% 74,36% 89,74% 
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PERBEDAAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA PADA POKOK 

BAHASAN LOGARITMA ANTARA SISWA YANG BERASAL DARI SMP 

NEGERI DAN SISWA YANG BERASAL DARI SMP SWASTA DI SMK 

PAWIYATAN SURABAYA KELAS X TAHUN AJARAN 2009-2010 

 

Dra. Sri Rahayu, S. Si., M. Pd. 1) 

Ida Suairoh 2) 
1) Dosen Program Studi Pendidikan Matematika UNIPA Surabaya  

2) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika UNIPA Surabaya  

  

Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa siswa yang berasal dari 

SMP Negeri prestasi belajarnya lebih berhasil dibandingkan dengan siswa yang 

berasal dari SMP swasta, terutama pada pembelajaran matematika. Bertolak dari 

tanggapan masyarakat tersebut, mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh 

tentang kebenaran dugaan masyarakat tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan prestasi belajar matematika pada pokok 

bahasan logaritma antara siswa yang berasal dari SMP Negeri dan siswa yang 

berasal dari SMP Swasta di SMK Pawiyatan Surabaya kelas X Tahun Ajaran 

2009-2010. Berdasarkan tujuan tersebut, maka rumusan masalahnya adalah 

adakah perbedaan prestasi belajar matematika pada pokok bahasan logaritma 

antara siswa yang berasal dari SMP Negeri dan siswa yang berasal dari SMP 

Swasta di SMK Pawiyatan Surabaya kelas X Tahun Ajaran 2009-2010?. 

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data menggunakan metode tes. 

Tes yang dimaksud adalah tes formatif berjenis essay dengan jumlah sebanyak 5 

soal (dalam hal ini tes pada pokok bahasan logaritma). Sedangkan untuk 

memperoleh informasi tentang sekolah asal siswa kelas X di SMK Pawiyatan 

Surabaya dengan menggunakan metode dokumentasi. Populasi penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas X di SMK Pawiyatan Surabaya yang terdiri atas 17 

kelas. Dari populasi yang telah ada, maka dapat diambil sampel penelitian dengan 

menggunakan teknik purposive sampling atau sampel bertujuan yaitu mengambil 

subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas 

dasar tujuan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas X AK yang 

terdiri atas 40 siswa dengan 20 siswa yang berasal dari SMP Negeri dan 20 siswa 

yang berasal dari SMP Swasta. 

Untuk menganalisis data digunakan statistik uji t-score dengan taraf 

signifikansi 5% dan derajat kebebasan 38. Aturan keputusan yang digunakan 

adalah menerima hipotesis (H0) jika – t tabel  t hitung  t tabel dan menolak hipotesis 

(H0) jika t hitung  t tabel atau t hitung > t tabel. Dalam penelitian ini  diperoleh rata-rata  

nilai siswa yang berasal dari SMP Negeri = 76,95 dan rata-rata nilai siswa yang 

berasal dari SMP Swasta = 72,15 dengan t hitung = 1,21 dan t tabel = 2,042. Dari 

hasil tersebut menunjukkan bahwa – t tabel  t hitung  t tabel  sehingga hipotesis (H0)  

diterima. Hal ini berarti tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika pada 

pokok bahasan logaritma antara siswa yang berasal dari SMP Negeri dan siswa 

yang berasal dari SMP Swasta di SMK Pawiyatan Surabaya kelas X Tahun Ajaran 

2009-2010. 

 

Kata Kunci: SMP Negeri, SMP Swasta, Prestasi Belajar. 
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A.  PENDAHULUAN 

Dalam masa pembangunan dewasa ini perhatian pemerintah terhadap 

pembinaan dan pembangunan pendidikan sangat besar, baik dalam lembaga 

pendidikan negeri maupun lembaga pendidikan swasta. 

Lembaga pendidikan swasta merupakan lembaga pendidikan yang sama 

dengan lembaga pendidikan negeri baik dari segi kurikulum maupun sistem 

penyelenggaraannya. Namun demikian banyak masyarakat beranggapan 

bahwa hasil belajar antara siswa yang berasal dari lulusan sekolah swasta dan 

sekolah negeri berbeda terutama pada mata pelajaran matematika. Hal ini 

disebabkan karena pandangan masyarakat terhadap siswa yang bersekolah di 

sekolah negeri lebih pandai dari pada siswa yang bersekolah di sekolah 

swasta. 

Dari anggapan masyarakat inilah yang menyebabkan bahwa sekolah 

swasta merupakan sekolah yang mempunyai kelemahan-kelemahan yang  

disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut : 

1. Guru-guru yang kurang kompeten di  bidangnya  

2. Waktu belajar atau jumlah jam pembelajaran yang  kurang 

3. Kurangnya modal  sehingga sarana dan prasarananya kurang memadai  

Padahal berhasil tidaknya pengajaran di sekolah tergantung pada sekolah 

itu sendiri dengan sistem-sistemnya dan pihak masyarakat serta orang tua. Hal  

ini mendorong dilakukannya usaha peningkatan mutu pendidikan pada 

sekolah swasta melalui berbagai upaya. Kepentingan untuk meningkatkan 

mutu pendidikan pada sekolah swasta juga didorong oleh kenyataan bahwa 

jumlah siswa yang bersekolah di swasta ternyata cukup banyak. 

Oleh karena itu, pemerintah juga mengeluarkan beberapa kebijakan untuk 

meningkatkan kualitas lulusan sekolah swasta diantaranya adalah : 

1. Untuk murid berupa beasiswa, BOS, BKM, Olimpiade, laboratorium, 

perpustakaan, serta bantuan UNAS  

2. Untuk guru berupa penataran, sertifikasi, penghargaan bagi guru 

berprestasi, penyetaraan,  BKG serta BGK 
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3. Untuk lembaga berupa bantuan proyek, Olimpiade Nasional, akreditasi 

sekolah serta bantuan luar negeri. 

Maksud dan tujuan meningkatkan mutu pendidikan swasta adalah agar 

tingkat keberhasilan belajar siswa di swasta mencapai tingkat yang sama 

dengan tingkat keberhasilan belajar siswa di negeri, sehingga: 

a. Ijasah sekolah swasta dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijasah 

sekolah negeri. 

b. Lulusan sekolah swasta dapat melanjutkan ke sekolah negeri setingkat 

lebih atas. 

c. Siswa disekolah swasta dapat berprestasi sama dengan siswa disekolah 

negeri. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana 

kebenaran dugaan masyarakat tentang hasil belajar siswa yang berasal dari 

swasta dan siswa yang berasal dari negeri terutama pada mata pelajaran 

matematika. Dalam hal ini antara siswa yang berasal dari SMP Negeri dan 

siswa yang berasal dari SMP Swasta di SMK Pawiyatan Surabaya.   

Hal ini yang mendorong peneliti untuk memilih judul: “PERBEDAAN 

PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA PADA POKOK BAHASAN 

LOGARITMA ANTARA SISWA YANG BERASAL DARI SMP 

NEGERI DAN SISWA YANG  BERASAL DARI  SMP SWASTA DI  

SMK  PAWIYATAN  SURABAYA  KELAS X  TAHUN  AJARAN  

2009–2010” 

 

Tujuan  

Dalam suatu penelitian tujuan merupakan suatu arahan dari pelaksanaan 

penelitian. Oleh karena itu, peneliti memiliki beberapa tujuan antara lain: 

1. Tujuan Umum  

      Untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang dimiliki serta 

memajukan proses belajar mengajar khususnya dibidang studi matematika 

dalam dunia pendidikan. 
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2. Tujuan Khusus  

Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan prestasi belajar  matematika 

pada pokok bahasan logaritma antara siswa yang berasal dari SMP Negeri 

dan siswa yang berasal dari SMP Swasta di SMK Pawiyatan Surabaya 

kelas X Tahun Ajaran 2009–2010. 

 

B.  PEMBAHASAN  

Metode Penelitian 

1.  Rancangan  Penelitian  

      Dalam  penelitian  akan  selalu  dibutuhkan  suatu  rancangan.  Yang  

dimaksud  rancangan  penelitian  adalah  semacam  strategi  untuk  

membuktikan  kebenaran  hipotesis  (Sumadi  Suryabrata,  2005: 43).   

Adapun  rancangan  dalam  penelitian  ini  adalah : 

                                                               Post  test 

                         A                                        T2 

                         B                                         T2 

Keterangan:  

A   =  Siswa  SMK  Pawiyatan  Surabaya   Kelas  X  yang  berasal  dari  

SMP  Negeri 

B   =  Siswa  SMK  Pawiyatan  Surabaya  Kelas  X  yang  berasal  dari  

SMP  Swasta 

T2    =  Hasil  tes  (post  test)  untuk  mengukur  prestasi  belajar 

2.  Populasi  dan  Penentuan  Sampel  

a.  Populasi 

      Populasi  adalah  kumpulan  dari  individu  dengan  kualitas  serta  

ciri-ciri  yang  telah  ditetapkan  (Moh.  Nazir, 2005: 271).  Sedangkan  

menurut  Arief Furchan  (1982: 189), populasi  dirumuskan  sebagai 

“semua  anggota  sekelompok  orang,  kejadian,  atau  objek  yang  telah  

dirumuskan  secara  jelas”.  

      Dari  berbagai  pendapat  yang  telah  dikemukakan  oleh  para  ahli  

tersebut,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa   populasi  adalah  
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seluruh  totalitas  dari  keseluruhan  objek  penelitian  yang  nantinya  

diberlakukan  dalam  meneliti. 

      Populasi dalam penelitian ini bersifat homogen, yakni populasi yang 

unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama, sehingga tidak perlu 

dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif (Margono, 2005: 120). 

Homogenitas dalam penelitian ini diperoleh dari suatu kenyataan bahwa 

setiap siswa yang berasal dari SMP Negeri dan siswa yang berasal dari 

SMP Swasta yang telah diterima menjadi siswa disekolahan ini (SMK 

Pawiyatan Surabaya) adalah siswa yang mempunyai nilai NEM yang 

telah ditentukan oleh kebijakan sekolah.  

      Jadi populasinya adalah seluruh siswa kelas X di SMK Pawiyatan 

Surabaya Tahun Ajaran 2009-2010.  

      Adapun alasan pengambilan populasi kelas X adalah karena pada 

kelas XI dan Kelas XII siswa telah mengalami suatu perubahan yang 

disebabkan telah lama berada disekolah yang baru ini (SMK Pawiyatan 

Surabaya) sehingga dapat mengurangi tujuan dari penelitian ini. 

b.  Penentuan  Sampel 

      Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2002: 109). Sedangkan menurut Margono (2005: 121), 

“sampel adalah sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh (monster) 

yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu”.  

      Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, maka penulis simpulkan 

bahwa sampel adalah sebagian populasi yang dianggap mewakili 

seluruh populasi yang pengembangannya dilakukan dengan 

menggunakan metode tertentu.  

      Penelitian ini menggunakan metode sampling, artinya yang menjadi 

objek penelitiannya sebagian saja dari populasinya. Dari populasi yang 

telah ada, maka dapat diambil sampel penelitian dengan menggunakan 

teknik purposive sampling atau sampel bertujuan.  

      Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 117), “sampel bertujuan 

dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, 

random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu”. 
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Dalam hal ini tujuannya mencari siswa yang berasal dari SMP Negeri 

dan siswa yang berasal dari SMP Swasta di SMK Pawiyatan Surabaya.  

      Berdasarkan ciri-ciri dan tujuan tertentu, maka penulis 

mengambil sampel siswa  kelas  X AK  di SMK  Pawiyatan  Surabaya  

sebanyak  40  siswa  yang  dibedakan  atas  20  siswa  yang  berasal  

dari  SMP  Negeri  dan  20  siswa  yang  berasal  dari  SMP  Swasta. 

3.  Teknik  Pengumpulan  Data  

      Pengumpulan  data  adalah  prosedur  yang  sistematis  dan  standar  untuk  

memperoleh  data  yang  diperlukan  (Moh.  Nazir,  2005: 174). 

      Dalam  penelitian  ini  jenis  datanya  adalah  data  kuantitatif  yaitu  data  

yang  berbentuk  angka-angka.  Data-data  tersebut  diperoleh  peneliti  setelah  

melakukan  tes  terhadap  objek  penelitian. Tes  dalam  hal  ini  merupakan  tes  

prestasi  yang  pada  umumnya  mengukur  penguasaan  dan  kemampuan  para 

peserta didik  setelah  mereka  selama  waktu  tertentu  menerima  proses  

belajar  mengajar  dari  guru  (Sukardi,  2003: 139). 

Tes yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tes formatif.  Dalam strategi 

belajar mengajar (Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, 2002: 120), tes 

formatif adalah penilaian yang digunakan  untuk  mengukur  satu  atau  

beberapa  pokok  bahasan  tertentu  serta  bertujuan  untuk  memperoleh  

gambaran  tentang  daya  serap  siswa  terhadap  pokok  bahasan  tersebut.  Tes  

formatif  yang  digunakan  oleh  penulis  berjenis  essay  dengan  jumlah  

sebanyak  5  soal (dalam hal ini tes pada pokok bahasan Logaritma). 

      Selain  menggunakan  metode  tes,  penelitian  ini  juga  menggunakan  

metode  dokumentasi  yaitu  suatu  metode  pengumpulan  data  dimana  data  

yang  diperoleh  berasal  dari  sumber  data  (data  tertulis).  Metode  

dokumentasi  pada  penelitian  ini  digunakan  untuk  mendapatkan  daftar  

sekolah  siswa  yang  berasal  dari  SMP  Negeri  dan  siswa  yang  berasal  dari  

SMP  Swasta.       

4.  Teknik  Analisis  Data  

      Setelah  data  terkumpul,  langkah  selanjutnya  adalah  menganalisis  data  

yang  terkumpul.  Metode  analisis  data  adalah  suatu  cara  yang  digunakan  

untuk  mengolah  data.  
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      Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  telah  dikemukakan,  maka  metode  

yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif  kuantitatif. 

Sedangkan  untuk  analisis  datanya  menggunakan  analisis  t-score  atau  uji-t  

(hanya saja t-score disini tidak lagi menghadapi distribusi angka kasar, 

melainkan distribusi perbedaan mean) yang rumus statistikanya (Sutrisno Hadi, 

2001: 236 dan 268) adalah  sebagai  berikut :  

                                 

5.  Penyajian Data  

      Pada tahap ini, penulis sajikan data-data hasil prestasi belajar siswa yang 

berasal dari SMP Negeri dan siswa yang berasal dari SMP Swasta di SMK 

Pawiyatan Surabaya kelas X Tahun Ajaran 2009-2010. Hasil tes tersebut 

penulis sajikan dalam bentuk tabel. 

Tabel 4. 1. Daftar Nama Siswa yang Berasal dari SMP Negeri 

No. Nama Siswa Asal Sekolah 

1. Agustin Wulan Sari SMP Negeri 14 Suarabaya 

2. Anik Arofah SMP Negeri 42 Suarabaya 

3. Arik Kusuma Dewi SMP Negeri 2 Suarabaya 

4. Aryati Lestari Ta’alek SMP Negeri 10 Suarabaya 

5. Corry Osselia K. N. SMP Negeri 1 Bakung, Blitar 

6. Dewi Intan P. S. SMP Negeri 42 Suarabaya 

7. Dini Nirmala Sari SMP Negeri 7 Suarabaya 

8. Dwi Kustina   SMP Negeri 4 Suarabaya 

9. Dwi Lindawati  SMP Negeri 42 Suarabaya 

10. Kinayah SMP Negeri 26 Suarabaya 

11. Lia Octavionita SMP Negeri 24 Suarabaya 

12. Novita Sari SMP Negeri 4 Suarabaya 

13. Nur Rohmah  SMP Negeri 14 Suarabaya 

14. Nur Hasanah SMP Negeri 26 Suarabaya 

15. Putri Dewi Iswati  SMP Negeri 26 Suarabaya 

16. Putri Dini Anggraini SMP Negeri 14 Suarabaya 
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17. Putri Dwi Afilany  SMP Negeri 20 Suarabaya 

18. Sari Riska Yanti SMP Negeri 14 Suarabaya 

19. Yulia Wijayanti SMP Negeri 14 Suarabaya 

20. Yuni Isnawati Putri  SMP Negeri 26 Suarabaya 

  

Tabel 4. 2. Daftar Nama Siswa yang Berasal dari SMP Swasta 

No. Nama Siswa Asal Sekolah 

1. Antika Jati Pratama Dewi SMP Pawiyatan Surabaya 

2. Brilliana Andika Putri Reza J. SMP Praja Mukti Surabaya 

3.  Dewi Ratna Sari  SMP Kepanjen Satu Surabaya 

4.  Dwi Sulastri SMP Pancasila Surabaya 

5. Faradila Dwi R. SMP Wachid Hasyim Surabaya 

6. Ghaniyyar Sherly Candra Jaya SMP Karitas Surabaya 

7. Hasanah SMP Tasbaya Surabaya 

8.  Ida Indahyani SMP Tri Sakti Surabaya  

9. Is Hariyana  SMP Praja Mukti Surabaya 

10. Laeli Irfana SMP Wijaya Putra Surabaya 

11. Martina Susilowati SMP Antartika Surabaya 

12. Nadia Larasati  SMP PGRI 22 Surabaya 

13. Novi Handayani SMP Bina Putra Surabaya 

14. Reni Candra Dewi  SMP Tasbaya Surabaya 

15. Reni Pujiastuti SMP PGRI  22 Surabaya  

16. Siti Nur Hayati SMP PGRI 13 Surabaya 

17. Solechatul Mar’ah  SMP PGRI 7 Surabaya 

18. Sri Novita Sari  SMP PGRI 5 Surabaya 

19. Vrastica Vebrina Sangga Tivanie  SMP Taman Pelajar Surabaya 

20. Yunita Sari SMP Tri Sakti Surabaya 
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Tabel 4. 3.Daftar Nilai Prestasi Belajar Siswa yang Berasal dari SMP Negeri 

No. Nama Siswa Nilai  

1. Agustin Wulan Sari 71 

2. Anik Arofah 60 

3. Arik Kusuma Dewi 84 

4. Aryati Lestari Ta’alek 73 

5. Corry Osselia K. N. 92 

6. Dewi Intan P. S. 80 

7. Dini Nirmala Sari 70 

8. Dwi Kustina   81 

9. Dwi Lindawati  100 

10. Kinayah 100 

11. Lia Octavionita 60 

12. Novita Sari 75 

13. Nur Rohmah  80 

14. Nur Hasanah 70 

15. Putri Dewi Iswati  73 

16. Putri Dini Anggraini 75 

17. Putri Dwi Afilany  75 

18. Sari Riska Yanti 71 

19. Yulia Wijayanti 84 

20. Yuni Isnawati Putri  65 

 

Tabel 4. 4. Daftar Nilai Prestasi Belajar Siswa yang Berasal dari SMP Swasta  

No. Nama Siswa Nilai 

1. Antika Jati Pratama Dewi 85 

2. Brilliana Andika Putri Reza J. 76 

3.  Dewi Ratna Sari  67 

4.  Dwi Sulastri 54 

5. Faradila Dwi R. 56 

6. Ghaniyyar Sherly Candra Jaya 65 
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7. Hasanah 92 

8.  Ida Indahyani 78 

9. Is Hariyana  67 

10. Laeli Irfana 75 

11. Martina Susilowati 77 

12. Nadia Larasati  67 

13. Novi Handayani 76 

14. Reni Candra Dewi  50 

15. Reni Pujiastuti 70 

16. Siti Nur Hayati 96 

17. Solechatul Mar’ah  92 

18. Sri Novita Sari  45 

19. Vrastica Vebrina Sangga Tivanie  73 

20. Yunita Sari 82 

 

Analisis Data  

      Penulis akan menganalisis data-data tersebut dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1.  Pemutakhiran/Tabulasi Data  

      Data seperti yang tersaji pada tabel 4.3. dan tabel 4.4. merupakan tabel 

data mentah yang belum bisa dipergunakan dalam menganalisis data pada 

penelitian ini. Oleh karena itu, sebagai langkah kerja selanjutnya perlu 

penulis tabulasikan data tersebut dalam tabel kerja sebagai berikut : 
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Tabel 4. 5. Pemutakhiran/Tabulasi Data (Tabel kerja) 

SMP Negeri SMP Swasta 

Subjek (f) X fX fX2 Subjek (f) Y fY fY2 

1 71 71 5041 1 85 85 7225 

2 60 60 3600 2 76 76 5776 

3 84 84 7056 3 67 67 4489 

4 73 73 5329 4 54 54 2916 

5 92 92 8464 5 56 56 3136 

6 80 80 6400 6 65 65 4225 

7 70 70 4900 7 92 92 8464 

8 81 81 6561 8 78 78 6084 

9 100 100 10000 9 67 67 4489 

10 100 100 10000 10 75 75 5625 

11 60 60 3600 11 77 77 5929 

12 75 75 5625 12 67 67 4489 

13 80 80 6400 13 76 76 5776 

14 70 70 4900 14 50 50 2500 

15 73 73 5329 15 70 70 4900 

16 75 75 5625 16 96 96 9216 

17 75 75 5625 17 92 92 8464 

18 71 71 5041 18 45 45 2025 

19 84 84 7056 19 73 73 5329 

20 65 65 4225 20 82 82 6724 

Total - 1539 120777 Total - 1443 107781 

 

2.  Perhitungan Statistik 

a.  Mencari mean atau rata-rata 

 = 76,95  

  72,15 
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b.  Mencari Standar Deviasi (SD) 

                          

                                    

                           =  5389,05 – 5205,6225  

                                                       = 183,43 

c.  Mencari Standar Kesalahan Mean 

                                        

                                                            

                                                             =  9,65 

d.  Mencari Standar Kesalahan Perbedaan Mean 

 

  

   

   

e.  Statistik Uji-t 

   1,21 

3.  Menguji Hipotesis 

a.  Menentukan  taraf  signifikan   

      Dalam penelitian ini, penulis menggunakan taraf kepercayaan 95% 

atau yang biasa kita sebut dengan taraf signifikan 5% atau  = 0,05 serta 

menghitung derajat kebebasan atau d.b = NX + NY – 2 = 20 + 20 – 2 = 38  

Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan  

d.b = 38, maka diperoleh ttabel sebesar 2,042 
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b.  Menentukan  nilai  t  hitung  

Dari Perhitungan uji-t maka diperoleh t hitung sebesar 1,21 

 

c.  Menentukan  daerah  kritis  H0  melalui  kurva  distribusi  t  dua  sisi : 

 

                                                  

                                                     Daerah  diterima  

       Daerah  tolak  H0                                                   Daerah  tolak  H0 

                                      -2,042                            2,042  

-2,042 SDbM sampai 2,042 SDbM adalah jarak penerimaan mean yang 

disebabkan karena kesalahan sampling atas dasar taraf kepercayaan 95% 

sehingga : 

1) H0  diterima  bila 2 

2) H0  ditolak  bila    atau      

d.  Memberikan  kesimpulan   

      Karena didapat 2 maka H0 diterima yang 

berarti “Tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika pada pokok 

bahasan logaritma antara siswa yang berasal dari SMP Negeri dan siswa 

yang berasal dari SMP Swasta kelas X di SMK Pawiyatan Surabaya”. 

         Interpretasi  

      Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan, hasil analisis data 

tersebut dapat diinterpretasikan bahwa tidak ada perbedaan prestasi belajar 

antara siswa yang berasal dari SMP Negeri dan siswa yang berasal dari SMP 

Swasta pada mata pelajaran matematika. Hal tersebut dimungkinkan karena 

Standar Kompetensi pada mata pelajaran matematika yang diberikan di 

sekolah Negeri sama dengan di sekolah Swasta. 
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C.   SIMPULAN DAN SARAN  

1.  Simpilan 

      Dari hasil analisis data dengan uji-t pada taraf signifikan 5% ternyata 

didapat nilai t hitung berada diantara nilai t tabel atau berada pada daerah 

H0 diterima. Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa : 

      “Tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang 

berasal dari SMP Negeri dan siswa yang berasal dari SMP Swasta pada 

pembelajaran logaritma di SMK Pawiyatan Surabaya Kelas X tahun Ajaran 

2009-2010”.  

2.  Saran  

      Dari hasil penelitian atau simpulan diatas, maka penulis memberi saran 

sebagai berikut:   

1. Dengan jumlah jam pelajaran yang sama antara SMP Negeri dan SMP 

Swasta, maka yang perlu diperhatikan bahwa guru SMP Swasta (pada 

mata pelajaran Matematika) diharapkan melaksanakan proses 

pembelajarannya dengan berpedoman pada Satuan Acara Pembelajaran 

(SAP) atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dengan 

demikian, maka prestasi belajar antara siswa SMP Negeri dan SMP 

Swasta diharapkan tidak berbeda. 

2. Kepada orang tua yang ingin menyekolahkan putra-putrinya jangan 

ragu-ragu untuk mendaftarkannya ke SMP Swasta karena siswa SMP 

Swasta prestasinya tidak berbeda dengan siswa SMP Negeri setelah 

memasuki pembelajaran di SMA/SMK karena sudah ada standar 

nasionalnya, disamping itu dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

keterampilan. 

3. Kepada siswa yang berasal dari SMP Negeri dan ingin  melanjutkan ke 

tingkat yang lebih tinggi (SMA/SMK/MA) Negeri, namun ternyata 

tidak diterima, maka tidak perlu merasa malu dan harus percaya diri 

karena dengan tetap belajar dan berdoa meskipun sekolah di Swasta 

juga dapat menjadi orang yang berilmu dan berketerampilan luas. 
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UPAYA MENINGKATKAN PENGUASAAN KONSEP MATEMATIKA 

PADA POKOK BAHASAN SISTEM PERSAMAAN LINIER DENGAN 

MENGGUNAKAN LANGKAH–LANGKAH POLYA DI KELAS X-7 MAN 

SIDOARJO TAHUN PELAJARAN 2009/2010 

Dra. Sri Rahayu, S.Si., M.Pd.1) 

Yayah Sri Wahyuni 2) 
1) Dosen Program Studi Pendidikan Matematika UNIPA Surabaya 

2) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika UNIPA Surabaya 

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menyempurnakan sistem 

pendidikan nasional adalah dengan mengadakan perubahan kurikulum. Perubahan 

kurikulum ini diharapkan dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan pada 

kurikulum sebelumnya. Perubahan kurikulum dapat dilakukan dengan cara 

menerapkan model pembelajaran yang tepat misalnya untuk menyelesaikan soal 

matematika bentuk cerita diterapkan model pembelajaran Langkah-langkah Polya. 

Langkah-langkah Polya dapat membantu siswa dalam menyelesaikan secara urut 

dimulai dari apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, membuat model 

matematika, pelaksanaan model matematika dan memeriksa kembali hasil dari 

pelaksanaan model matematika. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah dengan menggunakan Langkah-langkah Polya 

dapat meningkatkan penguasaan konsep matematika pada pokok bahasan Sistem 

persamaan linier di kelas X-7 MAN Sidoarjo tahun pelajaran 2009/2010. 

Permasalahan yang ingin dikaji dalam hal ini adalah: ”Apakah dengan 

menggunakan langkah–langkah Polya dapat meningkatkan penguasaan konsep 

matematika pada pokok bahasan sistem persamaan linier  di kelas X-7 MAN 

Sidoarjo Tahun Pelajaran 2009/2010?”.  

Penelitian ini menggunakan dua siklus yang setiap siklusnya memiliki 

empat tahapan yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi, dan 

yang terakhir adalah tahap refleksi. Dalam penelitian ini lokasi penelitian telah 

ditetapkan di MAN Sidoarjo. Dan subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

X-7 MAN Sidoarjo. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 

menggunakan dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data prasiklus 

serta dengan menggunakan tes subjektif dalam setiap siklusnya. Data yang berupa 

hasil evaluasi belajar siswa selanjutnya akan di analisis secara deskriptif kualitatif 

untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa secara klasikal. 

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama dua siklus, 

dan berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat diambil 

suatu kesimpulan bahwa Pembelajaran dengan Langkah-langkah Polya dapat 

meningkatkan penguasaan konsep matematika pada pokok bahasan Sistem 

persamaan linier dua peubah yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar 

siswa dalam setiap siklusnya, yaitu siklus I (75,76%), siklus II (87,88%). 

Kata Kunci : Langkah-langkah Polya, Penguasaan Konsep Matematika. 
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A. PENDAHULUAN 

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menyempurnakan sistem 

pendidikan nasional adalah dengan mengadakan pembaharuan kurikulum. 

Peruhahan kurikulurn ini diharapkan dapat memperbaiki kekurangan-

kekurangan pada kurikulum sebelumnya. 

Guru merupakan salah satu komponen dalam proses pembelajaran yang 

memegang peranan yang sangat strategis. Guru dalam proses tersebut lebih 

berperan sebagai fasilitator dan motivator. Menurut Nana Sudjana (1989: 32-

33) guru dikatakan fasilitator artinya guru memberikan kemudahan-

kemudahan kepada siswa dalam melakukan kegiatan belajarnya. Kemudahan 

tersebut bisa diupayakan dalam berbagai bentuk, antara lain menyediakan 

sumber dan alat-alat belajar seperti buku yang diperlukan, menunjukan jalan 

keluar dalam pemecahan masalah yang dihadapi siswa dan menengahi 

perbedaan pendapat yang muncul dari pada siswa. Sedangkan guru sebagai 

motivator artinya guru harus menciptakan kondisi kelas yang merangsang 

siswa melakukan kegiatan individual maupun kelompok. 

 Disamping itu, guru juga wajib memberikan materi yang terdapat dalam 

kurikulum untuk disajikan kepada siswa. Dengan kurikulum tersebut guru 

dapat merancang bagaimana materi akan disampaikan kepada siswa agar 

siswa mengerti dan termotivasi untuk belajar. Guru tidak hanya memberikan 

sejumlah konsep kepada siswa untuk dihafal, tetapi yang lebih penting 

adalah bagaimana konsep-kosep tersebut dapat bertahan lama dalam pikiran 

siswa sehingga dapat mempengaruhi proses belajar siswa. Indikator 

ketercapaian ini dapat dilihat dari aktivitas belajar, motivasi belajar dan 

prestasi belajar siswa. 

Dari hasil observasi sebelum penelitian berlangsung  menunjukkan bahwa 

prestasi belajar matematika terutama pada materi soal matematika bentuk 

cerita siswa masih mengalami kesulitan. Dengan kata lain, siswa masih 

kurang menguasai  dalam menyelesaikan soal matematika bentuk cerita. Hal 

ini mungkin karena metode yang biasa digunakan sebelumnya kurang 

membuat siswa mampu menyerap informasi yang disajikan. Guru banyak 

menerapkan metode yang membuat siswa kurang aktif dalam kelas seperti 
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metode ceramah, metode ekspositori. Keadaan ini rnenyebabkan guru lebih 

dominan dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, bahwa kesalahan-

kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal matematika yang 

berbentuk cerita yaitu: siswa tidak bisa mengubah bahasa soal, siswa tidak 

bisa meyelesaikan permasalahan secara urut, siswa tidak memeriksa kembali 

semua jawaban yang telah diselesaikan, serta kurang seriusnya siswa 

menyimpulkan jawaban yang telah diperbaiki oleh gurunya. Hal ini 

merupakan indikasi kurangnya penguasaan konsep matematika,  dalam 

menyelesaikan soal cerita tersebut sehinga perlu dicari alternatif 

pemecahannya. 

Dengan melihat permasalahan diatas maka perlu diupayakan suatu inovasi 

atau strategi pembelajaran dengan melakukan tindakan yang dapat melibatkan 

siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar serta dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa khususnya dalam menyelesaikan soal 

matematika bentuk cerita yaitu dengan menggunakan model pembelajaran  

Langkah-langkah Polya. 

Dalam menyelesaikan soal-soal matematika bentuk soal cerita dengan 

Langkah-langkah Polya dapat membantu siswa dalam menyelesaikan secara 

urut dimulai dari apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, membuat model 

matematika, pelaksanaan model matematika (penyelesaiannya) dan 

memeriksa kembali hasil dan pelaksanaan model (penyelesaiannya). Dan 

dengan langkah-langkah polya sudah dapat memprediksi hasil yang diperoleh 

dengan melihat langkah yang terakhir yaitu memeriksa kembali hasil yang 

telah dikerjakan sehingga dapat mengetahui dengan pasti kebenaran dan 

jawaban. 

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka penulis melakukan penelitian 

dengan judul “Upaya meningkatkan penguasaan konsep Matematika 

pada pokok bahasan sistem Persamaan linier dengan menggunakan 

Langkah–langkah Polya  di kelas X-7 MAN Sidoarjo Tahun Pelajaran 

2009/2010”. 
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Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai dalam pene1itian ini adalah untuk mengetahui 

apakah dengan menggunakan Langkah–langkah Polya dapat meningkatkan 

penguasaan konsep matematika pada pokok bahasan Sistem persamaan linier 

di kelas X-7 MAN Sidoarjo tahun pelajaran 2009/2010.  

B.  PEMBAHASAN  

Metode Penelitian 

1. Rancangan Penelitian 

 Menurut Suharsimi, 2002 (dalam Suhardjono, 2009: 58) PTK 

adalah penelitian yang dilakukan di kelas dengan tujuan 

memperbaiki/meningkatkan mutu pelaksanaan pembelajaran. 

 PTK terdiri atas rangkaian empat kegiatan yang dilakukan dalam 

siklus berulang. Kegiatan utama yang dilakukan pada setiap siklus, yaitu: 

perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Yang dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan 

Permasalahan 

baru hasil 

refleksi  

Apabila 

permasalahan 

belum 

terselesaikan 

Perencanaan 

tindakan I 

Pelaksanaan 

tindakan I 

Pengamatan / 

pengumpulan data I 

 

Refleksi I 

Siklus I 

Perencanaan 

tindakan II 

Pelaksanaan 

tindakan II 

Pengamatan / 

pengumpulan data II 

 

Refleksi II 

Dilanjutkan ke 

siklus 

berikutnya 

Siklus II 

Gambar. Siklus Penelitian Tindakan Kelas  

                 (Suhardjono, 2009: 74) 
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Uraian kegiatan-kegiatan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a.  Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini peneliti menentukan fokus peristiwa 

yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian 

membuat sebuah instrumen pengamatan untuk merekam fakta yang 

terjadi selama tindakan berlangsung. (Suhardjono, 2009: 74-75). 

b. Tindakan  

Pada tahap ini rancangan strategi dan skenario penerapan 

pembelajaran akan diterapkan.Rancangan tindakan tersebut tentu 

saja sebelumnya telah “dilatihkan” kepada si pelaksana tindakan 

untuk dapat diterapkan di dalam kelas sesuai dengan skenarionya. 

Skenario dari tindakan harus dilaksanakan dengan baik dan wajar. 

c.     Pengamatan/Observasi 

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengamatan dan mencatat 

semua hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan 

berlangsung. 

d. Refleksi 

Tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh 

tindakan yang telah dilakukan, berdasarkan data yang telah terkumpul, 

kemudian dilakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan 

berikutnya.  

Refleksi dalam PTK mencakup analisis, sintesis, dan penilaian 

terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Jika terdapat 

masalah dari proses refleksi maka dilakukan proses pengajian ulang 

melalui siklus berikunya yang meliputi kegiatan : perencanaan ulang, 

tindakan ulang, dan pengamatan ulang sehingga permasalahan dapat 

teratasi.(Hopkins, 1993 dalam Suhardjono, 2009). 

2. Subjek dan Lokasi Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X-7 Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN) Sidoarjo Tahun Pelajaran 2009/2010. Kelas ini 

terdiri dari 33 siswa diantaranya 23 perempuan dan 10 laki-laki. 
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Penentuan subjek tersebut atas dasar pertimbangan bahwa dikelas ini 

hasil belajar matematika siswa terhadap pokok bahasan Sistem 

persamaan linier dua peubah tergolong rendah, hal ini dapat diketahui 

dari informasi guru matematika. 

b. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan oleh peneliti 

untuk melakukan penelitian agar memperoleh data yang diperlukan. 

Penelitian ini dilakukan di lembaga pendidikan Madrasah Aliyah 

Negeri (MAN) Sidoarjo. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

        Pengumpulan data merupakan salah satu kegiatan penting yang 

harus dilakukan seseorang (peneliti) dalam mengadakan suatu penelitian, 

karena data merupakan bahan pokok untuk diteliti guna mencari 

kebenaran dari masalah yang diteliti. Oleh karena itu pengumpulan data 

harus dilakukan dengan sistematis, terarah dan sesuai dengan masalah 

penelitian. 

 Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah : Tes.  Tes Menurut Suharsimi Arikunto (2003: 53) 

menyatakan bahwa: “Tes adalah merupakan alat atau prosedur yang 

digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana 

dengan cara dan aturan–aturan yang sudah ditentukan”. 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes subjektif.  Tes 

subjektif pada umumnya berbentuk esai (uraian) dengan jumlah sebanyak 

5 soal (dalam hal ini tes pada pokok bahasan Sistem Persamaan Linier 

dua Peubah). Tes bentuk esai adalah sejenis tes kemajuan belajar yang 

memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. 

Ciri-ciri pertanyaannya didahului dengan kata-kata seperti uraikan, 

jelaskan mengapa, bagaimana, bandingkan, simpulkan, dan sebagainya. 

        Soal-soal bentuk tes ini menuntut kemampuan siswa untuk dapat 

mengorganisir, menginterpretasi, menghubungkan pengertian-pengertian 

yang telah dimiliki. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tes esai 
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menuntut siswa untuk dapat mengingat-ingat dan mengenal kembali, dan 

terutama harus mempunyai daya kreativitas yang tinggi. 

Selain menggunakan metode tes, penelitian ini juga menggunakan 

metode dokumentasi. Dokumentasi menurut Suharsimi (2002: 135) 

berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi dengan 

menyediakan dokumen dari nilai ulangan harian bidang studi matematika 

pada pokok bahasan sistem persamaan linier dua peubah pada siswa 

kelas X-7 MAN Sidoarjo sebagai hasil prestasi belajar. 

4. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisa statistik sederhana, yaitu dengan 

analisa diskriptif. Analisa diskriptif adalah model analisa dengan cara 

membandingkan rata-rata prosentasenya, kemudian kenaikan rata-rata 

pada setiap siklus. Disini yang dianalisa yaitu tentang hasil evaluasi pada 

tiap siklus. 

Dari hasil evaluasi tersebut, dapat ditafsirkan tentang ketuntasan 

belajar siswa. Dalam peneitan ini untuk ketuntasan belajar siswa individu 

maupun klasikal digunakan pedoman ketuntasan siswa sebagai berikut: 

a. Ketuntasan Perorangan 

       Seorang siswa dikatakan berhasil (mencapai ketuntasan) belajar 

bila telah mencapai taraf penguasaan minimal 65% atau dengan nilai 

65. Bagi siswa yang taraf penguasaannya <65 diberikan remidi pada 

pokok bahasan yang belum dikuasai, sedangkan bagi siswa yang telah 

mencapai penguasaan ≥ 65, dapat melanjutkan pada pokok bahasan 

berikutnya. 

b. Ketuntasan Klasikal 

 Suatu kelas dikatakan telah berhasil (mencapai ketuntasan 

belajar) jika paling sedikit 85% data jumlah siswa dalam kelas 

tersebut telah mencapai ketuntasan perorangan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1) Apabila sudah terdapat 85% dari jumlah siswa keseluruhan dalam 

kelas yang mencapai tingkat ketuntasan belajar maka kelas 
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tersebut dapat melanjutkan kegiatan pada satuan pembelajaran 

berikutnya. 

2) Apabila jumlah siswa yang mencapai tingkat ketuntasan belajar 

masih kurang dari 85% maka Siswa yang taraf penguasaannya < 

65 harus diberi program perbaikan mengenai bagian-bagian 

pelajaran yang belum dikuasai sedangkan siswa yang telah 

mencapai taraf penguasaan ≥ 65  dapat diberikan program 

pengayaan. 

        Untuk menentukan prosentase dari pencapaian ketuntasan siswa maupun 

kelas adalah sebagai berikut : 

0
0100

N

n
E  

Keterangan : E = Presentase ketuntasan belajar secara klasikal 

  n = Jumlah siswa yang tuntas belajar 

 N = Jumlah seluruh siswa  

Jika dalam suatu kelas ketuntasan siswa lebih atau sama dengan 85% 

maka pembelajaran yang dilaksanakan guru dapat dikatakan berhasil. Tetapi 

jika ketuntasan siswa kurang dan 85% maka pembelajaran yang diaksanakan 

guru belum berhasil dan perlu diperhatikan mengenai metode dalam 

pembelajarannya. 

5. Penyajian Data 

 Pada tahap ini, peneliti akan menguraikan mengenai hasil dari penelitian 

yang telah dilakukan. 
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a. Sebelum Tindakan  

Tabel 5.1 Hasil Evaluasi belajar siswa pada Pokok Bahasan Sistem Persamaan 

Linier Dua Peubah Siswa Kelas X-7 MAN Sidoarjo 

No Nama Siswa NIS L/P Nilai Ketuntasan Hasil 

Belajar 

Tuntas Tidak 

Tuntas 

1 Achmad Chabib A 9880 L 85 √  

2 Aisyah Likhayati 9894 P 60  √ 

3 Anis Ma’rifah 9913 P 69 √  

4 Ananda Kusuma .P 9917 L 72 √  

5 Asmaul Chusna. G 9925 P 70 √  

6 Beki Ria Ningsih 9940 P 60  √ 

7 Diana Putri Pratiwi 9955 P 70 √  

8 Diky Kuswantoro 9956 L 58  √ 

9 Dwi Febriantie 9963 P 70 √  

10 Ellys Faridatul . L 9972 P 80 √  

11 Falaqiatul Kautsar . A 9982 P 71 √  

12 Fitriatul sulistya . R  10000 P 95 √  

13 Furry Nafanty . S 10002 P 63  √ 

14 Iftakhul Jannah 10019 P 64  √ 

15 Indah Rahmania 10030 P 59  √ 

16 Indi Faradina 10031 P 73 √  

17 Lailatul Maghfiroh 10044 P 75 √  

18 M.Choirun Nizar 10056 L 55  √ 

19 M.Shofwanur Ridho 10061 L 69 √  

20 Mar’atus Sofiyah 10066 P 70 √  

21 M.Ibnu Yazid 10081 L 63  √ 

22 M.Yazid 10087 L 50  √ 

23 M.Fathul Munir 10095 L 70 √  

24 Niar Puji Cahyati 10109 P 62  √ 

25 Nur  Ainiyah 10121 P 70 √  

26 Nur Muhammad 10129 L 70 √  

27 Nurin Nafisah 10134 P 73 √  

28 Rahayu Firta Dewi 10151 P 73 √  

29 Rizky Wahyu Andani 10168 P 72 √  

30 Saadilah Nur  10181 L 50  √ 

31 Saihul Faiqoh Laf’a 10183 P 69 √  

32 Siti Jumaroh 10192 P 95 √  
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33 Wiliani Uki. P 10224 P 63  √ 

b. Siklus I 

Tabel 5.2 Hasil Evaluasi belajar siswa pada tes I (Siklus I) pada Pokok Bahasan 

Sistem Persamaan Linier Dua Peubah Siswa Kelas X-7 MAN Sidoarjo 

No Nama Siswa NIS L/P Nilai Ketuntasan hasil 

belajar 

Tuntas Tidak 

tuntas 

1 Achmad Chabib A 9880 L 90 √  

2 Aisyah Likhayati 9894 P 50  √ 

3 Anis Ma’rifah 9913 P 80 √  

4 Ananda Kusuma .P 9917 L 55  √ 

5 Asmaul Chusna. G 9925 P 70 √  

6 Beki Ria Ningsih 9940 P 80 √  

7 Diana Putri Pratiwi 9955 P 85 √  

8 Diky Kuswantoro 9956 L 60  √ 

9 Dwi Febriantie 9963 P 85 √  

10 Ellys Faridatul . L 9972 P 90 √  

11 Falaqiatul Kautsar . A 9982 P 70 √  

12 Fitriatul sulistya . R  10000 P 90 √  

13 Furry Nafanty . S 10002 P 70 √  

14 Iftakhul Jannah 10019 P 75 √  

15 Indah Rahmania 10030 P 75 √  

16 Indi Faradina 10031 P 50  √ 

17 Lailatul Maghfiroh 10044 P 85 √  

18 M.Choirun Nizar 10056 L 45  √ 

19 M.Shofwanur Ridho 10061 L 80 √  

20 Mar’atus Sofiyah 10066 P 75 √  

21 M.Ibnu Yazid 10081 L 75 √  

22 M.Yazid 10087 L 80 √  

23 M.Fathul Munir 10095 L 80 √  

24 Niar Puji Cahyati 10109 P 60  √ 

25 Nur  Ainiyah 10121 P 70 √  

26 Nur Muhammad 10129 L 85 √  

27 Nurin Nafisah 10134 P 60  √ 

28 Rahayu Firta Dewi 10151 P 75 √  

29 Rizky Wahyu Andani 10168 P 75 √  

30 Saadilah Nur  10181 L 60  √ 

31 Saihul Faiqoh Laf’a 10183 P 67 √  
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32 Siti Jumaroh 10192 P 95 √  

33 Wiliani Uki. P 10224 P 80 √  

c. Siklus II 

Tabel 5.3 Hasil Evaluasi belajar siswa pada tes II (Siklus II)pada Pokok 

Bahasan Sistem Persamaan Linier Dua Peubah Siswa Kelas X-7 MAN Sidoarjo 

No Nama Siswa NIS L/P Nilai Ketuntasan hasil 

belajar 

Tuntas Tidak 

tuntas 

1 Achmad Chabib A. 9880 L 100 √  

2 Aisyah Likhayati 9894 P 60  √ 

3 Anis Ma’rifah 9913 P 85 √  

4 Ananda Kusuma .P 9917 L 70 √  

5 Asmaul Chusna. G. 9925 P 75 √  

6 Beki Ria Ningsih 9940 P 85 √  

7 Diana Putri Pratiwi 9955 P 95 √  

8 Diky Kuswantoro 9956 L 60  √ 

9 Dwi Febriantie 9963 P 85 √  

10 Ellys Faridatul . L 9972 P 90 √  

11 Falaqiatul Kautsar . A 9982 P 75 √  

12 Fitriatul sulistya . R  10000 P 95 √  

13 Furry Nafanty . S 10002 P 75 √  

14 Iftakhul Jannah 10019 P 80 √  

15 Indah Rahmania 10030 P 80 √  

16 Indi Faradina 10031 P 70 √  

17 Lailatul Maghfiroh 10044 P 85 √  

18 M.Choirun Nizar 10056 L 75 √  

19 M.Shofwanur Ridho 10061 L 70 √  

20 Mar’atus Sofiyah 10066 P 75 √  

21 M.Ibnu Yazid 10081 L 75 √  

22 M.Yazid 10087 L 75 √  

23 M.Fathul Munir 10095 L 95 √  

24 Niar Puji Cahyati 10109 P 60  √ 

25 Nur  Ainiyah 10121 P 70 √  

26 Nur Muhammad 10129 L 90 √  

27 Nurin Nafisah 10134 P 90 √  

28 Rahayu Firta Dewi 10151 P 80 √  

29 Rizky Wahyu Andani 10168 P 80 √  

30 Saadilah Nur  10181 L 60  √ 
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31 Saihul Faiqoh Laf’a 10183 P 70 √  

32 Siti Jumaroh 10192 P 95 √  

33 Wiliani Uki. P 10224 P 85 √  

Analisis Data 

 Pada tahap ini, penulis menganalisis hasil tes yang telah diperoleh untuk 

mengetahui peningkatan penguasaan konsep matematika melalui hasil 

evaluasi belajar siswa setelah diterapkan model Pembelajaran Langkah-

langkah Polya. 

 Prosentase ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal adalah sebagai 

berikut :  

1. Sebelum Tindakan 

Tabel 1.1 

Hasil tes belajar siswa 

No Uraian Sebelum 

tindakan 

1 Prosentase hasil belajar siswa secara klasikal 63,64% 

2 Jumlah siswa yang tuntas belajar 21 

3 Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar 11 

  

 Berdasarkan hasil analisis tes sebelum tindakan yang telah 

diperoleh dari 33 orang siswa terdapat 12 orang siswa yang memperoleh 

nilai kurang dari 65 dari nilai maksimal 100. Selebihnya 21 orang siswa 

dikatakan tuntas secara individual, sehingga di dapat prosentase ketuntasan 

belajar secara klasikal mencapai 63,64%. 

2. Siklus I 

Tabel 2.1 

Hasil tes belajar siswa 

No Uraian Siklus I 

1 Prosentase hasil belajar siswa secara klasikal 75,76% 

2 Jumlah siswa yang tuntas belajar 25 

3 Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar 8 
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Berdasarkan hasil analisis tes I yang telah diperoleh dari 33 orang 

siswa terdapat 8 orang siswa yang memperoleh nilai kurang dari 65 dari 

nilai maksimal 100. Selebihnya 25 orang siswa dikatakan tuntas secara 

individual, sehingga didapat presentase ketuntasan belajar secara klasikal 

mencapai 75,76%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus pertama 

ini, ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal belum tercapai. 

3. Siklus II 

Tabel 3.1 

Hasil tes belajar siswa 

No Uraian Siklus II 

1 Prosentase hasil belajar siswa secara klasikal 87,88% 

2 Jumlah siswa yang tuntas belajar 29 

3 Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar 4 

 

Berdasarkan hasil analisis tes II  yang telah diperoleh dari 33 orang 

siswa terdapat 4 orang siswa yang memperoleh nilai kurang dari 65 dari 

nilai maksimal 100. Selebihnya 29 orang siswa dikatakan tuntas secara 

individual, sehingga didapat presentase ketuntasan belajar secara klasikal 

mencapai 87,88%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus ke 

dua ini, ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal tercapai. 

 

C. SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan  

      Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama dua 

siklus, dan berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan 

dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Pembelajaran dengan Langkah-

langkah Polya dapat meningkatkan penguasaan konsep matematika pada 

pokok bahasan Sistem Persamaan Linier Dua Peubah yang ditandai 

dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklusnya, 

yaitu siklus I (75,76%), siklus II(87,88%). 
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2. Saran 

      Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dicapai 

dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :  

a. Untuk dapat meningkatkan prestasi atau pemahaman siswa, guru 

hendaknya dapat menerapkan model Pembelajaran dengan 

menggunakan Langkah-langkah Polya secara efektif pada soal 

matematika bentuk cerita. 

 

 

b. Siswa perlu dibiasakan untuk dapat memecahkan masalah, 

menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan ide-ide, tidak 

semata-mata bergantung pada penjelasan dari guru sehingga siswa 

akan belajar lebih aktif, kritis dan kreatif 

c. Bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut diharapkan dapat 

mencoba pokok bahasan yang lain dan lebih sempurna. 

d. Bagi calon guru diharapkan dapat mempersiapkan dan mengatur 

strategi dalam penyampaian materi agar setiap langkah kegiatan 

pencapaian kompetensi untuk siswa dapat dilakukan secara bertahap 

sehingga diperoleh hasil pembelajaran matematika yang optimal.  
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PENDEKATAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TGT DENGAN 

BULETIN PENILAIAN DAN ALAT PERAGA KERTAS LIPAT SEBAGAI 

UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS V SDN 

BURENGAN 4 KEDIRI PADA POKOK BAHASAN PERKALIAN DAN 

PEMBAGIAN BERBAGAI PECAHAN  

Ika Santia  

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

Email:i.santia@yahoo.com 

 

ABSTRAK 

 

Pendidikan dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem 

Pendidikan Nasional diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

dapat mengembangkan potensi dirinya. Dalam hal ini, pembelajaran menjadi salah 

satu kunci pokok dalam pembentukan potensi diri tersebut. Jika suatu 

pembelajaran yang dilakukan tidak dapat diterima siswa sesuai nalarnya, maka 

akan mempengaruhi mempengaruhi respon siswa tersebut termasuk juga prestasi 

belajarnya 

Rendahnya prestasi belajar merupakan salah satu masalah dalam 

pembelajaran matematika sekolah.  Hal ini terbukti dengan rendahnya nilai UH, 

UAS ataupun nilai UAN siswa. Permasalahan yang sama juga dialami oleh siswa 

kelas V SDN Burengan 4 Kediri khususnya untuk materi perkalian dan 

pembagian berbagai pecahan Hal ini dimungkinkan karena pengemasan 

pembelajaran yang kurang menarik. 

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka peneliti ingin mencoba 

menerapkan pembelajaran kooperatif TGT (Teams Games Tournament) dengan 

buletin penilaian dan alat peraga kertas lipat sebagai upaya meningkatkan prestasi 

belajar siswa kelas V SDN Burengan 4 Kediri pada pokok bahasan perkalian dan 

pembagian berbagai pecahan. 

Pendekatan pembelajaran kooperatif TGT (Teams Games Tournament) 

merupakan pembelajaran sistem kelompok yang dalam penelitian ini 

dikombinasikan dengan penggunaan alat peraga kertas lipat dan kompetisi cerdas 

cermat untuk pengevaluasiannya. Hasil evaluasi yang ada dikemas dalam bentuk 

buletin penilaian yang akan diberikan secara berkala tiap minggunya.  
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilalukan di SDN Burengan 4 Kediri 

memperlihatkan bahwa pembelajaran kooperatif TGT (Teams Games 

Tournament) dengan buletin penilaian dan alat peraga kertas lipat dapat diterima 

dengan baik oleh siswa dan guru kelas. Hal ini terbukti dengan meningkatnya 

prestasi dan keaktifan belajar siswa. Sehingga konsep pembelajaran ini 

diharapkan dapat dijadikan salah satu alternatif dalam pembelajaran matematika. 

 

Kata Kunci : pembelajaran kooperatif TGT, buletin penilaian, alat peraga kertas 

lipat, perkalian dan pembagian berbagai pecahan 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Dewasa ini pengajaran matematika di sekolah dasar dijadikan sebagai 

bagian dari sistem pendidikan nasional. Pembaharuan kurikulum, perbaikan 

sistem pengajaran, dan peningkatan kualitas guru merupakan beberapa upaya 

dalam peningkatan mutu belajar. Khususnya untuk matematika banyak hal 

yang dapat mendukung upaya – upaya yang  ada tersebut, diantaranya adalah 

bagaimana cara menciptakan suasana belajar yang menarik. 

Kurangnya perencanaan kegiatan pembelajaran oleh guru dapat 

mempengaruhi respon siswa dalam belajar, termasuk juga dalam pelajaran 

matematika. Siswa yang memiliki respon kurang dalam belajar matematika 

akan kesulitan dalam belajar matematika. Hal ini ditandai dengan masih 

rendahnya hasil belajar matematika yang dicapai. Terbukti dengan catatan 

hasil nilai SDN Burengan IV Kediri yang menyebutkan KKM bidang studi 

matematika adalah 65 sedangkan rata-rata nilai yang diperoleh siswa masih 

berada dibawah KKM tersebut, dan rata-rata nilai  UAS dua tahun terakhir 

adalah 5,39 dan 5,18. Khusus untuk materi perkalian dan pembagian pecahan 

pada tahun ajaran 2008/2009, SD tersebut mendapatkan nilai rata-rata kelas 

47,9 dan 58,33% siswa kelas 5 berada di bawah rata-rata. 

Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, diantaranya adalah:  

1. Siswa kurang dapat memodelkan permasalahan nyata ke abstrak. 

2. Tidak mantapnya konsep merubah bentuk pecahan. 

3. Tidak mantapnya konsep pengoperasian pecahan pada materi 

sebelumnya yaitu penjumlahan dan pengurangan. 
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4. Kurangnya penggunaan media atau alat peraga. 

5. Kurangnya minat siswa dalam melakukan pembelajaran yang ada 

karena pembelajaran matematika kurang dikemas secara menarik. 

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka peneliti ingin mencoba 

menerapkan pembelajaran kooperatif Teams Games Tournament ( TGT ) 

dengan Buletin Penilaian dan Alat Peraga Kertas Lipat diharapkan dapat 

memberikan solusi dalam penyelesaian masalah yang ada. 

Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang ada diantaranya sebagai berikut: 

1. Siswa kurang dapat memodelkan permasalahan yang ada. 

2. Tidak mantapnya konsep merubah bentuk pecahan. 

3. Tidak mantapnya konsep pengoperasian pecahan pada materi 

sebelumnya. 

4. Kurangnya penggunaan media atau alat peraga. 

5. Kurangnya minat siswa dalam melakukan pembelajaran yang ada 

karena pembelajaran matematika kurang dikemas secara menarik. 

Rumusan Masalah 

Rumuskan masalahnya sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pendekatan pembelajaran kooperatif 

TGT ( Teams Games Tournament ) dengan buletin penilaian dan alat 

peraga kertas lipat pada siswa kelas V SDN Burengan IV Kediri 

dalam menyelesaikan permasalahan mengalikan dan membagi 

berbagai bentuk pecahan? 

2. Apakah pelaksanaan pendekatan pembelajaran kooperatif TGT 

(Teams Games Tournament) dengan buletin penilaian dan alat 

peraga kertas lipat dapat meningkatkan prestasi siswa kelas V SDN 

Burengan IV Kediri khususnya untuk materi mengalikan dan 

membagi berbagai bentuk pecahan? 
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Pembatasan Masalah 

Untuk memperoleh hasil yang akurat maka peneliti membuat batasan 

masalah sebagai berikut : 

1. Metode pembelajaran yang digunakan adalah TGT 

2. Penggunaan alat peraga kertas lipat  

3. Pengemasan hasil penilaian turnamen TGT dalam bentuk buletin 

penilaian, yaitu lembar yang membahas tentang hasil perkembangan 

nilai siswa dalam melakukan pembelajaran yang dipublikasikan secara 

berkala (mingguan).  

4. Materi penelitian adalah bidang studi matematika pada kompetensi dasar  

”Mengalikan dan membagi berbagai bentuk pecahan”. 

5. Penelitian dilakukan pada siswa kelas V SDN Burengan IV Kediri. 

6. Meningkatnya prestasi belajar siswa yang dimaksudkan adalah apakah 

hasil belajar siswa sudahkah memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimun  

( KKM ). 

7. Penilaian psikomotorik didapatkan dari seberapa terampil siswa dalam 

memanipulasi alat peraga kertas lipat dan digunakan untuk penilaian 

kelompok dalam penyekoran turnamen, sebagai penambah nilai games. 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah : 

 

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pendekatan pembelajaran 

kooperatif TGT   ( Teams Games Tournament ) dengan buletin 

penilaian dan alat peraga kertas lipat pada siswa kelas V SDN 

Burengan IV Kediri dalam menyelesaikan permasalahan mengalikan 

dan membagi berbagai bentuk pecahan. 

2. Menunjukkan bahwa pelaksanaan pendekatan pembelajaran 

kooperatif TGT (Teams Games Tournament) dengan buletin 

penilaian dan alat peraga kertas lipat dapat meningkatkan prestasi 

siswa kelas V SDN Burengan IV Kediri khususnya untuk materi 

mengalikan dan membagi berbagai bentuk pecahan. 
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Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan setelah penerapan kegiatan 

pembelajaran ini adalah : 

1. Bagi guru 

Guru mendapatkan gagasan baru tentang pendekatan pembelajaran 

TGT ( Teams Games Tournament ) dengan buletin penilaian dan alat 

peraga kertas lipat  

2. Bagi siswa 

Siswa akan lebih menangkap konsep mengalikan dan membagi 

berbagai bentuk pecahan yang diberikan guru. 

3. Bagi peneliti 

Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang metode 

pembelajaran TGT ( Teams Games Tournament ) dengan buletin 

penilaian dan alat peraga kertas lipat 

 

2. PEMBAHASAN 

Kajian Pustaka 

1. Pembelajaran Matematika di Sekolah 

 Belajar dalam penelitian ini diartikan sebagai segala usaha yang 

diberikan oleh guru agar siswa mendapat dan menguasai apa yang telah 

diterimanya, dalam hal ini adalah pelajaran matematika. Menurut Dienes 

dalam TIM MKPBM (2001: 49) matematika dianggap sebagai studi 

tentang struktur, memisah-misahkan hubungan struktur dan 

mengkategorikan hubungan-hubungan diantara struktur-struktur. 

Sementara itu ada juga matematika yang diajarkan di jenjang sekolah 

yang disebut matematika sekolah.  

 

2. Pembelajaran Kooperatif TGT (Teams Games Tournament) 

Pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournament) 

sendiri adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif dimana pada tipe 

ini memusatkan kegiatan pembelajarannya pada penggunaan turnamen 
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permainan edukasi  ( adapun langkah pembelajarannya terangkum dalam 

siklus pembelajaran ). 

3. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan oleh 

mata pelajaran. 

Prestasi atau hasil belajar memiliki beberapa peranan, diantaranya 

adalah: 

I. Memberikan informasi tentang kemajuan belajar siswa. 

II. Memberikan pertimbangan pada guru dalam pemberian program. 

III. Memberikan bahan informasi kepada orang tua siswa. 

4. Penilaian 

Penilaian merupakan cara menilai hasil belajar, (Hudojo, 1988: 144). 

Menurut Woodworth dalam Suherman ( 1988:   224) diantaranya adalah: 

1. Penilaian Acuan Patokan (PAP), merupakan penilaian dengan cara 

membandingkan nilai yang diperoleh seorang siswa dengan suatu 

standar yang sifatnya mutlak (pokok), standar ini dapat berupa 

KKM. 

2. Penilaian Acuan Normatif (PAN), merupakan penilaian yang 

orientasinya adalah kedudukan siswa  dalam kelompoknya. 

Dalam penelitian ini penilaian yang digunakan adalah PAP berupa 

pretes dan postes untuk mengukur kemampuan siswa sebelum dan 

sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajarannya 

terdapat turnamen cerdas cermat untuk mengetahui perkembangan nilai 

siswa.  

5. Buletin Penilaian TGT  

Buletin penilaian dalam penelitian ini adalah buletin yang 

mengangkat topik tentang hasil perkembangan nilai siswa yang 

dipublikasikan secara berkala (mingguan). Perkembangan nilai siswa 

yang dimaksudkan adalah  skor yang diperoleh tiap individu dan 

kelompok dalam turnamen yang telah dilakukan pada setiap kegiatan 

pembelajaran. Sehingga dengan penilaian dan pengamatan 
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perkembangan skor dapat diketahui siswa yang mengalami 

perkembangan, penurunan kemampuan ataupun kemampuan mereka 

yang relatif tetap. 

6. Alat Peraga Kertas Lipat 

Alat atau media peraga merupakan alat bantu untuk menciptakan 

proses belajar mengajar yang efektif. Gagne berpendapat bahwa ”segala 

jenis komponen dalam lingkungan peserta didik yang dapat 

merangsangnya untuk belajar adalah suatu media”  

(http://id.wikipedia.org/wiki/contoh-proposal-ptk_12.html). Sedangkan 

pemilihan kertas lipat sendiri sebagai alat peraga dikarenakan kertas lipat 

berbentuk bangun geometri persegi sehingga mudah untuk dilipat 

dengan tepat sebagai visualisasi nilai pecahan yang ada. 

7. Keunggulan Pembelajaran Kooperatif TGT 

Pendekatan pembelajaran kooperatif TGT ( Teams Games 

Tournament ) memiliki keunggulan diantaranya:  

1. Mudah diterapkan. Melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa ada 

perbedaan status. 

2. Melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya. 

3. Mengandung unsur permainan dan reinforcement sehingga 

memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks disamping 

menumbuhkan tanggung jawab, kerjasama, persaingan sehat dan 

keterlibatan belajar. 

(http://purwosasmito.blogspot.com/2009/12/model-model 

pembelajaran_1690.html) 

8. Kajian Materi ( Perkalian dan Pembagian Berbagai Bentuk 

Pecahan)  

Operasi perkalian pecahan menyatakan penjumlahan pecahan 

berulang, misalnya 
b

ax
1

 = 
bbb

1
.....

11
  ( sebanyak a ). Sedangkan 

pembagian pecahan dengan cara mengalikan bilangan yang dibagi 

dengan kebalikan dari bilangan pembaginya. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/contoh-proposal-ptk_12.html
http://purwosasmito.blogspot.com/2009/12/model-model%20pembelajaran_1690.html
http://purwosasmito.blogspot.com/2009/12/model-model%20pembelajaran_1690.html
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Berikut beberapa contoh penerapan alat peraga kertas lipat:s 

Contoh => 
4

3

4

3

4

3

4

3
3 x =

4

9
=

4

1
2  jika diperagakan dengan kertas 

lipat : 

  

Gambar 2.1 

Penerapan alat peraga kertas lipat 

9. Dasar Pemikiran 

Penggunaan pendekatan pembelajaran TGT dikarenakan: adanya 

kombinasi beberapa langkah pembelajaran mulai dari ceramah, 

kooperatif dan kompetitif. Serta dapat diterapkan permainan edukasi 

dengan penggunaan alat peraga. 

10. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a.   Pembelajaran yang telah dilakukan dapat terlaksana dengan baik. 

a. Aktivitas guru dalam kegiatan pembelajaran baik 

b. Aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran baik 

c. Respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran baik 

b.   Pembelajaran yang telah dilakukan dapat meningkatkan prestasi 

siswa kelas V SDN Burengan IV Kediri khususnya materi dan 

membagi berbagai bentuk pecahan. 

 

METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas (PTK). 

PTK menurut Suharsimi (2006: 53) adalah suatu kegiatan penelitian 

yang dilakukan di kelas. Penelitian ini menggunakan beberapa siklus 

pembelajaran untuk mencapai target yang dibutuhkan. 
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2. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian adalah rancangan dalam melakukan penelitian. 

Ada beberapa tahap dalam pelaksanaannya yang dilakukan siklus 

persiklus sehingga diperoleh pembelajaran yang diharapkan. Adapun 

rancangan pada tiap siklusnya terdapat 4 tahapan, diantaranya adalah : 

perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Gambar 3.1. Siklus PTK  

Sumber: Kemmis dan Mc. Teggart dalam Suryanto ( 2009: 14) 

3. Subyek dan Obyek Penelitian 

1. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 

Burengan IV Kediri dengan jumlah siswa 21 orang. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling . 

2. Obyek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah penggunaan metode 

pembelajaran TGT ( Teams Games Tournament ) dan penggunaan 

alat peraga kertas lipat 

4. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Dalam penelitian ini mengambil lokasi di SDN Burengan IV 

Kediri. 

2. Pelaksanaan 3. Pengamatan 

4. Refleksi 

2. Pelaksanaan 3. Pengamatan 

4. Refleksi 

1. Perencanaan 

SIKLUS I 

SIKLUS II 

Dan seterusnya 

1. Perencanaan 
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2. Waktu Penelitian 

Dengan beberapa pertimbangan, peneliti menentukan waktu 

penelitian selama kurang lebih tiga bulan mulai dari perencanaan 

sampai penulisan hasil penelitian tersebut. Penelitian dilaksanakan 

pada bulan Maret Semester II Tahun Pelajaran 2009/2010 sesuai 

dengan waktu pengajaran. 

5. Langkah – Langkah Penelitian 

a. Persiapan Penelitian 

1) Observasi awal kelas yang akan diteliti, meliputi: sarana dan 

sumber acuan yang digunakan, pendekatan atau metode yang 

digunakan guru, dan hasil belajar siswa sebelumnya. 

2) Menyusun perangkat pembelajaran berupa silabus,RPP serta 

perangkat pembelajaran yang dibutuhkan. 

b. Pelaksanaan Penelitian ( tiap siklus ) 

1) Perencanaan Tindakan  

a) Mengidentifikasi masalah melalui wawancara dengan guru 

pengajar. 

b) Menyediakan perangkat penelitian meliputi:  

1. Silabus , yaitu silabus KTSP SDN Burengan IV. 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), terdapat 3 

RPP dalam siklus I. Jika terdapat beberapa RPP yang 

terlaksana kurang baik setelah direfleksi maka akan 

diulang pada siklus selanjutnya. 

3. LKS dalam kelompok beserta alat peraga ( kertas lipat ). 

4. Soal evaluasi yang diberikan pada saat turamen 

5.  Lembar observasi 

Lembar observasi yang dibuat adalah lembar observasi 

kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran serta lembar 

observasi keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

6. Lembar angket untuk mengetahui seberapa besar respon 

siswa 
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2) Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan penelitian dilaksanakan sesuai jam pelajaran. 

a) Guru menyampaikan materi pelajaran sesuai RPP 

dengan pendekatan kooperatif TGT. 

b) Guru membagi siswa dalam suatu kelompok yang 

heterogen. 

c) Guru membagikan LKS kepada siswa untuk dikerjakan 

secara kelompok, dalam kegiatan ini siswa 

memanipulasi alat peraga kertas lipat 

d) Siswa mendiskusikan soal latihan yang terdapat pada 

LKS. 

e) Perwakilan tiap kelompok ditunjuk untuk melakukan 

turnamen. 

f) Untuk beberapa waktu dimungkinkan guru dapat 

memberikan soal evaluasi pada siswa. 

g) Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran. 

3) Observasi 

Observasi dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan.  

4) Refleksi 

Pembelajaran akan dilanjutkan pada siklus berikutnya jika 

hasil belajar siswa yaitu secara klasikal kurang 75% dari siswa 

tuntas belajar yaitu dengan nilai lebih besar atau samadengan 

KKM yaitu 65. Dan siklus akan berhenti atau pembelajaran dapat 

dikatakan berhasil jika hasil belajar klasikal 75% dari siswa 

tuntas belajar yaitu dengan nilai lebih besar atau samadengan 

KKM yaitu 65. 

6. Instrumen Penelitian dan Metode Pengumpulan Data 

1.   Lembar Observasi Guru 

2.   Lembar Observasi Keaktifan Siswa 

  3.  Soal Tes Evaluasi ( terangkum dalam turnamen cerdas cermat) 
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4.   Soal Tes untuk Pretes dan Postes 

5.   Lembar Angket Tanggapan Siswa 

 

HASIL PENELITIAN 

Siklus I pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin, 22 Maret 2010, 

pertemuan kedua pada hari Rabu, 24 Maret 2010, serta pertemuan ketiga 

dilaksanakan pada hari Jumat, 26 Maret 2010. Seluruhnya menggunakan 3 

jam pelajaran ( 3x35 menit). 

Pada pertemuan I siswa yang hadir sebanyak 20 orang. Pelaksanaan 

kegiatan dilakukan sesuai RPP. Adapun hasil penilaiannya adalah sebagai 

berikut: pengetahuan awal siswa yang kurang terlihat dari rata-rata nilai pretes 

30 dan hanya 2 siswa yang mendapat nilai pretes diatas KKM yaitu 60. Dan 

hasil respon siswa cukup baik. 

Pada pertemuan kedua seluruh siswa hadir sejumlah 21 orang. Tetapi 

masih ada beberapa kelompok yang kurang aktif  dan hanya 2 kelompok yang 

mendapatkan nilai turnamen yang cukup. Sedangkan untuk pertemuan ketiga, 

siswa yang hadir sejumlah 20 orang dimana telah ada kemajuan dalam 

kegiatan kelompok juga turnamen. 

Untuk memperbaiki pertemuan pada siklus I yang dirasa kurang, maka 

peneliti mengadakan siklus II yang terdiri dari 2 pertemuan. Dimana 

pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin, 29 Maret 2010 dan 

pertemuan kedua pada hari Rabu, 1 Maret 2010.     

Pada pertemuan pertama pada siklus II merupakan rancangan perbaikan 

untuk pertemuan kedua dan ketiga siklus I. Pada pertemuan ini siswa yang 

hadir 19 orang. Terdapat peningkatan dalam hal kerjasama kelompok dan nilai 

turnamen.  

Pertemuan kedua siklus II merupakan pertemuan yang mencakup seluruh 

materi pada pokok bahasan perkalian dan pembagian berbagai pecahan. Pada 

pertemuan ini diberikan postes dan angket respon. Dari hasil postes 

didapatkan 17 orang mendapatkan nilai di atas KKM dan respon siswa 

meningkat. 
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Dari beberapa siklus yang telah diberikan terlihat adanya perkembangan 

nilai dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini terlihat dari nilai pretes dan postes 

serta adanya peningkatan nilai kelompok dari awal sampai akhir pembelajaran 

 

3. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, diperoleh simpulan sebagai 

berikut : 

1. Pendekatan pembelajaran kooperatif TGT ( Teams Games 

Tournament ) dengan buletin penilaian dan alat peraga kertas lipat 

pada siswa kelas V SDN Burengan IV Kediri dapat dijadikan sebagai 

alternatif dalam pembelajaran matematika untuk menyelesaikan 

permasalahan mengalikan dan membagi berbagai bentuk pecahan.  

2. Pelaksanaan pendekatan pembelajaran kooperatif TGT (Teams 

Games Tournament) dengan buletin penilaian dan alat peraga kertas 

lipat dapat dijadikan sebagai alternatif untuk membantu 

meningkatkan prestasi siswa kelas V SDN Burengan IV Kediri 

khususnya untuk materi mengalikan dan membagi berbagai bentuk 

pecahan. 

2. Saran  

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan, diperoleh rekomendasi terkait 

dengan pelaksanaan pendekatan pembelajaran kooperatif TGT (Teams 

Games Tournament) dengan buletin penilaian dan alat peraga kertas lipat, 

yaitu: Pendekatan pembelajaran kooperatif TGT (Teams Games 

Tournament) dengan buletin penilaian dan alat peraga kertas lipat dapat 

digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan kurangnya 

respon dan prestasi siswa dalam mempelajari materi mengalikan dan 

membagi berbagai bentuk pecahan.  
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PENALARAN SISWA DALAM PENGURANGAN BILANGAN TIGA 

ANGKA DENGAN BILANGAN DUA ANGKA 

 

Drs. Firman Pangaribuan, M.Pd. 

FKIP Universitas HKBP Nommensen P.Siantar-Medan 

 

ABSTRAK 

 

Pada kurikulum bidang studi matematika, suatu kompetensi yang harus 

dicapai siswa kelas 2 SD adalah dapat mengurangkan bilangan bulat 3 angka. 

Pada buku-buku teks kelas 2 SD, pengurangan bilangan bulat 3 angka 

menggunakan algoritma pengurangan dengan cara susun pendek dan susun 

panjang. Hasil pengamatan penulis pada pembelajaran siswa di kelas bahwa 

pengurangan bilangan bulat ini juga mempedomani uraian yang tertulis di buku 

teks. 

Anak usia kelas 2 SD adalah masih pada tahap berpikir konkrit. Bruner juga 

menyatakan perkembangan mental anak dimulai dari tahap enaktif, ikonik dan 

simbolik. Anak pada tahap awal enaktif maksudnya tidak mungkin anak langsung 

belajar secara formal tanpa didahulu tahap enaktif yakni belajar dengan 

menggunakan benda-benda manipulatif. Untuk mengurangi keabstrakan 

mengurang pada algoritma pengurangan dapat mengguanakan bantuan garis 

bilangan.      

Tulisan ini adalah hasil penelitian tentang penalaran siswa mengurang 

bilangan bulat 3 angka dengan bilangan bulat 2 angka. Subjek penelitian adalah 8 

orang siswa kelas 2 SD Laboratorium UNESA. Data penalaran siswa diperoleh 

dengan penugasan tertulis dan dilanjutkan dengan wawancara.  

Hasil penelitian yang diperoleh adalah; semua subjek dalam mengurang 

bilangan tiga angka dengan bilangan dua angka secara mekanis menyelesaikannya 

dengan cara susun pendek atau yang dikenal secara umum menggunakan teknik 

meminjam. Subjek tidak mempunyai pemikiran mengapa mengurang dengan cara 

susun pendek dilakukan demikian dengan kata lain subjek mengetahui mengurang 

dengan cara susun pendek itu adalah suatu aturan. Tidak  semua subjek dapat 

menyelesaikan pengurangan dengan cara susun pendek. Terdapat subjek yang 

tidak dapat mengurangkan bilangan dua angka dengan bilangan dua angka.  Dari 

delapan subjek hanya dua yang dapat mengurangkan bilangan dengan cara 

bersusun panjang. Mereka yang dapat mengurang dengan cara bersusun panjang 

tidak dapat menjelaskan bagaimana hubungan dengan mengurang cara bersusun 

pendek. Secara umum semua subjek mengetahui bahwa bilangan tiga angka dapat 

diuraikan atas jumlah bilangan ratusan, puluhan dan satuan. Semua subjek masih 

menggunakan jari tangan sebagai objek manipulatif ketika berpikir mengurangkan 

bilangan dua angka dengan bilangan satu angka. Subjek belum sampai pada tahap 

berpikir formal abstrak dalam mengurangkan bilangan dua angka atau lebih.  

 

Kata Kunci: Pengurangan bilangan bulat, Siswa kelas 2  SD, Garis Bilangan,       

                    Algoritma.  
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A. PENDAHULUAN 

Secara umum buku-buku pelajaran di SD kelas II, menyajikan cara 

pengurangan dengan metode susun pendek atau disebut dengan teknik 

meminjam dan dengan cara susun panjang. Ada dugaan guru juga mengikuti 

cara yang disajikan pada buku itu. Membelajarkan mengurang pada siswa 

dengan mempedomani buku ajar itu adalah dengan mengikuti prosedur atau 

langkah-langkah (procedural) tanpa menekankan mengapa langkahnya 

demikian. Dengan kata lain anak belum tentu belajar secara konsep 

(konseptual).  Sebenarnya masih banyak cara lain untuk mengurangkan 

bilangan bulat yang mungkinkan ditemukan anak.  

Banyak pengetahuan yang menakjubkan diperoleh anak di kelas. 

Perolehan pengetahuan itu dapat terjadi jika anak diberi waktu dan dimotivasi 

untuk melakukannya. Sebagai contoh pada pengurangan bilangan bulat 76 – 

48, siswa  dapat melakukan dengan dua cara pada garis bilangan yang 

disajikan pada Gambar 1a. Mengurang dengan menggunakan garis bilangan 

itu dapat dilakukan siswa jika guru membelajarkan konsep mengurang dengan 

berbagai cara yang akrap di lingkungan siswa. Antar lain dengan bantuan 

untaian manik-manik, sempoa, atau rak bilangan yang sifatnya kontekstual. 

Penggunaan untaian manik-manik berganti menjadi penggunaan garis 

bilangan setelah pengguanaan benda-benda manipulatif itu dipahami. Selain 

itu juga perlu mengetahui menguraikan suatu bilangan bulat menjadi jumlah 

dari beberapa bilangan bulat. Secara khusus siswa harus terampil menemukan 

pasangan suatu bilangan yang jumlahnya sepuluh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gbr a1. Mengurang dengan metode garis bilangan. 

Sumber : JRME, Vol 25. No. 5, Nop 1994 
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Pengamatan penulis terhadap siswa kelas 2 SD Laboratorium UNESA 

pada 22 Oktober 2009 dalam menyelesaikan masalah pengurangan dalam 

bentuk soal cerita, secara umum siswa mengerjakan pengurangan dengan 

algoritma bersusun ke bawah atau sering disebut cara susun pendek. Pada saat 

siswa mengurangkan bilangan satu angka dengan bilangan satu angka, ada dua 

orang siswa menggunakan jari tangannya dan penulis belum menelusuri  

bagaimana siswa memanfaatkan jarinya. Hasil wawancara penulis terhadap 

guru, siswa  belum dibelajarkan penggunaan garis bilangan untuk menghitung 

pengurangan dua bilangan. Banyak siswa dapat mengobah soal cerita menjadi 

model matematika, walaupun siswa sendiri masih meragukan model 

matematika yang diituliskannya. Keraguan itu tampak dari pertanyaan siswa 

pada guru “bu yang mana di kurangi yang mana ?”. 

Dari pekerjaan siswa melakukan pengurangan bilangan bersusun ke 

bawah, penulis ingin menyelidiki bagaimana siswa memaknai  pernyataaan 

setiap langkah ketika mengurangkan bilangan satu angka dengan bilangan satu 

angka. Selain itu perlu diketahui  apakah prosedur mengurang dengan aturan 

ke bawah hanya sebatas algoritma yang hanya dihapal siswa, dan bagaimana 

siswa menyadari kebenaran hasil pengurangannya. 

Dari latar belakang itu penulis ingin mengetahui bagaimana penalaran 

siswa kelas 2 SD Laboratorium UNESA dalam mengurangkan bilangan 3 

angka dengan bilangan 2 angka.  

 

B. PEMBAHASAN 

1. Kajian Teori 

a. Topik Bilangan di kelas I dan II sekolah dasar 

Kurikulum 2004 maupun KTSP menetapkan bahwa pada kelas II 

semester I, siswa telah belajar penjumlahan dan pengurangan hingga 

tiga angka dan pada kelas I masih sampai dua angka. Untuk sampai 

pada standar kompetensi menjumlah dan mengurang hingga tiga 

angka, diperlukan kompetensi dasar; membilang banyak benda, 

mengurutkan banyak benda, mengurutkan bilangan, membandingkan 

dua bilangan, memahami nilai tempat bilangan, menggunakan sifat 
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pertukaran dan pengelompokan.  Pencapaian kompetensi itu bertahap 

sesuai urutan besar bilangan. Tahapan itu dimulai dari kelas I semester 

I untuk bilangan sampai bilangan 20, semerter II sampai 99 dan kelas 

II semester I sampai bilangan 3 angka. Agar standar kompetensi itu 

tercapai diberikan kesempatan pada guru untuk menambah kompetensi 

dasar. Selanjutnya untuk mencapai kompetensi dasar guru menetapkan 

indikator pencapaian belajar. 

Salah satu indikator untuk mencapai penjumlahan dan 

pengurangan 3 angka, di kurikulum 2004 dan buku-buku bacaan yang 

diterbitkan Depdiknas tahun 2008 adalah dengan cara formal yaitu 

dengan cara teknik meminjam atau cara susun pendek. Loncatan 

lintasan belajar itu sangat jauh dari pencapaian indikator sebelumnya. 

Selain itu dimungkinkan guru membelajarkan siswa di kelas dengan 

cara menghafalkan prosedur menjumlah dengan teknik menyimpan 

dan mengurang dengan teknik meminjam.   

b. Mengurangkan dua bilangan 

Bruner  (dalam Hudoyo, 1988: 56) berpendapat bahwa belajar 

matematika adalah belajar tentang konsep-konsep dan struktur-struktur 

matematika yang terdapat di dalam materi yang dipelajari serta 

mencari hubungan-hubungan antara konsep-konsep dan struktur-

struktur matematika itu. Pemahaman terhadap konsep dan struktur 

suatu materi menjadikan materi itu dipahami secara lebih 

komprehensif. Selain itu, siswa lebih mudah memahami materi 

tersebut bila yang dipelajari itu merupakan atau mempunyai pola yang 

berstruktur.  

Bruner (Hudoyo, 1988: 57; Post, 1992: 11) mengemukakan tiga 

tahap perkembangan mental siswa yaitu: 

a.  Enactive. Belajar melalui pengalaman langsung. Pada tahap ini, 

siswa di dalam belajarnya menggunakan atau memanipulasi objek-

objek secara langsung. 

b. Iconic. Tahap ini merupakan tahap belajar yang didasarkan pada 

penggunaan media visual seperti gambar, diagram, film dan 
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sejenisnya. Siswa tidak memanipulasi langsung objek-objek seperti 

dalam tahap enactive, melainkan sudah dapat memanipulasi 

dengan menggunakan gambaran dari objek. 

c.  Symbolic. Tahap ini ditandai dengan penggunaan simbol-simbol 

abstrak untuk mewakili realitas. Siswa memanipulasi simbol-

simbol secara langsung dan tidak lagi ada kaitannya dengan objek-

objek. 

Berdasarkan teori Bruner itu menjumlahkan atau mengurangkan 

bilangan bulat diawali dengan membelajarkan benda konkrit pada 

anak. Benda itu misalnya manik-manik berwarna yang dimasukkan 

pada suatu benang atau untaian manik-manik, atau daun tumbuhan 

pada satu tangkai terdiri dari beberapa helai daun.  

Menggunakan benda kongkrit anak dilatih menyusun, membilang 

dan menghitung. Misalnya melalui untaian manik-manik atau sempoa 

anak dilatih menentukan pasangan objek yang jumlahnya 10. Jika telah 

menguasai aktivitas itu, benda kongkrit perlahan disembunyikan dan 

diganti dengan model benda kongkrit  yaitu gambar.  

Sebelum menguraikan operasi pengurangan dua bilangan, perlu 

diawali dengan operasi penjumlahan dua bilangan. Gravemeijer (1994) 

mengenalkan menjumlah maupun mengurang dua bilangan yang 

disebut dengan garis bilangan kosong (the empty number line). 

Selanjutnya pada tulisan ini the empty number line disebut dengan 

garis bilangan.  Garis bilangan  ini adalah abstraksi dari model garis 

bilangan berisi dapat dinyatakan dalam bentuk gambar. Garis bilangan 

berisi ini adalah abstraksi dari benda kongkrit yang terbuat dari manik-

manik berlobang yang dimasukkan dalam suatu benang seperti gambar 

b1 berikut:  
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Gambar b1. Pemodelan manik-manik pada benang dengan garis 

bilangan 

 

Treffer dan De Moor (dalam Gravemeijer, 1994) mengatakan pada 

garis bilangan kosong itu  siswa hanya menandai bilangan yang 

diperlukan untuk kalkulasinya. Berikut ini contoh bagaimana 

menggunakan garis bilangan kosong untuk menjumlah dan mengurang 

dua bilangan. 

Menggunakan garis bilangan kosong akan dipakai sebagai alat 

menyelesaikan 27 + 38 dengan menghitung melalui pemberian tanda 

suatu alternatif yang disajikan pada gambar b2, b3 dan b4.  

 

 

 

 

Gambar b2. Menyelesaikan 27 + 38 menghitung dan memberi tanda 

pada:  

27 + 3 = 30, 30 + 5 = 35, 35 + 10 = 45, 45 + 10 = 55, 55 + 10 = 65.                                       

                        

                      

 

 

 

Gambar b3. Cara lain menyelesaikan 27 + 38 :   27 + 3 = 30, 30 + 10 = 

40, 40 + 10 = 50, 50 + 10 = 60, 60 + 5 = 65. 
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Gambar b4. Cara lain menyelesaikan 27 + 38 :   27 + 40 = 67, 67 – 2 = 

65 

 

Operasi pengurangan juga dapat dilakukan dengan garis bilangan 

kosong dengan dua pendekatan yang berbeda. Sebagai contoh 

menghitung 65 – 38 pada masing-masing gambar berikut. Satu 

pendekatannya adalah menetapkan 38 dari 65 (Gambar b5) dan 

pendekatan lain adalah membandingkan 65 dengan 38 (Gambar b6). 

Kedua pendekatan itu dapat dikerjakan dalam beberapa cara yang 

berbeda (Gambar b7). 

 

 

  

 

 

Gambar b5: Menyelesaikan 65 – 38: mundur sejauh 38 dari 65. 

 

 

 

 

  

Gambar b6 : Menyelesaikan 65 - 38 dengan mengambil perbedaan 38 

dan 65 

 

Alasan menggunakan garis bilangan kosong dapat terjadi karena 

kelipatan-kelipatan 10 adalah mudah. Alasan lain bahwa prosedur yang 

biasa yaitu algoritma pengurangan biasa kemungkinan sukar dipahami 

siswa karena terlalu abstrak.  

 

Mengurangkan 2 bilangan sering dibelajarkan di sekolah dengan 

menggunakan algoritma langsung dalam bentuk formal baik 

mengurang bersusun ke bawah (bersusun pendek) maupun bentuk 
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panjang mendatar ke kanan. Algoritma formal itu dapat dibantu 

dengan menggunakan model kongkrit yang disebut dengan Blok 

Dienes atau dengan bantuan gambar blok. Dalam pengurangan ini 

sering digunakan dengan istilah “meminjam”. Penggunaan meminjam 

ini dapat dibuat atas dua cara. Cara pertama adalah yang sering 

dikenal. Misalnya menyelesaikan 323 – 64, karena 3 dikurangi 4 “tidak 

cukup” maka diambil sepuluh dari 2 puluhan. Sehingga 13 dikurangi 4 

didapat angka satuan 9 pada penyelesaian. Cara yang sama dilakukan 

untuk memperoleh angka puluhan dan ratusan pada hasil pengurangan. 

Pemahaman pada nilai tempat suatu bilangan harus benar dipahami 

siswa agar dapat dilakukan pengurangan. Demikian juga dengan sifat 

asosiatif dan komutatif sebenarnya sudah inklusif digunakan, operasi 

pengurangan bilangan kurang dari dua puluh dengan bilangan satu 

angka, mengubah suatu bilangan menjadi jumlahan dua bilangan. 

Bentuk mendatar proses pengurangan itu salah satu alternatif yang 

ditawarkan Musser (1990) adalah sebagai berikut. 
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Pada algoritma ini, pengurangan hanya mengurang bilangan satu 

angka dari 10. Sehingga ada dugaan siswa tidak kesulitan dalam 

mengurang. Pada contoh itu, 4 dikurangi dari 10, hasilnya 6 kemudian 

ditambahkan dengan 3 (sebagai pengganti dari 13 dikurangi 4 pada 

algoritma biasa). Proses itu diulangi kembali untuk bilangan puluhan.  

2. Metode Penelitian  

Penelitian ini bertujuan menjawab rumusan masalah yaitu mengetahui 

bagaimana penalaran siswa dalam mengurangkan bilangan 3 angka dengan 

bilangan 2 angka. Agar dapat menjawab tujuan itu, diperlukan tes tulis, 

dilanjutkan dengan wawancara. Pengambilan data yakni tes tulis dan 

wawancara dilaksanakan dalam 2 tahap.  

Tahap pertama, penulis meminta subjek menjawab tes mengurang 

bilangan 2 angka dengan bilangan 2 angka. Saat siswa selesai mengerjakan 

tes, penulis langsung mewawancarai subjek. Jika subjek dapat 

mengerjakan tes tersebut setelah selesai wawancara, subjek diminta 

menjawab tes tulis mengurang bilangan 3 angka dengan bilangan 2 angka.   

Tahap kedua, tes tulis sebanyak 2 butir yaitu menghitung 1) 

menghitung 342 – 74 dan 2) menghitung 435 – 68. Setelah subjek selesai 

menjawab soal, peneliti langsung mewawancarai subjek. Angka puluhan 

dan satuan pada bilangan yang dikurang lebih besar dari angka puluhan 

dan satuan pada bilangan pengurang agar tampak proses berpikir siswa 

pada saat penggunaan kata “meminjam”.  

Pelaksanaan penelitian di SD Lab. UNESA kelas II. Tahap pertama 

dilaksanakan pada Selasa 3 Nop 2009 dengan subjek 3 orang laki-laki saat 

pelajaran matematika berlangsung. Tahap kedua dilaksanakan Kamis 5 

Nop. 2009 dengan subjek 5 orang (4 perempuan dan 1 laki-laki). 

3. Analisis Data dan Hasil Penelitian  

Analisis data yang dilakukan adalah menganalisis jawaban tertulis 

subjek, melakukan wawancara pada subjek tentang jawaban tertulisnya, 

dan penyusunan transkrip dari hasil wawancara sekaligus melakukan 

pengkodean data dilakukan. Selanjutnya menarik kesimpulan tentang 

penalaran subjek terhadap bilangan 3 angka dikurang bilangan 2 angka. 
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Dari hasil analisis jawaban tertulis dan hasil wawancara, disimpulkan 

penalaran subjek sebagai berikut : 

1. Penalaran subjek S1; 1)Belum dapat mengurangkan bilangan 2 

angka dengan bilangan 2 angka. 2) Tidak dapat memastikan hasil 

pengurangan benar atau tidak. 3) Ada kekonsistenan mengurangkan 

angka satuan dengan angka satuan dan angka puluhan dengan 

puluhan. 4) Tidak konsisten mengurangkan bilangan yang dikurangi 

dengan bilangan pengurang 2 didapat dari 8 – 6 dan 3 didapat dari 5 

– 2. 5) Dapat mengobah bilangan 3 angka menjadi bentuk 

perjumlahan bilangan ratusan, bilangan puluhan dan bilangan satuan. 

6) Pengamatan saat mengurangkan, masih menggunakan jari tangan. 

2. Penalaran subjek S2;  1) Dapat mengurangkan bilangan 2 angka 

dengan bilangan 2 angka dengan cara bentuk pendek. 2) Belum 

yakin pada hasil pengurangan yang dilakukan. 3) Ada kekonsistenan 

penggunaan nilai tempat, yaitu diawali dengan mengurangkan angka 

satuan dengan angka satuan dan angka puluhan dengan angka 

puluhan. 4) Belum dapat mengurang bilangan 2 angka dengan 

bilangan 2 angka dengan cara bentuk panjang. 5) Mengurang 

bilangan 2 angka dengan bilangan 1 angka masih menggunakan jari 

tangan.6) Mengurang menggunakan jari tangan menggunakan proses 

menghitung  mundur. 

3. Penalaran subjek S3; 1) Dapat mengurangkan bilangan 2 angka 

dengan bilangan 2 angka dengan cara bentuk pendek. 2) Dapat 

mengurang bilangan 2 angka dengan bilangan 2 angka dengan cara 

bentuk panjang. 3) Ada kekonsistenan penggunaan nilai tempat, 

yaitu diawali dengan mengurangkan angka satuan dengan angka 

satuan dan angka puluhan dengan angka puluhan. 4) Dapat 

mengurang bilangan 3 angka dengan bilangan 2 angka dengan cara 

bentuk panjang dan bentuk pendek. 5) Mengurang bilangan 3 angka 

dengan bilangan 2 angka dengan cara bentuk panjang adalah 

mengikuti cara bentuk pendek. 6) Bilangan 3 angka tetap dipandang 

sebagai jumlah bilangan ratusan, bilangan puluhan dan bilangan 
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satuan 7) Kemudahan mengurang susun pendek tampak karena 

subjek menuliskan angka 1 di depan angka satuan, menuliskan 

bilangan 3 angka sebagai realita yang akan dikurangkan pada angka 

puluhan. 8) Mengurang bilangan 2 angka dengan bilangan 1 angka 

masih menggunakan jari tangan. 9) Mengurang menggunakan jari 

tangan menggunakan proses menghitung  mundur. 

4. Penalaran subjek s4; 1) Subjek secara mekanis menggunakan dengan 

cara bersusun pendek. 2) Subjek mengurangkan dari bawah ke atas, 

yakni 4 – 2 dan 7 – 4. 3) Tidak konsisten mengurang angka satuan 

yang mana dikurang angka satuan yang mana. 4) Subjek masih 

menggunakan jari tangan mengurangkan bilangan 2 angka dengan 

bilangan 1 angka. 5) Subjek tidak dapat memastikan jawabannya 

benar atau tidak. 6) Saat mengurang menggunakan jari tangan, 

subjek menghitung mundur. 

5. Penalaran subjek S6; 1) Jika bilangan pengurang lebih besar dari 

bilangan yang dikurangi maka subjek menyebutnya bernilai 0. 2) 

Suatu angka jika tidak ada angka yang mengurang pada nilai tempat 

yang sama, maka angka angka itu diturunkan. 3) Subjek kadang-

kadang masih perlu menggunakan jari untuk mengurang bilangan 2 

angka dengan bilangan 1 angka. 4) Subjek merasa yakin jawabannya 

benar karena prosedur yang dilakukan benar. 

6. Penalaran subjek S7; 1) Kesalahan mengurangkan bilangan 2 angka 

dengan bilangan 1 angka adalah ketika menggunakan jarinya. 2) 

Subjek mengetahui  bilangan tiga angka adalah angka yang 

mempunyai nilai tempat ratusan, puluhan dan satuan (bukan angka-

angka satuan yang dirapatkan). 3) Subjek menggunakan nilai tempat 

bilangan ketika menjalankan proses mengurang. 4) Subjek yakin 

jawabannya benar jika dapat menguraikan kembali langkah-langkah 

yang digunakan. 6) Subjek masih menggunakan jari tangan 

mengurangkan bilangan 2 angka dengan bilangan 1 angka.7) Saat 

mengurang menggunakan jari tangan, subjek menghitung mundur. 
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7. Penalaran subjek S8; 1) Subjek dapat mengurangkan bilangan 3 

angka dengan bilangan 2 angka dengan cara bersusun pendek dan 

cara bersusun panjang. 2) Subjek tetap mempedomani nilai tempat 

setiap bilangan pada saat mengurang. 3) Saat siswa mengurangkan 

dengan cara bersusun panjang, tidak melanjutkan ruas kedua (ruas 

tengah) untuk melanjutkan ruas paling kanan dari bilangan yang 

dikurangkan. 4) Memahami nilai tempat bilangan, karena secara 

mekanis dapat mengobah  342 menjadi 300 + 40 + 2 dan mengobah 

74 menjadi 70 + 4. 5) Ketika melakukan proses pengurangan dengan 

cara bersusun pendek, subjek menuliskan bilangan yang baru sbb. 

5a) Bilangan 2 pada nilai tempat satuan menjadi 

12(menuliskan/menyisipkan angka 1)  5b) Bilangan 4 pada nilai 

tempat puluhan menjadi 130 (menuliskan 130 di atas angka 4 dengan 

nilai puluhan). 5c) Bilangan 3 pada nilai tempat ratusan menjadi 

2(menuliskan 2 di atas 3 dan mencoret bilangan 3). 5d) Subjek masih 

menggunakan jari tangan mengurangkan bilangan 2 angka dengan 

bilangan1 angka. 5e) Subjek mengurang bilangan 2 angka dengan 

bilangan 1 angka menggunakan menghitung mundur.  

4. Diskusi hasil penelitian  

Mengurang bilangan 2 angka dengan bilangan 2 angka, bahkan 

mengurang bilangan 3 angka dengan bilangan 2 angka masih sangat 

abstrak pada subjek S1, S2, S4, S5. Karena setiap subjek mengurang 

bilangan 2 angka dengan bilangan 1 angka masih menggunakan jari 

tangannya. Dengan kata lain masih menggunakan bantuan benda kongkrit, 

yakni jari tangannya. Sehingga prosedur atau algoritma pengurangan 

dengan cara pendek masih belum cocok dilakukan pada subjek. 

Mengurang bilangan 3 angka dengan 2 angka, atau lebih banyak angka 

dengan menggunakan algoritma/prosedur susun pendek adalah untuk 

memudahkan mengerjakan pengurangan bilangan yang besar. Karena 

dalam pengurangan itu hanya menggunakan pengurangan bilangan 1 

angka dengan 1 angka dan pengurangan bilangan 2 angka dengan 1 angka. 
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Tetapi jika siswa hanya memiliki pengetahuan procedural tanpa 

konseptual adalah kurang bermakna.  

Alternatif pengajaran membantu siswa mengurangkan bilangan 2 

angka dengan bilangan 2 angka atau pengurangan bilangan 3 angka 

dengan bilangan 2 angka adalah dengan menggunakan garis bilangan. 

Karena pada garis bilangan masih tergambar kuantitas dari bilangan yang 

dikurangi dengan bilangan pengurangnya. Menggunakan garis bilangan 

akan sekaligus tampak hasil pengurangan yang lebih masuk akal siswa.  

Kegagalan anak belajar pengurangan dimungkinkan karena anak 

langsung belajar matematika formal atau abstrak tanpa membawa anak 

berpikir pada situasi nyata kegiatan mengurang atau konseptual.  

Treffers (2001) mengatakan bahwa anak mengkalkulasi bilangan 

melalui tiga jenjang berturutan mulai dari jenjang membilang, 

menstrukturkan dan formal. Kegagalan subjek mengurang bilangan 3 

angka dengan bilangan 2 angka besar kemungkinan karena masih dapat 

hanya mengurang dengan membilang. Sementara mengurang dengan 

menstrukturkan belum dipahami. Kalkulasi dengan menstrukturkan ini 

adalah dengan model garis bilangan, model pengelompokan bilangan atau 

kombinasi dari garis bilangan dengan mengelompokkan.  

 

C. Kesimpulan  

Semua subjek dalam mengurang bilangan tiga angka dengan bilangan dua 

angka secara mekanis menyelesaikannya dengan cara susun pendek atau yang 

dikenal secara umum menggunakan teknik meminjam. Subjek tidak 

mempunyai pemikiran mengapa mengurang dengan cara susun pendek 

dilakukan demikian dengan kata lain subjek mengetahui mengurang dengan 

cara susun pendek itu adalah suatu aturan. Tidak  semua subjek dapat 

menyelesaikan pengurangan dengan cara susun pendek. Terdapat subjek yang 

tidak dapat mengurangkan bilangan dua angka dengan bilangan dua angka.   

Dari delapan subjek hanya dua yang dapat mengurangkan bilangan dengan 

cara bersusun panjang ke kanan. Mereka yang dapat mengurang dengan cara 

bersusun panjang ke kanan tidak dapat menjelaskan bagaimana hubungan 
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dengan mengurang cara bersusun pendek. Secara umum semua subjek 

mengetahui bahwa bilangan tiga angka dapat diuraikan atas jumlah bilangan 

ratusan, bilangan puluhan dan bilangan satuan.  

Semua subjek masih menggunakan jari tangan sebagai objek manipulatif 

ketika berpikir mengurangkan bilangan dua angka dengan bilangan satu 

angka. Subjek belum sampai pada tahap berpikir formal abstrak dalam 

mengurangkan bilangan dua angka atau lebih. Sehingga siswa kelas 2 SD 

belum saatnya menggunakan algoritma mengurang.  
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IMPLEMENTASI METODE PENEMUAN TERBIMBING PADA 

PENENTUAN LUAS DAERAH  

(STUDI KASUS DI KELAS V SDM 08 DAU MALANG) *) 

 

Baiduri **) 

Dosen Prodi Matematika Universitas Muhammadiyah Malang 

 

ABSTRAK 

 

Memperhatikan tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar sesuai 

dengan Permendiknas No 22 Tahun 2006 (Depdiknas, 2006), maka pentingnya 

memfasilitasi para siswa untuk mempelajari kemampuan berpikir dan bernalar 

selama proses mempelajari matematika di kelas. Disamping itu menurut teori 

Piaget bahwa pembelajaran hendaknya mengutamakan peran aktif dari siswa. 

Konstruksi ilmu pengetahuan diperoleh secara aktif dari individu siswa. 

Pengamatan di SD Muhammadiyah 08 Dau Malang Kelas IVB pada 29 

Oktober 2009 dan 5 Nopember 2009, bahwa proses pembelajaran masih berpusat 

pada guru. Guru menyampaikan materi dilanjutkan dengan latihan soal dan 

pemberian tugas rumah. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran pada saat 

mereka mengerjakan soal-soal latihan, belum pada proses menemukan konsep 

atau prinsip. Dampak negatifnya adalah tidak dapat memperbaiki kemampuan 

dasar untuk pengembangan siswa yang memiliki keterampilan kognitif yang lebih 

tinggi. Oleh karenanya perlu dikembangkan metode pembelajaran matematika 

yang mampu mengaktifkan siswa selama proses pembelajaran dan mengurangi 

kecenderungan guru untuk mendominasi proses pembelajaran. Salah satu metode 

yang dapat digunakan adalah dengan metode penemuan terbimbing. 

Berdasarkan implementasi metode penemuan terbimbing di kelas V SDM 08 

Dau Malang pada materi luas daerah trapesium dan layang-layang, telah terjadi 

interaksi yang aktif antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru dan siswa 

dengan bahan ajar (LKS). Ini berarti proses pembelajaran telah melibatkan peran 

aktif siswa atau tidak berpusat pada guru. 

 

 

Kata-kata Kunci : Metode Penemuan Terbimbing, Luas Daerah, Bangun 

Trapesium dan Layang-layang 

 

 

 

 

 

 

 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika dan Statistika 2010 

Peranan Pendidikan Matematika dan Statistika dalam Membangun Sumber Daya Manusia yang Profesional                             

ISBN : 978-979-3870-72-4 

 

 184 

A. PENDAHULUAN 

Matematika adalah ilmu yang berkembang sejak ribuan tahun lalu dan 

masih tumbuh subur hingga kini. Tidak mungkin bisa semuanya diajarkan 

kepada siswa di sekolah. Jadi, seharusnya bukan materi yang kita kejar, tetapi 

tujuannya. Tujuan, materi, proses, dan penilaian pembelajaran matematika di 

kelas akan selalu menyesuaikan dengan tuntutan perubahan zaman. Dengan 

demikian metode, model, pendekatan, dan strategi pembelajaran matematika 

yang digunakan guru di kelas akan ikut menentukan keberhasilan pencapaian 

tujuan pelajaran matematika. Memperhatikan tujuan pembelajaran matematika 

di sekolah dasar sesuai dengan Permendiknas No 22 Tahun 2006 (Depdiknas, 

2006), maka pentingnya memfasilitasi para siswa untuk mempelajari 

kemampuan berpikir dan bernalar selama proses mempelajari matematika di 

kelas. Disamping itu menurut teori Piaget bahwa pembelajaran hendaknya 

mengutamakan peran aktif dari siswa. Konstruksi ilmu pengetahuan diperoleh 

secara aktif dari individu siswa. 

Kenyataan yang sering kita temukan dilapangan, bahwa penyampaian 

materi atau metode pembelajaran matematika di sekolah masih berpusat pada 

guru. Siswa aktif baru dalam hal mendengar, mencatat dan mengerjakan 

latihan soal. Akibatnya tidak jarang muncul keluhan bahwa matematika cuma 

bikin pusing siswa (dan juga orang tuanya) dan dianggap sebagai momok 

yang menakutkan dan membosankan oleh sebagian siswa.  

Pengamatan di SD Muhammadiyah 08 Dau Malang Kelas IVB pada 29 

Oktober 2009 dan 5 Nopember 2009 menguatkan  pendapat di atas, bahwa 

proses pembelajaran masih berpusat pada guru. Guru menyampaikan materi 

dilanjutkan dengan latihan soal dan pemberian tugas rumah. Keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran pada saat mereka mengerjakan soal-soal latihan, 

belum pada proses menemukan konsep. Secara umum pembelajaran di kelas 

VB sebagai berikut: 

1. Guru baru dapat melaksanakan rencana dan rutinitasnya sambil 

memeriksa apakah jawaban siswa berada dalam batas-batas yang 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika dan Statistika 2010 

Peranan Pendidikan Matematika dan Statistika dalam Membangun Sumber Daya Manusia yang Profesional                             

ISBN : 978-979-3870-72-4 

 

 185 

diharapkan, serta melakukan revisi pengajaran bila jawaban siswa 

melewati batas-batas tersebut. 

2. Tanggung jawab untuk menentukan tercapai tidaknya tingkat 

pemahaman yang memadai sangat bergantung pada guru. 

3. Pemberian tugas/pekerjaan rumah dan butir-butir soal diterima sebagai 

instrumen penilaian yang memadai tentang keberhasilan pengajaran. 

Dampak negatifnya adalah tidak dapat memperbaiki kemampuan dasar 

untuk pengembangan siswa yang memiliki keterampilan kognitif yang lebih 

tinggi. 

Matematika adalah ilmu yang berkembang sejak ribuan tahun lalu dan 

masih tumbuh subur hingga kini. Tidak mungkin bisa semuanya diajarkan 

kepada siswa di sekolah. Jadi, seharusnya bukan materi yang kita kejar, tetapi 

tujuannya. Tujuan, materi, proses, dan penilaian pembelajaran matematika di 

kelas akan selalu menyesuaikan dengan tuntutan perubahan zaman. Dengan 

demikian metode, model, pendekatan, dan strategi pembelajaran matematika 

yang digunakan guru di kelas akan ikut menentukan keberhasilan pencapaian 

tujuan pelajaran matematika. Memperhatikan tujuan pembelajaran matematika 

di sekolah dasar sesuai dengan Permendiknas No 22 Tahun 2006 (Depdiknas, 

2006), maka pentingnya memfasilitasi para siswa untuk mempelajari 

kemampuan berpikir dan bernalar selama proses mempelajari matematika di 

kelas. Disamping itu menurut teori Peaget bahwa pembelajaran hendaknya 

mengutamakan peran aktif dari siswa. Konstruksi ilmu pengetahuan diperoleh 

secara aktif dari individu siswa. 

Berdasarkan tujuan/keinginan untuk meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap matematika dan meminimalkan anggapan-anggapan negatif terhadap 

matematika, maka dalam pembelajaran matematika harus mampu 

mengaktifkan siswa selama proses pembelajaran dan mengurangi 

kecenderungan guru untuk mendominasi proses pembelajaran. Salah satu 

pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan metode penemuan 

terbimbing. Dalam makalah ini implementasinnya di SD Muhammadiyah 08 

Dau Malang pada materi luas daerah trapesium dan Layang. 
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B. PEMBAHASAN 

1. Motode Penemuan Terbimbing 

Belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku sebagai hasil 

pengalaman individu pelaku proses pembelajaran saat berinteraksi dengan 

lingkungannya yang dilakukan secara sadar. Ini berarti pembelajaran 

merupakan upaya membuat seseorang belajar tentang sesuatu hal. 

Sedangkan proses pembelajaran di sini merupakan titik pertemuan antara 

berbagai input pembelajaran, mulai dari faktor utama, yaitu: siswa, guru, 

dan materi pelajaran yang membentuk proses, hingga faktor pendukung 

seperti sarana, sumber belajar, lingkungan dan sebagainya. Dalam rangka 

membelajarkan siswa banyak pakar pendidikan telah mengembangkan 

berbagai model pembelajaran dengan harapan akan dapat lebih 

meningkatkan mutu proses dan hasil belajar. 

Sebelum membahas Metode Penemuan Terbimbing, ada baiknya 

terlebih dahulu kita tinjau sejenak Metode Penemuan Murni. Dalam 

Metode Penemuan Murni, yang oleh Maier (1995: 8) disebutnya sebagai 

“heuristik“, apa yang hendak ditemukan, jalan atau proses semata-mata 

ditentukan oleh siswa itu sendiri. Menurut Jerome Bruner (Cooney, 

Davis:1975,138), penemuan adalah suatu proses, suatu jalan/cara dalam 

mendekati permasalahan bukannya suatu produk atau item pengetahuan 

tertentu. Proses penemuan dapat menjadi kemampuan umum melalui 

latihan pemecahan masalah dan praktek membentuk dan menguji 

hipotesis. Di dalam pandangan Bruner, belajar dengan penemuan adalah 

belajar untuk menemukan, dimana seorang siswa dihadapkan dengan suatu 

masalah atau situasi yang tampaknya ganjil sehingga siswa dapat mencari 

jalan pemecahan. 

Dalam kegiatan pembelajarannya siswa diarahkan untuk menemukan 

sesuatu, merumuskan suatu hipotesa, atau menarik suatu kesimpulan 

sendiri. Kadang-kadang Metode penemuan ini memerlukan waktu lebih 

lama untuk seluruh kelas atau kelompok kecil siswa dalam menemukan 

suatu obyek matematika dari pada menyajikan obyek tersebut kepada 
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mereka. Metode Penemuan Murni ini kurang tepat karena pada umumnya 

sebagian besar siswa masih membutuhkan konsep dasar untuk dapat 

menemukan sesuatu. Hal ini terkait erat dengan karakteristik pelajaran 

matematika yang lebih merupakan deductive reasoning dalam 

perumusannya. Di samping itu, penemuan tanpa bimbingan dapat 

memakan waktu yang lama dalam pelaksanaannya atau bahkan siswa tidak 

berbuat apa-apa karena tidak tahu, begitu pula jalannya penemuan. Jelas 

bahwa Metode penemuan ini kurang tepat untuk siswa sekolah dasar 

maupun lanjutan apabila tidak dengan bimbingan guru, karena materi 

matematika yang ada dalam kurikulum tidak banyak yang dapat dipelajari 

karena kekurangan waktu bahkan siswa cenderung tergesa-gesa menarik 

kesimpulan dan tidak semua siswa dapat menemukan sendiri. Mengingat 

hal tersebut timbul metoda pembelajaran dengan penemuan yang dipandu 

oleh guru. 

Metode penemuan yang dipandu oleh guru ini pertama dikenalkan oleh 

Plato dalam suatu dialog antara Socrates dan seorang anak, maka sering 

disebut juga dengan metoda Socratic (Cooney, Davis:1975, 136). Metode 

ini melibatkan suatu dialog/interaksi antara siswa dan guru di mana siswa 

mencari kesimpulan yang diinginkan melalui suatu urutan pertanyaan yang 

diatur oleh guru. Salah satu buku yang pertama menggunakan teknik 

penemuan terbimbing adalah tentang aritmetika oleh Warren Colburn yang 

pelajaran pertamanya berjudul: Intellectual Arithmetic upon the Inductive 

Method of Instruction, diterbitkan pada tahun 1821, yang isinya 

menekankan penggunaan suatu urutan pertanyaan dalam mengembangkan 

konsep dan prinsip matematika. Ini menirukan metode Socratic di mana 

Socrates dengan pertolongan pertanyaan yang ia tanyakan dimungkinkan 

siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut. 

Dialog di bawah ini menerangkan contoh strategi untuk membimbing 

siswa dalam menyimpulkan bahwa 0a  = 1. Pertanyaan yang tepat dari 

seorang guru akan sangat membantu siswa. 
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Contoh dialog antara guru dan siswa adalah sebagai berikut: 

Guru : “Berapakah hasilnya apabila bilangan bukan nol dibagi dengan 

bilangan itu sendiri?” 

Siswa : “Satu” 

Guru : “Bagaimanakah hasilnya kalau ma  dibagi ma , dengan a bukan 

0?” 

Siswa : “Satu” 

Guru : “Jika kita gunakan sifat bilangan berpangkat untuk ma : ma , 

apakah hasilnya?” 

Siswa : “Akan didapat mma  = 0a  “ 

Guru : “Bagus, sekarang apa yang dapat kita simpulkan untuk 0a ?” 

Siswa : “ 0a  = 1.” 

Interaksi dalam metode ini menekankan pada adanya interaksi dalam 

kegiatan belajar mengajar. Interaksi tersebut dapat juga terjadi antara 

siswa dengan siswa (S – S), siswa dengan bahan ajar (S –B), siswa dengan 

guru (S – G), siswa dengan bahan ajar dan siswa (S – B – S) dan siswa 

dengan bahan ajar dan guru (S – B – G). Interaksi yang mungkin terjadi 

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interaksi dapat pula dilakukan antara siswa baik dalam kelompok-

kelompok kecil maupun kelompok besar (kelas). Dalam melakukan 

aktivitas atau penemuan dalam kelompok- kelompok kecil, siswa 

GURU 

 

BAHAN AJAR 

SISWA  A SISWA  B 
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berinteraksi satu dengan yang lain. Interaksi ini dapat berupa saling 

sharing atau siswa yang lemah bertanya dan dijelaskan oleh siswa yang 

lebih pandai. Kondisi semacam ini selain akan berpengaruh pada 

penguasaan siswa terhadap materi matematika, juga akan dapat 

meningkatkan social skills siswa, sehingga interaksi merupakan aspek 

penting dalam pembelajaran matematika. 

Interaksi dapat terjadi antar guru dengan siswa tertentu, dengan 

beberapa siswa, atau serentak dengan semua siswa dalam kelas. Tujuannya 

untuk saling mempengaruhi berpikir masing-masing, guru memancing 

berpikir siswa yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan terfokus sehingga 

dapat memungkinkan siswa untuk memahami dan mengkontruksikan 

konsep-konsep tertentu, membangun aturan-aturan dan belajar 

menemukan sesuatu untuk memecahkan masalah.  

Dengan penjelasan di atas metode penemuan yang dipandu oleh guru 

ini kemudian dikembangkan dalam suatu Metode pembelajaran yang 

sering disebut Metode pembelajaran dengan penemuan terbimbing. 

Pembelajaran dengan Metode ini dapat diselenggarakan secara individu 

atau kelompok. Metode ini sangat bermanfaat untuk mata pelajaran 

matematika sesuai dengan karakteristik matematika tersebut.  

Dengan Metode penemuan terbimbing ini siswa dihadapkan kepada 

situasi dimana siswa bebas menyelidiki dan menarik kesimpulan. Terkaan, 

intuisi dan mencoba-coba (trial and error) hendaknya dianjurkan dan guru 

sebagai penunjuk jalan dan membantu siswa agar mempergunakan ide, 

konsep dan ketrampilan yang sudah mereka pelajari untuk menemukan 

pengetahuan yang baru. Dalam Metode pembelajaran dengan penemuan 

terbimbing, peran siswa cukup besar karena pembelajaran tidak lagi 

terpusat pada guru tetapi pada siswa. Guru memulai kegiatan belajar 

mengajar dengan menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan siswa dan 

mengorganisir kelas untuk kegiatan seperti pemecahan masalah, 

investigasi atau aktivitas lainnya.  
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2. Langkah–langkah dalam Penemuan Terbimbing 

Agar pelaksanaan Metode penemuan terbimbing ini berjalan dengan 

efektif, beberapa langkah yang perlu ditempuh oleh guru matematika 

adalah sebagai berikut. 

a. Merumuskan masalah yang akan diberikan kepada siswa dengan data 

secukupnya, perumusannya harus jelas, hindari pernyataan yang 

menimbulkan salah tafsir sehingga arah yang ditempuh siswa tidak 

salah. 

b. Dari data yang diberikan guru, siswa menyusun, memproses, 

mengorganisir, dan menganalisis data tersebut. Dalam hal ini, 

bimbingan guru dapat diberikan sejauh yang diperlukan saja. 

Bimbingan ini sebaiknya mengarahkan siswa untuk melangkah ke 

arah yang hendak dituju, melalui pertanyaan-pertanyaan, atau LKS. 

c. Siswa menyusun konjektur (prakiraan) dari hasil analisis yang 

dilakukannya. 

d. Bila dipandang perlu, konjektur yang telah dibuat siswa tersebut 

diatas diperiksa oleh guru. Hal ini penting dilakukan untuk 

meyakinkan kebenaran prakiraan siswa, sehingga akan menuju arah 

yang hendak dicapai. 

e. Apabila telah diperoleh kepastian tentang kebenaran konjektur 

tersebut, maka verbalisasi konjektur sebaiknya diserahkan juga 

kepada siswa untuk menyusunya. 

f. Sesudah siswa menemukan apa yang dicari, hendaknya guru 

menyediakan soal latihan atau soal tambahan untuk memeriksa 

apakah hasil penemuan itu benar. 

Memperhatikan Metode Penemuan Terbimbing tersebut diatas dapat 

disampaikan kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Kelebihan dari 

Metode Penemuan Terbimbing adalah sebagai berikut: 

a. Siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang disajikan. 

b. Menumbuhkan sekaligus menanamkan sikap inquiry (mencari-

temukan). 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika dan Statistika 2010 

Peranan Pendidikan Matematika dan Statistika dalam Membangun Sumber Daya Manusia yang Profesional                             

ISBN : 978-979-3870-72-4 

 

 191 

c. Mendukung kemampuan problem solving siswa. 

d. Memberikan wahana interaksi antar siswa, maupun siswa dengan 

guru, dengan demikian siswa juga terlatih untuk menggunakan 

bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

e. Materi yang dipelajari dapat mencapai tingkat kemampuan yang 

tinggi dan lebih lama membekas karena siswa dilibatkan dalam 

proses menemukanya (Marzano, 1992) 

Sementara itu kekurangannya adalah sebagai berikut : 

a. Untuk materi tertentu, waktu yang tersita lebih lama. 

b. Tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini. Di 

lapangan, beberapa siswa masih terbiasa dan mudah mengerti dengan 

Metode ceramah. 

c. Tidak semua topik cocok disampaikan dengan Metode ini. 

Umumnya topik-topik yang berhubungan dengan prinsip dapat 

dikembangkan dengan Metode Penemuan Terbimbing. 

3. Tinjauan Materi Luas Daerah Trapesium dan Layang-layang 

Materi ini dipilih sebagai upaya mencapai standar kompetensi 

menghitung luas bangun datar sederhana dan menggunakannya dalam 

pemecahan masalah yang selanjutnya dijabarkan dalam kompetensi dasar 

menentukan luas  daerah trapesium dan layang-layang. Materi ini 

dipelajari oleh siswa kelas V sekolah dasar pada semester ganjil  

4. Perangkat Pembelajaran 

Perangkat pembelajaran merupakan atal utama guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksud agar kegiatan, 

interaksi belajar mengajar menjadi lebih optimal. Dalam makalah ini 

perangkat pembelajaran berupa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 

lembar kerja siswa (LKS), ringkasan materi, dan tugas rumah. 

5. Implentasi dan Hasil 

Implementasi metode penemuan terbimbing ini dilaksanakan di kelas 

V B SD Muhammadiyah 08 Dau Malang pada tanggal 23 dan 24 

Desember 2009. Pembelajaran dilaksanakan pada pagi hari pukul 7.00 

sampai dengan 8.20 WIB oleh Ibu guru dengan pendidikan sarjana 
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pendidikan matematika. Jumlah siswa 25 orang yang terdiri dari 9 putra 

dan 16 putri siswa.  Implementasi dilakukan dua kali pertemuan yang 

seperti penjelasan berikut: 

a. Pertemuan I 

Pada pertemuan ini dibahas tentang luas daerah trapezium 

dengan indikator  1) menemukan rumus luas daerah trapesium 

berdasarkan rumus luas daerah segitiga, 2) menentukan luas daerah 

trapesium dengan rumus yang telah didapat. Untuk mencapai 

kompetensi yang ada pada indicator, maka guru melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun sebelumnya. 

Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tiga tahap, yaitu apersepsi, 

kegiatan inti dan penutup yang penjelasannya sebagai berikut: 

1) Apersepsi 

Pada kegiatan ini guru dapat mengarahkan atau mengaitkan 

pengetahuan yang telah dimiliki siswa tentang luas daerah 

segitiga untuk membahas luas daerah trapezium. Meskipun 

demikian masih ada siswa yang belum siap menerima 

pelajaran. 

2) Kegiatan Inti 

Sesuai dengan RPP, pertama guru menjelaskan unsur-unsur 

trapesium dan berbagai bentuk trapezium. Selanjutnya siswa 

dikempokkan menjadi 5 kelompok yang masing-masing terdiri 

dari 5 siswa. Setiap kelompok diberikan sebuah gambar bangun 

trapezium yang berbeda. Dari gambar tersebut setiap kelompok 

diminta untuk mencari luas daerahnya dengan panduan LKS 

yang disusun oleh guru. Dalam mengerjakan LKS, sebagian 

besar siswa melakukan diskusi dalam menjawab persoalan 

yang ada pada LKS dan berkonsultasi kepada guru ketika 

merasa ragu atas jawaban mereka. Dengan demikian terjadi 

interaksi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru dan 

siswa dengan bahan ajar (LKS). Antusiasme kelompok sangat 
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terlihat ketika mereka mengerjakan LKS dan ketika  berhasil 

menyelesaikan LKS mereka berteriak yeeee. 

Langkah selanjutnya guru melaksanakan diskusi kelas hasil 

dari masing-masing kelompok dengan tujuan memperoleh 

prinsip atau rumus umum untuk luas daerah trapezium. Skor 

LKS yang diperoleh kelompok I sampai kelompok V berturut-

turut 100, 88, 80, 60, dan 100. Skor terendah tersebut 

disebabkan oleh cara pengguntingan trapezium menjadi 

beberapa segitiga yang kurang tepat. Setelah itu dilakukan 

pemantapan dengan soal latihan yang dikerjakan secara 

kelompok. Hasil terendah dari pemantapan ini memperoleh 

skor 88. 

3) Penutup 

Secara umum sudah baik, guru bersama siswa 

menyimpulkan materi luas daerah trapesium dan memberi 

tugas sesuai dengan RPP. 

Dari pertemuan I, secara umum pembelajaran dengan 

metode penemuan terbimbing sudah berjalan dengan baik, 

terutama dalam hal interaksi antara komponen pembelajaran; 

bahan ajar, guru dan siswa. Namun demikian dalam diskusi 

kelas hendaknya peran aktif siswa perlu ditingkatkan dan pada 

bagian penutup sebaiknya  ada tugas membaca untuk materi 

yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. 

 

b. Pertemuan II 

Pembelajaran pada pertemuan II merupakan lanjutan dari 

pertemuan I. Pada pertemuan ini dibahas tentang luas daerah layang-

layang dengan tujuan: 1) melalui penemuan terbimbing siswa dapat 

menemukan rumus luas daerah layang-layang berdasarkan rumus 

luas daerah persegi panjang, 2) melalui  rumus yang telah didapat 

siswa dapat menentukan luas layang-layang. Untuk mencapai 

kompetensi yang ada pada tujuan, maka guru melaksanakan 
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pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun sebelumnya. 

Spereti halnya pertemuan I, proses pembelajaran dilaksanakan 

dengan tiga tahap, yaitu apersepsi, kegiatan inti dan penutup yang 

penjelasannya sebagai berikut: 

1. Apersepsi 

Pada kegiatan ini guru sudah dapat memfokuskan pikiran 

siswa untuk belajar dengan mengkaitan kegiatan sehar-hari 

siswa dengan bangun laying-layang. Selain itu guru juga 

mengarahkan atau mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki 

siswa tentang luas daerah persegi panjang untuk membahas 

luas daerah laying-layang. 

2. Kegiatan Inti 

Sesuai dengan RPP, guru menjelaskan unsur-unsur layang-

layang. Selanjutnya siswa dikempokkan menjadi 5 kelompok 

yang masing-masing terdiri dari 5 siswa. Setiap kelompok 

diberikan sebuah gambar bangun trapezium yang berbeda. Dari 

gambar tersebut setiap kelompok diminta untuk mencari luas 

daerahnya dengan panduan LKS yang disusun oleh guru. 

Dalam mengerjakan LKS, sebagian besar siswa melakukan 

diskusi dalam menjawab persoalan yang ada pada LKS dan 

berkonsultasi kepada guru ketika merasa ragu atas jawaban 

mereka. Sebagian siswa merasa putus asa, karena belum 

berhasil merobah bangun layang-layang menjadi persegi empat. 

Pada kondisi ini guru selalu memberi motivasi dan memberi 

arahan sehingga masalah dapat diselesaikan. Dengan demikian 

terjadi interaksi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru 

dan siswa dengan bahan ajar (LKS). Kelompok yang berhasil 

menyelesaikan LKS mereka berteriak yeeee sebagai ungkapan 

emosi kegembiraan. Skor LKS setiap kelompok sudah 

memuaskan, dengan skor terendah 87,5 sedangkan yang 

lainnya mendapat skor 100. 
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Selanjutnya setiap perwakilan kelompok mempresentasikan 

hasilnya dan dengan bimbingan guru menemukan luas daerah 

layang-layang berdasarkan luas daerah persegi panjang. Dalam 

hal berkomunikasi secara lisan, siswa masih sangat perlu 

dilatih.Mereka masih belum percaya diri dan merasa malu 

untuk menjelaskan hasil kelompoknya kepada kelompok yang 

lain. Setelah itu dilakukan pemantapan dengan soal latihan 

(kegiatan 2) yang dikerjakan secara kelompok. Hasilnya kelima 

kelompok memperoleh nilai 100 (sempurna). 

3. Penutup 

Secara umum sudah baik, guru bersama siswa 

menyimpulkan materi luas daerah layang-layang dan memberi 

tugas sesuai dengan RPP. 

Dari pertemuan II, secara umum pembelajaran dengan 

metode penemuan terbimbing sudah berjalan dengan baik, 

terutama dalam hal interaksi antara komponen pembelajaran; 

bahan ajar, guru dan siswa. Peran aktif guru berkurang 

sementara peran aktif siswa meningkat. 

 

C. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Implementasi metode penemuan terbimbing pada penentuan luas 

daerah trapesium dan layang-layang secara keseluruhan sudah berjalan 

dengan baik. Pada apersepsi guru telah mengkaitkan pengetahuan yang 

sudah dimiliki siswa dengan materi yang akan dibahas. Meningkatknya 

peran aktif siswa pada kegiatan inti proses pembelajaran serta saat 

mengakhiri pembelajaran guru menekan kembali hal-hal penting yang 

telah dipelajari. 

2. Saran 

Sebagai upaya meningkatkan peran aktif siswa dalam proses 

pembelajaran dan meningkatkan interaksi antara komponen belajar; siswa, 
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guru dan bahan ajar, maka metode penemuan terbimbing dapat dijadikan 

salah satu metode dalam proses pembelajaran matematika. 
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MENGATASI KESULITAN MAHASISWA DALAM BELAJAR MATA 

KULIAH MATEMATIKA DASAR DI JURUSAN KIMIA UNESA 

MELALUI PENGGUNAAN PROGRAM MATHEMATICA DAN 

PENERAPAN PEMBELAJARAN INIVATIF 

 

 Drs. Ismail, M. Pd. 

Dosen Jurusan Matematika Unesa-Surabaya    

 

ABSTRAK 

 

       Berdasarkan informasi dari beberapa pengajar mata kuliah matematika dasar 

(kalkulus) di beberapa jurusan di lingkungan FMIPA Unesa banyak hal yang 

masih kurang menggembirakan diantaranya berkaitan dengan perolehan nilainya. 

Sebagai contoh prosentase nilai mata kuliah matematika dasar mahasiswa jurusan 

kimia  angkatan 2005, yang mendapat nilai A sebanyak 24,8%,  B sebanyak 

36,3%, C sebanyak 17,7%, dan D sebanyak 15%. 

       Mathematica merupakan salah satu tool pilihan dalam pendidikan, penelitian, 

dan sebagainya, khususnya untuk melakukan: komputasi matematika; baik 

simbolik maupun numerik; pengembangan algoritma dan aplikasi; pemodelan dan 

simulasi; eksplorasi, analisis, dan visualisasi data. Kalkulus merupakan salah satu 

matakuliah yang dapat diimplementasikan dengan program paket Mathematica. 

       Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan paket 

program mathematica dan penggunaan pembelajaran inovatif dapat menuntaskan 

hasil belajar mahasiswa dalam belajar kalkulus (matematika dasar) di Jurusan 

Kimia Unesa Surabaya, mengetahui  kemampuan dosen, dan mengetahui aktivitas 

mahasiswa selama perkuliahan dengan penerapan paket program mathematica dan 

penerapan pembelajaran inovatif. 

Penelitian ini dilaksanakan di FMIPA Unesa: di 2 kelas di Jurusan Kimia. 

Prosedur Penelitian  Tindakan Kelas ini terdiri dari empat siklus untuk jurusan 

kimia. Siklus I dan II terhadap mahasiswa pendidikan kimia 2006, dan siklus III 

dan IV terhadap mahasiswa pendidikan kimia angkatan 2007. Tiap siklus 

dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai, seperti apa yang telah 

dirancang dalam faktor  yang diselidiki mahasiswa.  

Sedangkan analisis awal dilakukan untuk mengetahui tindakan yang tepat dalam 

rangka meminimalkan kesulitan mahasiswa tersebut.  

       Dari hasil analisis data penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dengan 

penerapan paket program mathematica dan penerapan pembelajaran inovatif 

dalam pembelajaran  matematika dasar di jurusan kimia diperoleh ketuntasan 

belajar secara klasikal pada mahasiswa pendidikan kimia angkatan 2006 pada 
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materi integral tak wajar dengan batas integral tak hingga sebesar 83,8%, integral 

tak wajar dengan integrand tak hingga sebesar 80,2%. Sedangkan ketuntasan 

belajar secara klasikal pada mahasiswa pendidikan kimia angkatan 2007 pada 

materi grafik fungsi dan macam-macam fungsi sebesar 72,2% dan pada materi 

limit dan kekontinuan sebesar 84%. Dosen mengajar sesuai dengan langkah-

langkah dalam skenario yang dibuat. Mahasiswa aktif terlibat dalam pembelajaran 

matematika dasar (kalkulus) di kelas dan di laboratorium komputer.   Hasil angket 

menunjukkan sebagian besar mahasiswa merespon positif terhadap  proses 

pembelajaran dan perangkat (LKM dan lembar penilaian) yang dirancang  

kegiatan pembelajaran baik di kelas maupun ketika praktek penerapan paket 

program matematica di laboratorium. 

       Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan paket program mathematica dan 

penerapan pembelajaran inovatif dalam pembelajaran  matematika dasar 

(kalkulus) dapat digunakan sebagai alternatif perkuliahan untuk mengatasi 

kesulitan mahasiswa dalam belajar kalkulus.  

 

Kata Kunci:  Program Mathematica, Pembelajaran Inovatif 

 

A. PENDAHULUAN 

       Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi 

berbagai kehidupan manusia. Komputer merupakan salah satu jenis produk 

teknologi yang membantu memperingan tugas manusia dalam menyelesaikan 

pekerjaan-pekerjaan administratif. Dalam dunia pendidikan khususnya 

pendidikan matematika computer sudah mulai dimanfaatkan. Pemberdayaan 

computer dalam pembelajaran matematika banyak macamnya, diantaranya 

dimanfaatkan pada pembelajaran geometri, statistika, kalkulus dan bidang 

matematika lainnya.   

       Mata kuliah matematika dasar (Kalkulus) di FMIPA termasuk ke dalam 

rumpun MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan).  Mata kuliah ini 

ditempuh pada semester I dan II. Berdasarkan informasi dari beberapa 

pengajar mata kuliah matematika dasar (kalkulus) di beberapa jurusan di 

lingkungan FMIPA Unesa banyak hal yang masih kurang menggembirakan 

diantaranya berkaitan dengan perolehan nilainya. Sebagai contoh prosentase 

nilai mata kuliah matematika dasar mahasiswa jurusan kimia  angkatan 2005, 

yang mendapat nilai A sebanyak 24,8%,  B sebanyak 36,3%, C sebanyak 

17,7%, dan D sebanyak 15%. 
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       Diskusi dengan beberapa pengajar mata kuliah Kalkulus di lingkungan 

FMIPA antaralain dikemukakan bahwa kesulitan mahasiswa dalam belajar 

Kalkulus diantaranya adalah dalam dalam menyelesaikan pertidaksamaan, 

memahami konsep fungsi terutama menggambar grafik fungsi, pada limit 

fungsi: terutama limit bentuk tak tentu, diferensial dan integral. Kalkulus 

merupakan materi dasar yang akan berdampak pembelajaran mata kuliah 

matematika lain yang memerlukan prasyarat materi ini, maka masalah ini 

harus segera diatasi.  

      Melihat kesulitan-kesulitan tersebut, maka perlu dipikirkan cara-cara 

mengatasinya. Upaya  yang dilakukan dapat dari segi  materi, proses 

pembelajaran, perbaikan dan dukungan sarana prasarana, peningkatan 

kemampuan dosen dalam mengajar melalui penataran atau pelatihan.  Bila 

mengacu pada identifikasi kesulitan tersebut, maka dalam proses pembelajaran 

diperlukan cara, anatara lain (1) mendorong siswa menemukan sendiri konsep  

atau rumus, dengan cara yang bermakna bagi siswa.  (2) melibatkan siswa 

secara aktif dalam menemukan konsep atau rumus-rumus.             (3) 

menggunakan program paket computer yang sesuai dengan pembelajaran 

kalkulus    (4) mendorong pembelajaran  yang berpusat pada siswa dan guru 

hanya sebagai fasilitator. 

       Banyak penelitian yang menunjukkan keefektifan penggunaan computer 

dalam meningkatkan pemahaman kognitif siswa. Penelitian-penelitian yang 

dilakukan oleh Bitter &Hatfield (1993), Hambree &Deasart (1986), Liao 

(1992), Niemiec  & Walberg (1992), dan Ryan (1991) menemukan bukti yang 

kuat bahwa pemberdayaan teknologi dalam pembelajaran matematika dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran (Suherman, 2003: 283).  

       Mathematica merupakan suatu system aljabar computer (CAS, Computer 

Algebra System) yang mengintegrasikan kemampuan komputasi (simbolik, 

numerik), visualisasi (grafik), bahasa pemrograman, dan pengolahan kata 

(word processing) ke dalam lingkungan yang mudah digunakan. Mathematica 

pertama dikenalkan tahun 1988. Mathematica merupakan salah satu tool 

pilihan dalam pendidikan, penelitian, dan sebagainya, khususnya untuk 

melakukan: komputasi matematika; baik simbolik maupun numeric; 
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pengembangan algoritma dan aplikasi; pemodelan dan simulasi; eksplorasi, 

analisis, dan visualisasi data. Kalkulus merupakan salah satu matakuliah yang 

dapat diimplementasikan dengan program paket Mathematica. 

       Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan seseorang  dalam belajar, 

salah satunya adalah metode pembelajarannya. Pada pembelajaran yang baru 

banyak yang menyandarkan pada paham konstruktivisme. Salah satu tokohnya 

adalah Vygotsky. Ia memberi penekanan pada aspek sosial pembelajaran. Ia 

berpendapat bahwa interaksi sosial dengan teman lain memacu terbentuknya 

ide baru sehingga memperkaya perkembangan intelektual seseorang.  

       Satu ide Vygotsky tentang aspek sosial belajar adalah dengan konsepnya 

mengenai Zone of proximal develepment (Zona perkembangan terdekat). 

Menurut Vygotsky seseorang mempunyai dua tingkat perkembangan yaitu 

tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat 

perkembangan aktual didefinisikan sebagai pemfungsian intelektual inidividu 

saat ini dan kemampuan untuk belajar sesuatu yang khusus atas 

kemampuannya sendiri. Tingkat perkembangan potensial didefinisikan 

sebagai tingkat seorang individu dapat memfungsikan atau mencapai tingkat 

itu dengan bantuan orang lain, boleh guru, orang tua, atau bahkan temannya 

yang memiliki kemampuan lebih tinggi dari individu tersebut. Zona antara 

tingkat perkembangan aktual siswa dan tingkat perkembangan potensial, 

Vygotsky menyebutnya dengan istitah zona perkembangan terdekat.  Zona 

perkembangan terdekat merupakan tingkat perkembangan sedikit di atas 

tingkat perkembangan seseorang yang dimiliki saat ini. Menurut Vygotsky 

fungsi mental yang lebih tinggi umumnya dapat dicapai melalui kerjasama 

antar individu, sebelum fungsi mental yang lebih tinggi itu terserap dalam 

individu tersebut. 

       Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu pembelajaran yang sesuai 

dengan teori kontruktivis dan sesuai pula dengan tuntutan perubahan tersebut 

di atas. Telah dikembangkan berbagai macam model pembelajaran kooperatif. 

Salah satunya adalah jenis pembelajaran kooperatif STAD (Student Team 

Achievement Division). Tipe STAD dapat diterapkan pada materi kalkulus. 

Materi kalkulus dapat dituntaskan dengan cara memberikan tugas-tugas yang 

disajikan melalui lembar kegiatan mahasiswa. Melalui pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dosen dapat mengawali dengan menyampaikan materi 

secara singkat, kemudian para mahasiswa bergabung dalam kelompoknya 

yang terdiri dari empat atau lima orang untuk memastikan bahwa seluruh 

anggota tim telah menguasai materi tersebut melalui tugas yang disajikan 
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dalam lembar kegiatan mahasiswa. Akhirnya seluruh mahasiswa dikenai kuis 

mengenai materi tersebut, di dalam mengerjakan kuis mahasiswa dilarang 

kerjasama satu sama lainnya. Kemudian skor mahasiswasiswa dibandingkan 

dengan rata-rata skor perolehan sebelumnya, poin diberikan berdasarkan 

kepada seberapa jauh siswa melampaui, menyamai atau kurang dari  prestasi 

yang lalunya sendiri. Setelah itu poin setiap anggota tim ini dijumlahkan agar 

diperoleh skor tim. Skor tim ini yang dijadikan untuk memberi penghargaan 

terhadap kelompok menurut kriteria tertentu yang sudah ditetapkan.  

       Berpijak pada kesulitan mahasiswa dalam belajar materi kalkulus 

(matematika dasar) di FMIPA Unesa, yang meliputi : kesulitan mahasiswa 

dalam menyelesaikan pertidaksamaan, memahami konsep fungsi terutama 

dalam menentukan domain dan range fungi, dan menggambar grafik fungsi, 

menghitung limit fungsi, menghitung diferensial fungsi trigonometri, dan 

menghitung integral tak wajar, pertanyaan penelitian ini adalah: 

1. Apakah penerapan paket program mathematica dan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat menuntaskan hasil belajar mahasiswa 

dalam belajar kalkulus (matematika dasar) di FMIPA Unesa Surabaya, 

seperti yang disebutkan di atas? 

2. Bagaimana kemampuan dosen dalam mengelola pembelajaran dengan 

penerapan paket program mathematica dan pembelajaran kooperatif 

tipe STAD di kelas? 

3. Bagaimana aktivitas mahasiswa selama perkuliahan dengan penerapan 

paket program mathematica dan pembelajaran kooperatif tipe STAD? 

4. Bagaimana respon mahasiswa terhadap penerapan paket program 

mathematica dan pembelajaran kooperatif tipe STAD di kelas dan di 

laboratorium komputer? 

Supaya tidak menimbulkan penafsiran ganda, maka diperlukan definisi-

definisi atau batasan istilah, sebagai berikut. Mathematica merupakan suatu 

system aljabar computer (CAS, Computer Algebra System) yang 

mengintegrasikan kemampuan komputasi (simbolik, numerik), visualisasi 

(grafik), bahasa pemrograman, dan pengolahan kata (word processing) ke 

dalam lingkungan yang mudah digunakan. Pembelajaran kooperatif tipe 
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STAD (Student Team Achievement Division) merupakan salah satu jenis 

pembelajaran kooperatif. 

 

B.  PEMBAHASAN  

       Penelitian ini dilaksanakan di FMIPA Unesa: di 2 kelas di Jurusan Kimia. 

Subyek penelitian ini adalah mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah 

matematika dasar (Kalkulus). Penelitian dilaksanakan di FMIPA Unesa di dua 

jurusan yaitu jurusan Kimia dan Matematika Surabaya   yang berjumlah 37 

orang untuk mahasiswa jurusan kimia angkatan 2006,  50 orang untuk 

mahasiswa jurusan kimia angkatan 2007, dan  48 orang untuk jurusan 

matematika.angkatan 2007.  Jadi total berjumlah 135 orang.  Untuk menjawab 

permasalahan yang telah disebutkan, ada beberapa obyek yang diselidiki, 

yaitu:(1). Faktor Mahasiswa: Dengan melihat kemampuan dan keterampilan 

mahasiswa FMIPA dalam memahami materi Matematika Dasar (Kalkulus). 

Disamping itu, akan dilihat aktivitas siswa selama pembelajaran dan respon 

siswa setelah pembelajaran. (2) Faktor Dosen:  Melihat cara Dosen dalam 

merencanakan dan melaksanakan pembelajaran di kelas, apakah perangkat 

pembelajaran (Skenario pembelajaran dan perangkat penilaian) sesuai dengan 

prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif dan menerapkan program paket 

Mathematica, sesuai dengan tujuan atau kompetensi dalam GBRP, serta 

aktivitas dosen apakah sesuai dengan skenario yang telah dirancang. 

      Pembahasan Hasil Penelitian  

       Berdasarkan hasil observasi terhadap pengelolaan pembelajaran dosen di 

kelas pada suklus I, siklus II, siklus III, dan siklus IV, didapatkan perubahan 

seperti pada tabel berikut ini: 
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 Siklus I Siklus II Siklus III Siklus IV 

Aspek yang 

Belum 

muncul/ 

Nilainya 

masih Dapat 

ditingkatkan  

- Memotivasi 

Mahasiswa 

- Penghargaan 

terhadap 

kelompok 

- Membimbing 

merangkum 

materi 

- Antusias 

Dosen 

- Kesesuaian 

skenario pada 

KBM 

- Mengingatka

n mahasiswa 

pada materi 

awal 

- Kesesuaian 

alokasi 

waktu 

pelaksanaan 

pembelajaran  

 

 

- Memotivasi 

Mahasiswa 

- Kesesuaian 

alokasi 

waktu 

pelaksanaan 

pembelajara

n  

 

- Memotivasi 

Mahasiswa 

 

Nilai Rata-

rata 

2,72 3,66 3,77 3,88 

 

Dari tabel tersebut menunjukkan kemajuan dosen dalam pengelolaan 

pembelajaran. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya perolehan nilai 

beberapa aspek. Nilai rata-rata dosen dalam pengelolaan pembelajaran di 

kelas meningkat dimulai dari siklus I hingga siklus IV. 

Berdasarkan hasil observasi terhadap aktivitas mahasiswa dalam 

pembelajaran di kelas pada suklus I, siklus II, siklus III, dan siklus IV, 

didapatkan perubahan seperti pada tabel berikut ini. 
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Data Hasil Pengamatan Aktifitas Siswa 

 

No. 

 

Aktivitas Mahasiswa 

Prosentase 

 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 

Siklus 

IV 

1. Mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan guru 
35,5 30 38 35 

2 Mengerjakan LKS bersama 

anggota kelompok lain  
20 20 20 20 

3. Bertanya antar mahasiswa dan 

dosen/ antar mahasiswa dgn 

mahasiswa 

3,5 8,5 9 10,5 

4. Menngungkapkan ide/ pendapat 

(lisan /tulisan) 
11,5 18,5 14 16,5 

5. Perilaku lain-lain selain 1, 2, 3, 

dan 4 
29 21 16 18 

6. Prilaku yang tidak relevan dengan 

KBM 
2,5 2 3 0 

 

       Dari tabel tersebut menunjukkan keaktivan mahasiswa dalam 

pembelajaran mengalami kemajuan. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

meningkatnya prosentase keaktivan mahasiswa dalam  bertanya antar 

mahasiswa dan dosen/ antar mahasiswa dgn mahasiswa. Begitu pula untuk 

aktivitas mengungkapkan ide/pendapat. 

 Berdasarkan hasil angket mengenai respon mahasiswa terhadap kegiatan 

pembelajaran baik di kelas maupun di laboratorium komputer pada siklus I, 

siklus II, siklus III, dan siklus IV, didapatkan bahwa pada setiap siklus 

mahasiswa memberi respon positif terhadap kegiatan KBM. 

 Berdasarkan hasil kuis masiswa pada siklus I, siklus II, siklus III, dan 

siklus IV, didapatkan ketuntasan klasikal mahasiswa seperti pada tabel berikut 

ini. 
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 Siklus I Siklus II Siklus III Siklus IV 

Materi Integral Tak 

Wajar dengan 

Batas 

Integral Tak 

Hingga 

Integral Tak 

Wajar dengan 

Integrand Tak 

Hingga 

Grafik fungsi 

dan macam-

macam fungsi 

Limit dan 

Kekontinuan 

Ketuntasan 

secara klasikal 

83,8% 80,2% 72,2% 84% 

 

       Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa ketuntasan mahasiswa secara 

klasikal terhadap materi grafik fungsi  merupakan yang terkecil. Artinya 

masih perlu diperbaiki lagi agar ketuntasannya seperti materi yang lainnya 

lebih dari 80%. 

    Dengan demikian penggunaan paket program mathematica dan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat menuntaskan hasil belajar 

mahasiswa dalam belajar Integral Tak Wajar dengan Batas Integral Tak 

Hingga sebesar 83,8%, Integral Tak Wajar dengan Integrand Tak Hingga 

sebesar 80,2%, Grafik fungsi dan macam-macam fungsi sebesar 72,2% dan 

limit dan kekontinuan sebesar 84%. 

 

D.   PENUTUP  

       Simpulan dan Saran 

       Dari hasil analisis data penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa 

dengan penerapan paket program mathematica dan pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dalam pembelajaran  matematika dasar (kalkulus) di jurusan 

kimia diperoleh ketuntasan belajar secara klasikal pada mahasiswa 

pendidikan kimia angkatan 2006 pada materi integral tak wajar dengan batas 

integral tak hingga sebesar 83,8%, integral tak wajar dengan integrand tak 

hingga sebesar 80,2%. Sedangkan ketuntasan belajar secara klasikal pada 

mahasiswa pendidikan kimia angkatan 2007 pada materi grafik fungsi dan 

macam-macam fungsi sebesar 72,2% dan pada materi limit dan kekontinuan 
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sebesar 84%. Dosen mengajar sesuai dengan langkah-langkah dalam skenario 

(Rencana pelajaran) yang dibuat. Mahasiswa aktif terlibat dalam 

pembelajaran sesuai dengan tuntutan dalam pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dan menerapkan paket program matematica dalam pembelajaran 

matematika dasar (kalkulus) di kelas dan di laboratorium komputer.   Hasil 

angket menunjukkan sebagian besar mahasiswa merespon positif terhadap  

proses pembelajaran dan perangkat (LKM dan lembar penilaian) yang 

dirancang  kegiatan pembelajaran baik di kelas maupun ketika praktek 

penerapan paket program matematica di laboratorium. 

       Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan paket program mathematica 

dan pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam pembelajaran  matematika 

dasar (kalkulus) dapat digunakan sebagai alternatif perkuliahan untuk 

mengatasi kesulitan mahasiswa dalam belajar kalkulus.  
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MASALAH OPEN-ENDED DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA *) 

Muhammad  Sudia **) 

 

ABSTRAK 

Banyak masalah yang terjadi  dalam fenomena kehidupan yang dapat dilihat, 

baik melalui media cetak maupun melalui media elektronik dan masalah itu 

semestinya dicari solusinya. Fokus pembelajaran matematika di sekolah,  mulai 

dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas adalah pendekatan 

pemecahan masalah.  Hal ini dilaksanakan  untuk memberikan bekal yang cukup 

kepada siswa agar memiliki kemampuan memecahkan berbagai bentuk masalah 

matematika. Selain itu juga akan berguna untuk memperoleh  pengetahuan dan  

pembentukan cara berpikir serta bersikap dalam menyelesaikan masalah yang 

dihadapi. Berbagai cara pemecahan masalah yang dilakukan akan membentuk 

pribadi kreatif dalam memilih berbagai pendekatan yang berbeda sesuai dengan 

konteks masalah yang diberikan.Proses belajar matematika itu sendiri merupakan 

proses mental yang berkaitan dengan kegiatan berpikir dan bagaimana 

pengembangannya untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan membentuk 

sikap. Manfaat tersebut diharapkan dapat diperoleh sebagai hasil dari proses 

pemecahan masalah, utamanya masalah open-ended. Untuk menyelesaikan soal-

soal open-ended dibutuhkan proses berpikir siswa yang komplit dan sistematis,  

yaitu dalam menyusun strategi memunculkan alternatif-alternatif jawaban yang 

benar atau memunculkan berbagai strategi yang menuju kesatu jawaban benar  

dari soal yang diberikan. Tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: (1) 

untuk memberikan bekal bagi para guru di sekolah agar dalam melaksanakan 

pembelajaran matematika senantiasa menggunakan pendekatan pemecahan 

masalah, utamanya masalah yang dikemas dalam bentuk open-ended; (2) untuk 

memberi bekal dan pengalaman bagi mahasiswa calon guru matematika agar 

memahami penerapan pendekatan pemecahan masalah sebelum mengajarkan 

matematika di sekolah; (3) untuk mengingatkan dosen yang mengajar matematika 

agar senantiasa melatihkan penerapan pendekatan. Ada empat tahapan pemecahan 

masalah, yaitu: (1) memahami masalah; (2) membuat rencana penyelesaian; (3) 

Melaksanakan rencana; (4) melihat kebelakang atau memeriksa ulang jawaban 

yang telah diperoleh. Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan: 

(1) masalah adalah sesuatu yang timbul akibat adanya rantai yang terputus antara 

keinginan dan cara pencapaiannya, sedangkan masalah open-ended adalah 

masalah yang  mempunyai banyak penyelesaian atau banyak cara untuk 

mendapatkan suatu penyelesaian; (2) untuk menyelesaikan soal-soal open-ended  

dibutuhkan proses berpikir yang  sistematis komplit dari siswa, yaitu dalam 

menyusun strategi memunculkan alternative-alternatif jawaban benar atau 

memunculkan berbagai strategi yang menuju kesatu jawaban benar; (3)  untuk 

menyelesaikan masalah (termasuk masalah  open-ended ) digunakan empat 

tahapan, yaitu memahami masalah, membuat rencana penyelesaian, melaksanakan 

rencana penyelesaian dan melihat kebelakang atau  memeriksa ulang jawaban 

yang diperoleh.  

 Kata Kunci: Masalah Open-ended 
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A. PENDAHULUAN 

Banyak fenomena kehidupan yang dapat dilihat, baik melalui media cetak 

maupun melalui media elektronik tentang kasus bunuh diri, kasus penculikan, 

kasus pemerkosaan, kasus korupsi, kasus penganiyayaan dan sebagainya. 

Semua itu dilatar  belakangi adanya masalah dalam kehidupan orang yang 

bersangkutan. Orang dapat melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri, 

minum racun, karena dihianati cintanya. Seseorang dapat saja melakukan 

penculikan karena ada motif tertentu, dapat melakukan pemerkosaan karena 

ada keinginan tertentu atau motif  tertentu, dapat melakukan korupsi karena 

ingin cepat kaya, dapat melakukan penganiyayaan karena karena ada dendam 

tertentu. Hal-hal yang disebutkan di atas sebenarnya tidak perlu terjadi, karena 

masih ada solusi lain yang yang lebih baik. Jika kita mengalami masalah 

dalam kehidupan ini, sebaiknya kita dapat memikirkan berbagai solusi yang 

mungkin, yang dapat dipilih agar kita terbebas dari masalah itu, karena dari 

sekian solusi yang ada untuk menyelesaikan suatu  masalah, pasti ada solusi 

terbaik untuk menyelesaikan masalah itu.    

Untuk menyelesaikan masalah dengan berbagai solusi, dibutuhkan 

pengetahuan, pemahaman dan pengalaman, dan itu dapat saja dipelajari 

melalui institusi pendidikan, yakni di sekolah. Kurikulum tahun 2006 

mengisyaratkan bahwa fokus pembelajaran matematika di sekolah,  mulai dari 

tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas adalah pendekatan 

pemecahan masalah.  Hal ini dilaksanakan  untuk memberikan bekal yang 

cukup kepada siswa agar memiliki kemampuan memecahkan berbagai bentuk 

masalah matematika. Selain itu juga akan berguna untuk memperoleh  

pengetahuan dan  pembentukan cara berpikir serta bersikap dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapi.  
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Berbagai cara pemecahan masalah yang dilakukan akan membentuk 

pribadi kreatif dalam memilih berbagai pendekatan yang berbeda sesuai 

dengan konteks masalah yang diberikan. 

Matematika sebagai sarana pendidikan tidak hanya dapat digunakan untuk 

mencapai suatu tujuan, misalnya mencerdaskan siswa, tetapi dapat pula untuk 

membentuk kepribadian siswa serta mengembangkan keterampilan tertentu 

(Soedjadi, 2000). Proses belajar matematika itu sendiri merupakan proses 

mental yang berkaitan dengan proses berpikir dan bagaimana 

pengembangannya untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan 

membentuk sikap. Manfaat tersebut diharapkan dapat diperoleh sebagai hasil 

dari proses pemecahan masalah, utamanya masalah yang berbentuk soal-soal 

open-ended.                                 

Untuk menyelesaikan soal-soal open-ended dibutuhkan proses berpikir 

siswa yang komplit dan sistematis,  yaitu dalam menyusun strategi 

memunculkan alternatif-alternatif jawaban benar atau memunculkan berbagai 

strategi yang menuju kesatu jawaban benar  dari soal yang diberikan  atau 

dengan kata  lain, untuk menyelesaikan soal-soal open-ended  dibutuhkan 

kemampuan divergen.  

Proses berpikir siswa dalam menyelesaikan soal-soal open-ended 

merupakan hal penting yang perlu mendapat perhatian  guru, terutama untuk 

membantu siswa agar dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya. Selain 

itu juga, dalam menyelesaikan soal-soal open-ended dapat membantu siswa 

agar berpikir untuk dirinya sendiri. Berpikir untuk dirinya sendiri berkaitan 

dengan kesadaran siswa terhadap kemampuannya untuk mengembangkan 

berbagai strategi yang mungkin ditempuh untuk menyelesaikan masalah. Agar 

kemampuan ini dapat dimiliki dan dikembangkan oleh siswa, diperlukan 

dukungan guru, antara lain  memberi  kesempatan kepada siswa untuk 

menyelesaikan  masalah dengan caranya sendiri, serta membantu siswa untuk 

menyadari dan mengatur proses berpikirnya sendiri ketika menyelesaikan soal-

soal open-ended.  
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Tujuan  Penulisan 

Tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk memberikan bekal bagi para guru di sekolah agar dalam melaksanakan 

pembelajaran matematika untuk menggunakan pendekatan pemecahan 

masalah, utamanya masalah yang dikemas dalam bentuk open-ended.   

2. Untuk memberi bekal dan pengalaman bagi mahasiswa calon guru matematika 

agar memahami penerapan pendekatan pemecahan masalah sebelum 

mengajarkan matematika di sekolah.  

3. Untuk mengingatkan dosen yang mengajar matematika agar  melatihkan  

pendekatan pemecahan masalah kepada  mahasiswa calon guru matematika, 

utamanya soal-soal open-ended.   

 

B. PEMBAHASAN 

1.  Masalah Dalam Matematika 

Setiap manusia pasti pernah mengalami masalah dalam kehidupannya. 

Masalah dan pemecahan masalah merupakan bagian dari proses kehidupan 

yang harus dilalui bagi setiap manusia dan merupakan sarana pematangan 

untuk menjamin keberadaannya, baik sebagai individu maupun sebagai bagian 

dari lingkungannya (Jonassen, 2004). Demikian juga kemampuan 

memecahkan masalah merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki 

setiap orang agar dapat menempuh kehidupannya dengan lebih baik (Kirkley, 

2003).  

Uraian berikut ini mengetengahkan pengertian dari masalah secara umum 

dan pengertian masalah dalam matematika. Masalah timbul apabila seseorang 

menginginkan sesuatu tetapi tidak segera mengetahuinya apa yang harus 

dilakukan untuk memperolehnya (Anonim, 2007). Hal ini berarti masalah  

adalah sesuatu yang timbul akibat adanya rantai yang terputus antara 

keinginan dan cara pencapaiannya. Keinginan atau tujuan yang dicapai sudah 

jelas, tetapi cara untuk mencapai tujuan itu belum jelas. Biasanya tersedia 

berbagai alternatif yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan.  



Seminar Nasional Pendidikan Matematika dan Statistika 2010 

Peranan Pendidikan Matematika dan Statistika dalam Membangun Sumber Daya Manusia yang Profesional                             

ISBN : 978-979-3870-72-4 

 
 

 212 

Masalah bersifat relatif, yang artinya masalah bagi seseorang belum tentu 

merupakan masalah bagi orang lain atau bagi orang itu untuk beberapa saat 

kemudian (Anonim, 2007). Pembahasan tentang masalah dalam tulisan ini 

tidak dimaksudkan untuk mencakup secara keseluruhan masalah, akan tetapi 

hanya membahas masalah yang berkaitan dengan pembelajaran matematika.  

Untuk menentukan suatu situasi merupakan masalah atau tidak, adalah 

dengan melihat bagaimana seseorang bereaksi terhadap situasi tersebut. 

Apabila tidak ada strategi yang dengan mudah ditemukan, maka situasi itu 

merupakan masalah, dan sebaliknya bila strategi dapat diterapkan secara 

normal oleh seseorang berlaku pada situasi yang mirip dengan situasi yang 

diberikan, maka hal tersebut bukan merupakan masalah, akan tetapi hanya 

suatu latihan (Dossey, McCrone, O’ Sullivan, Gonzales, 2006).  

Masalah matematika yang dimaksudkan dalam tulisan  ini adalah masalah 

yang berkaitan dengan matematika Sekolah Dasar, yaitu masalah yang 

dikemas dalam bentuk  open-ended. Pada umumnya soal-soal matematika 

dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu soal-soal rutin dan soal-soal tidak 

rutin (Anonim, 2007). Soal rutin adalah soal latihan biasa yang dapat 

diselesaikan dengan menggunakan prosedur yang sudah lazim digunakan, 

sedangkan soal tidak rutin adalah soal yang untuk menyelesaikannya 

diperlukan pikiran lebih lanjut karena prosedurnya tidak sejelas soal rutin, atau 

dengan kata lain, soal tidak rutin menyajikan situasi baru yang belum pernah 

dijumpai sebelumnya. Dalam situasi baru yang dimaksud ada tujuan yang 

jelas yang ingin dicapai tetapi cara pencapaiannya tidak sesegera muncul 

dalam benak siswa.   

Memberikan soal matematika yang merupakan masalah kepada siswa 

berarti melatih siswa menerapkan berbagai konsep dalam situasi baru sehingga 

pada akhirnya siswa mampu menggunakan berbagai konsep matematika yang 

telah dipelajari untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Masalah matematika yang diberikan kepada siswa juga dimaksudkan untuk 

melatih siswa untuk mematangkan kemampuan intelektualnya dalam 

memahami, merencanakan, melakukan dan memperoleh solusi dari setiap 
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masalah yang dihadapinya. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan matematika 

sekolah dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yaitu 

memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh (Anonim, 2006). Oleh sebab itu  kebutuhan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah merupakan 

hal yang sangat penting dalam pembelajaran matematika. 

Pemecahan masalah dalam matematika merupakan proses berpikir tingkat 

tinggi karena untuk memecahkan masalah dibutuhkan berbagai strategi serta 

menggabungkan beberapa konsep untuk menyelesaikan masalah (Anonim, 

2007). Salah satu bentuk masalah  dalam matematika yang memerlukan proses 

berpikir tingkat tinggi adalah soal-soal yang dikemas dalam bentuk open-

ended.  Hal ini disebabkan karena  dalam menyelesaikan soal-soal open-ended   

dibutuhkan berbagai strategi untuk menjawab permasalahan yang memerlukan 

jawaban tunggal, atau memerlukan strategi untuk memunculkan alternatif-

alternatif jawaban yang sifatnya ganda.  

2.  Masalah Open-ended Dalam Matematika  

Ada beberapa pendapat tentang pengertian soal open-ended, misalnya 

Silver dan Kilpatrick (Webb, 1992) menamakan soal open-ended dalam 

penilaian pembelajaran jika siswa menghasilkan dugaan-dugaan berdasarkan 

sekumpulan data atau kondisi yang diberikan. Selanjutnya Webb mengatakan 

bahwa  soal terbuka adalah soal yang memerlukan banyak jawaban yang 

berbeda.  

Menyajikan soal yang memiliki lebih dari satu jawaban, atau soal yang 

memiliki satu jawaban tetapi memerlukan berbagai  strategi penyelesaian 

dinamakan soal open-ended (Sutawidjaja, 2000). Pendekatan  open-ended 

memungkinkan siswa berkembang kreativitasnya sehingga siswa diharapkan 

dapat berpikir logis dan kritis. Hal ini dapat terjadi karena dalam pendekatan 

ini siswa dihadapkan pada masalah yang selesaiaannya atau jawabannya tidak 

hanya satu ( Sawada, Becker dan Shimada, 1997; dalam Billstein, 1998). 

Oleh sebab itu juga dibutuhkan kreativitas guru dalam mengkonstruksi soal-
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soal open-ended. Dengan demikian pendekatan ini memberi pengalaman 

kepada siswa dalam menemukan atau mencari hal-hal baru dengan 

menggunakan segala pengetahuan, keterampilan, penalaran matematis yang 

telah dipunyai sebelumnya.  

Soal open-ended dapat dibedakan atas dua jenis yaitu hasil akhir ganda 

(open-ended) dan respons ganda (open-respons). Sebagaimana yang 

dikemukakan  Billstein (1998) bahwa suatu soal open-ended mempunyai 

banyak penyelesaian atau banyak cara untuk mendapatkan suatu penyelesaian. 

Jawaban dari pertanyaan tidak tunggal melainkan terdapat variasi jawaban 

yang tepat. Soal open-ended dapat mengembangkan kemampuan berpikir 

siswa dan membantu mereka untuk berpikir dari sudut pandang yang berbeda. 

Tujuan utama memberikan soal open-ended kepada siswa adalah  bukan untuk 

mendapatkan jawaban tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai 

pada suatu jawaban.  

3.  Tahapan Penyelesaian Masalah Matematika 

Pemecahan masalah pada dasarnya adalah proses yang ditempuh oleh 

seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya sampai masalah itu 

tidak lagi menjadi masalah bagi orang itu (Hudoyo, 1988). Hal ini berarti 

sesuatu merupakan masalah bagi seseorang, disaat lain bukan lagi merupakan 

masalah bagi orang yang bersangkutan.  

Untuk menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah (termasuk soal-soal 

open-ended)  diperlukan berbagai strategi dan langkah-langkah pemecahan 

masalah. Untuk melatihkan siswa menggunakan strategi pemecahan masalah 

diperlukan suatu pendekatan, yang disebut pendekatan pemecahan masalah 

(problem solving approach).  

Pemecahan masalah merupakan perwujudan dari suatu aktivitas mental 

yang terdiri dari bermacam-macam keterampilan dan tindakan kognitif yang 

dimaksudkan untuk mendapatkan solusi yang benar ( Kirkley, 2003). Hal ini 

akan berakibat pada kemampuan  tiap-tiap orang  dalam memecahkan masalah 

akan berbeda-beda. 
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Setiap masalah memiliki tiga karakteristik penting, yaitu: (1) yang 

diketahui, yaitu semua unsur, relasi-relasinya dan persyaratan membentuk 

keadaan masalah; (2) tujuan, yaitu penyelesaian atau hasil yang diinginkan 

dari masalah; (3) hambatan, yaitu karakteristik dari masalah dan menjadikan 

sulit bagi orang yang memecahkan masalah tersebut (Gama, 2004).  

Salah satu tahapan pemecahan masalah matematika yang sering dirujuk 

adalah pentahapan Polya (1973), yaitu mengemukakan empat tahapan yang 

perlu dilakukan, yaitu: (1) memahami masalah; (2) membuat rencana 

penyelesaian; (3) melaksanakan rencana yang telah dibuat; (4) melihat 

kebelakang (looking back) atau memeriksa ulang jawaban yang diperoleh.       

Model di atas memperlihatkan bahwa pemecahan masalah merupakan 

suatu proses yang terdiri dari beberapa langkah yang saling berkaitan, 

walaupun setiap langkah tidak harus dilalui. Setelah kita memahami masalah, 

mungkin saja tanpa sadar memasuki tahap perencanaan atau mungkin 

langsung dapat mengetahui cara penyelesaiannya tanpa melalui tahap 

perencanaan. Akan tetapi pemeriksaan ulang terhadap jawaban yang diperoleh 

perlu dilakukan untuk melihat jawaban yang diperoleh sudah tepat atau belum 

sesuai apa yang ditanyakan. Untuk jelasnya ke empat tahapan di atas diberikan 

dalam uraian berikut.  

Memahami masalah (understanding the problem) meliputi mengerti 

berbagai hal yang ada pada masalah seperti apa yang tidak diketahui, apa saja 

data yang tersedia, apa syarat-syaratnya, apakah syarat tersebut cukup untuk 

menentukan hal yang tidak diketahui, dan sebagainya. Pada tahap ini juga 

siswa dapat melalukan beberapa langkah yang diperlukan untuk mengerti 

masalah, seperti membuat sketsa gambar, mengenali notasi yang digunakan, 

memisahkan beberapa bagian dari syarat-syarat, dan sebagainya.  

Membuat rencana penyelesaian (devising a plan solution) meliputi 

berbagai usaha untuk menemukan hubungan masalah dengan masalah lainnya 

atau hubungan antara data dengan hal yang tidak diketahui, dan sebagainya. 

Pada akhirnya seseorang harus memilih suatu rencana pemecahan.  
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Untuk membuat rencana penyelesaian harus diketahui terlebih dahulu 

beberapa strategi pemecahan masalah matematika agar pemecahan masalah 

dapat dilakukan secara lebih efektif dan sistematis. Secara sederhana, strategi 

pemecahan masalah  matematika dapat diartikan sebagai suatu teknik 

penyelesaian  soal-soal pemecahan masalah matematika yang bersifat praktis. 

Strategi ini memmuat beberapa komponen yang merupakan prasyarat dalam 

menggunakannya. Dari beberapa komponen tersebut, yang paling esensial 

adalah komponen materi matematika itu sendiri. Oleh karena itu, untuk 

memilih strategi yang paling tepat  dalam menyelesaikan soal-soal pemecahan 

masalah matematika, pemahaman yang baik tentang materi matematika sangat 

diperlukan. Seseorang yang kurang memahami materi matematika, akan 

mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain kemampuan 

memahami substansi materi matematika, kemampuan menghitung juga 

merupakan bagian yang penting dalam menggunakan strategi pemecahan 

masalah.  

Melaksanakan rencana (carrying out the plan) termasuk memeriksa setiap 

langkah pemecahan, apakah langkah yang dilakukan sudah benar atau 

dapatkah dibuktikan bahwa langkah tersebut benar. 

Melihat ke belakang (looking back) yang meliputi memeriksa ulang 

jawaban yang diperoleh dan pengujian terhadap pemecahan yang dihasilkan.  

  

C. PENUTUP 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Masalah adalah sesuatu yang timbul akibat adanya rantai yang terputus antara 

keinginan dan cara pencapaiannya, sedangkan masalah open-ended adalah 

masalah yang  mempunyai banyak penyelesaian atau banyak cara untuk 

mendapatkan suatu penyelesaian.  

2. Untuk menyelesaikan soal-soal open-ended  dibutuhkan proses berpikir yang  

sistematis komplit dari siswa, yaitu dalam menyusun strategi memunculkan 

alternatif-alternatif jawaban benar atau memunculkan berbagai strategi yang 

menuju kesatu jawaban benar.  
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3. Untuk menyelesaikan masalah (termasuk masalah  open-ended ) digunakan 

empat tahapan, yaitu memahami masalah, membuat rencana penyelesaian, 

melaksanakan rencana penyelesaian dan melihat kebelakang atau  memeriksa 

ulang jawaban yang diperoleh.  
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LAMPIRAN  1.     SOAL-SOAL MATEMATIKA OPEN-ENDED 

 Jawablah dengan tepat soal-soal dibawah ini: 

1. Seorang pedagang sepeda menjual sebuah sepeda dengan keuntungan 

Rp.75.000. Berapakah harga beli dan harga jual sepeda tersebut? 

2. Keliling sebuah persegi panjang adalah 90 Cm. Berapakah luas 

persegipanjang itu?  

3. Adi berenang setiap 3 hari sekali dan Lusi berenang setiap 4 hari sekali. Jika 

mereka berenang bersama-sama untuk pertama kalinya pada tanggal 8 Januari 

2010, tanggal berapa lagi mereka berenang bersama-sama untuk kedua 

kalinya?  

4. Sebuah tangki berbentuk tabung dengan diameter 14 dm dan tingginya 18 dm. 

Jika tangki tersebut diisi air 2/3 bagiannya saja. Berapa liter lagi tangki itu 

diisi air hingga penuh?  

5. Penjumlahan Bilangan Cacah di SD Kelas I 

20 

10 10 

15 5 

12 . . . . 

. . . . 14 

. . . . . . . . 

6. Berdasarkan hasil survey di Desa Suka Maju yang dilakukan team dari  Biro 

Statistika, diperoleh informasi bahwa  65 % penduduknya adalah petani dan 72 

% adalah pedagang.   Percayakah anda dengan hasil survey tersebut?  

7. Berat seekor ikan paus adalah 3 ton. Berapakah banyaknya orang untuk 

mengimbangi berat ikan paus tersebut?  
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PROFIL PEMECAHAN MASALAH SISWA PERAIH MEDALI 

OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) BIDANG MATEMATIKA 

STUDI KASUS SISWA MF YANG BERASAL DARI KOTA SURABAYA 

 

Jackson Pasini Mairing1 

Mahasiswa S3 UNESA  

Abstrak: Siswa yang meraih medali pada Olimpiade Sains Nasional (OSN) 

bidang Matematika merupakan pemecah masalah yang baik. Sehingga profil 

pemecahan masalah siswa peraih medali ini dapat dipelajari siswa lainnya dalam 

memecahkan masalah OSN. Subjek penelitian adalah siswa MF yang meraih 

medali perunggu pada OSN tahun 2009. Saat ini, ia masih duduk di bangku kelas 

III salah satu SMP Negeri di Kota Surabaya. Profil pemecahan masalah MF 

diperoleh dari wawancara mendalam berbasis satu masalah OSN. Hasilnya 

menunjukkan bahwa  memahami masalah bagi MF adalah sangat penting, 

sehingga ia membaca masalah lebih dari satu kali. MF juga dapat membuat 

rencana yang terperinci dan sistematis, sehingga pelaksanaan rencana dapat 

dilakukan dengan baik. Setelah memperoleh jawaban, ia memeriksa kembali, 

apakah benar itu merupakan jawaban dari masalah? 

 

Kata kunci: profil, peraih medali, OSN, masalah, memecahkan masalah.  
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A. PENDAHULUAN 

Hudojo (2005: 115) menyatakan masalah dalam pembelajaran matematika 

merupakan suatu “keharusan” dalam menghadapi dunia yang tidak menentu. 

Ini berarti siswa perlu dipersiapkan dalam menghadapi masalah dan 

bagaimana menyelesaikannya. Hal senada diungkapkan oleh Soedjadi (2000: 

62-64) yang mengungkapkan ada tiga domain atau ranah dalam tujuan 

pendidikan matematika (behaviorial) yaitu domain kognitif, psikomotor dan 

afektif (sikap). Pada domain kognitif, tujuan pendidikan terarah pada 

kemampuan-kemampuan intelektual, kemampuan berpikir maupun kecerdasan 

yang akan dicapai. Dalam domain psikomotor, tujuan pendidikan terarah 

kepada ketrampilan-ketrampilan. Sedangkan pada domain afektif, tujuan 

pendidikan terarah pada kemampuan-kemampuan bersikap dalam menghadapi 

realitas atau masalah-masalah yang muncul di sekitarnya. 

Pemecahan masalah sangat penting dalam belajar matematika juga dalam 

kehidupan sehari-hari. Karena itu setiap siswa harus belajar bagaimana 

memecahkan masalah. Siswa dapat belajar memecahkan masalah melalui 

masalah-masalah yang dihadapi beserta pemecahannya. Maksudnya adalah 

melalui masalah-masalah yang diselesaikan siswa sebelumnya, ia dapat 

merefleksikan strategi atau metode yang digunakannya menjadi suatu 

pengetahuan baru. Pengetahuan ini pada gilirannya dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah-masalah lainnya. Selain itu, ia akan memiliki 

kepercayaan dalam menyelesaikan masalah-masalah lainnya hingga akhirnya 

dapat menjadikannya sebagai pemecah masalah yang baik. 

Untuk menjadi pemecah masalah yang baik, siswa juga dapat belajar dari 

pemecah-pemecah masalah yang baik. Belajar mengenai apa yang mereka 

pikirkan dan lakukan pada waktu memecahkan masalah? Bagaimana mereka 

memahami masalah, membuat perencanaan penyelesaian, melaksanakan 

rencana dan memeriksa kembali penyelesaian yang telah dibuat? Dengan kata 

lain, siswa-siswa dapat belajar memecahkan masalah dari gambaran alami 

(profil) mengenai pemecahan masalah yang dilakukan pemecah-pemecah 

masalah yang baik. 
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Salah satu pemecah masalah yang baik adalah para peraih medali dalam 

Olimpiade Sains Nasional (OSN). OSN merupakan salah satu ajang kompetisi 

tahunan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan kompetitif bagi 

para siswa untuk bersaing secara sehat dalam penguasaan ilmu pengetahuan 

teknologi sekaligus meningkatkan kemampuan siswa di bidang matematika 

dan IPA (MIPA). Untuk meraih medali OSN, siswa harus melewati empat 

tahap lomba yaitu lomba tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi dan 

nasional. Mulai tahap kabupaten/kota, siswa menyelesaikan masalah-masalah 

yang tergolong “sulit” bagi kebanyakan siswa di jenjangnya masing-masing. 

Hasil wawancara peneliti tanggal 11 Februari 2010 dengan seorang siswa 

kelas III SMP yang berasal dari sekolah RSBI di kota Surabaya dengan rata-

rata matematika semester I sebesar 8,9 (skala 0 – 10) menyatakan bahwa salah 

satu masalah yang dihindarinya untuk diselesaikan adalah masalah OSN. 

Bahkan ada beberapa masalah OSN hingga sekarang belum dapat 

diselesaikannya. Khusus OSN bidang matematika, untuk memperoleh medali, 

siswa harus menyelesaikan setidaknya 40 masalah sejak awal lomba.  

Profil pemecahan masalah peraih medali dalam menyelesaikan masalah 

yang pernah muncul dalam OSN bidang Matematika (masalah OSN) ini 

tentunya bermanfaat bagi siswa-siswa lainnya, terutama bagi mereka yang 

merasa takut/enggan menyelesaikan masalah OSN. Mereka dapat belajar dari 

apa yang dilakukan dan bagaimana para peraih medali ini selama 

menyelesaikan masalah OSN. Dengan demikian, mereka tidak akan merasa 

takut/enggan lagi untuk mencoba menyelesaikan masalah OSN. Ini merupakan 

salah satu ciri pemecah masalah yang baik. Bila mereka mencoba dan dapat 

menyelesaikan satu masalah OSN, mereka akan termotivasi untuk 

menyelesaikan masalah-masalah OSN lainnya. Mereka akan semakin berani 

dan percaya diri dalam menyelesaikan masalah OSN. Ini juga salah satu ciri 

pemecah masalah yang baik. Bila proses ini terjadi berulang-ulang, maka 

semua ciri-ciri pemecah masalah yang baik dapat muncul dalam diri para 

siswa lainnya tersebut. Dengan kata lain, mereka menjadi pemecah-pemecah 

masalah yang baik. Pada akhirnya mereka diharapkan termotivasi untuk 
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mengikuti kompetisi-kompetisi matematika mulai di lingkungan sekolahnya 

masing-masing sampai tingkat nasional (seperti OSN bidang Matematika) 

bahkan internasional (seperti International Mathmatics Olympiad/IMO). 

 

Tujuan 

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah memperoleh 

profil pemecahan masalah siswa peraih medali OSN bidang Matematika dalam 

menyelesaikan masalah OSN? 

 

 

B. PEMBAHASAN 

Cara Kerja  

Moleong (2002:4-8) menyatakan bahwa ciri-ciri penelitian kualitatif 

antara lain: (1) peneliti bertindak sebagai instrumen utama karena disamping 

sebagai pengumpul data dan penganalisa data, peneliti juga terlibat langsung 

dalam proses penelitian, (2) mempunyai latar alami (natural setting), data 

yang diteliti dan dihasilkan akan dipaparkan sesuai dengan apa yang terjadi di 

lapangan, (3) hasil penelitian bersifat deskriptif, karena data yang 

dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan kata-kata atau kalimat, (4) 

lebih mementingkan proses daripada hasil dan (5) analisis data cenderung 

bersifat induktif. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Jika dilihat dari tujuannya dan ada tidaknya manipulasi 

terhadap sesuatu variabel maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

(Borg & Gall, 1983).   

Berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian, peneliti memilih satu 

orang subjek yang meraih medali pada OSN bidang Matematika tahun 2009. 

Peneliti memilih tahun terdekat dengan saat ini (tahun 2010) agar profil 

pemecahan masalah yang diperoleh dari penelitian ini tidak jauh berbeda 

dengan profil subjek pada waktu meraih medali OSN. Subjek itu adalah MF 

yang saat ini masih duduk di bangku kelas III SMPN 1 Surabaya. Ia 

memperoleh medali perunggu pada OSN tersebut. 
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Tahap-tahap penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

Subjek

Penelitian

Pengembangan

Instrumen

Mulai

Pemilihan Subjek

Masalah
Wawancara berbasis

masalah
Profil Peraih Medali

Keterangan:

:  Kegiatan

:  Hasil

:  Urutan Kegiatan

Analisis

Data

 
 

Gambar 3.1. Tahap-tahap Penelitian 

 

Ada dua jenis instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. 

Pertama, adalah peneliti itu sendiri sebagai instrumen utama. Selain itu, 

peneliti juga menggunakan dua masalah utama, alat perekam audio dan 

audiovisual (handycam) sebagai instrumen pembantu. Keterkaitan masing-

masing instrumen dengan rumusan masalah dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1. Data yang Diperlukan dan Metode Pengumpulannya 

Pertanyaan 

Penelitian 

Data/informasi yang 

Diperlukan 

Metode Pengumpulan 

Bagaimana 

profil 

pemecahan 

masalah peraih 

medali OSN 

bidang 

matematika 

dalam 

menyelesaikan 

masalah OSN? 

Transkrip wawancara 

subjek beserta apa saja 

yang dilakukannya pada 

waktu menyelesaikan 

masalah OSN, juga 

dilengkapi dengan hasil 

kerjanya. 

 

a. Peneliti melakukan 

wawancara berbasis masalah 

OSN terhadap subjek. Hasil 

wawancara kemudian 

ditranskrip. 

b. Pengamatan peneliti secara 

langsung pada subjek maupun 

dari handycam. 

c. Tulisan penyelesaian subjek. 

 

Teknik analisis data yang digunakan adalah model alir yang dikemukakan 

oleh Miles & Huberman (1992) yang meliputi kegiatan sebagai berikut: 
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1. Mereduksi data 

Reduksi data dilakukan dengan mengkodekan transkrip hasil 

wawancara setiap siswa. Pengkodean ini bertujuan untuk menandai 

tindakan-tindakan dan aktivitas kognitif yang dilakukan siswa pada setiap 

tahap pemecahan masalah. 

2. Penyajian data 

Penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan data hasil 

pengkodean dalam urutan alaminya. Urutan alami disini didasarkan pada 

urutan waktu setiap tindakan siswa dalam menyelesaikan masalah. 

3.  Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

Penarikan kesimpulan adalah memberikan makna dan memberikan 

penjelasan terhadap hasil penyajian data.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Untuk mengetahui profil pemecahan masalah siswa peraih medali OSN 

bidang Matematika, peneliti mewawancarai berbasis masalah OSN siswa MF 

di rumahnya pada tanggal 9 April 2010. Masalah yang diberikan adalah: 

 

Masalah Bola 

Suatu bola jika dijatuhkan tegak lurus ke tanah dari suatu 

ketinggian, akan memantul kembali tegak lurus sepanjang 

sepertiga tinggi semula. Selanjutnya bola turun kembali tegak 

lurus, memantul kembali sepertiga tingginya, dan seterusnya. 

Jika jarak yang ditempuh bola tersebut pada saat menyentuh tanah yang 

keempat kalinya sama dengan 106 m, dari ketinggian berapakah bola tersebut 

dijatuhkan? 

Kegiatan wawancara tersebut direkam menggunakan perekam audio dan 

handycam. Hasilnya kemudian ditranskrip diberi kode untuk menandai 

tindakan-tindakan pemecahan masalah MF berdasarkan teori Polya.  
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Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyusun ciri-ciri aktivitas yang 

dilakukan MF dalam memecahkan masalah. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai 

berikut. 

1. Tahap Memahami Masalah 

Berikut aktivitas-aktivitas yang dilakukan MF pada waktu membaca 

dan memahami masalah. 

(a)  MF membaca masalah kadang-kadang dengan bersuara dan 

melakukan gerakan seperti bola jatuh.  

(b)  MF membaca masalah bola ini sebanyak tiga kali. Alasan mengapa 

MF membaca lebih dari sekali adalah apabila ada sesuatu yang kurang 

jelas, juga untuk menghindari ada informasi yang terlewat jika dibaca 

sekali. 

(c) Bila ada informasi yang kurang jelas/membingungkan, MF memeriksa 

kembali informasi tersebut dengan kemungkinan jawabannya yang 

ditunjukkan oleh kalimat “koq tinggi sekali … hampir tiga kilometer”. 

Berdasarkan itu, MF memutuskan bahwa yang ditanyakan adalah jarak 

total mulai dari bola dijatuhkan sampai menyentuh tanah untuk 

keempat kalinya. 

(c)  MF memahami masalah yang dihadapi. Ia mengetahui informasi apa 

saja yang relevan untuk memecahkan masalah (apa yang diketahui). 

MF juga mengetahui target dari masalah (apa yang ditanyakan). 

(d)  Waktu yang dibutuhkan untuk memahami masalah 11,9% dari waktu 

keseluruhan (waktu yang dibutuhkan MF untuk memecahkan masalah 

bila yang dilaksanakan adalah rencana pertama).  

2. Tahap Membuat Rencana 

Berikut aktivitas-aktivitas yang dilakukan MF pada waktu membuat 

rencana. 

(a) MF membuat rencana setelah membaca pertama kali, kemudian apa 

yang direncanakan diperiksa apakah sesuai dengan masalah pada 

waktu  membaca yang kedua atau yang ketiga kalinya. Setelah 
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membuat rencana pertama, MF membuat rencana yang kedua setelah 

kegiatan membaca yang ketiga.  

(b) Pada waktu membuat rencana, MF memikirkan alternatif-alternatif 

pemecahan masalah bola. Ada dua alternatif pemecahan yang dibuat 

MF, yaitu dari “depan” dan dari  “belakang”. Dari dua rencana itu MF 

memilih dari depan dengan alasan “lebih formal”. 

(c) MF dapat menceritakan/menjelaskan rencananya secara terperinci 

tanpa membuat tulisan/gambar tertentu baik rencana dari depan 

maupun dari belakang. Urutan rencana dari depan yaitu: 

Ketinggian awal bola dijatuhkan, x  memantul sepertiga tingginya,  

x  jatuh lagi,  x  memantul lagi  x  dan seterusnya  

menyentuh tanah yang keempat kalinya  dijumlahkan semua sama 

dengan 106 m  diselesaikan hingga diperoleh nilai x. 
 

Sedangkan yang dari belakang yaitu: 

Saat jatuh keempat kalinya dimisalkan x  memantul ketiga kalinya, 

x  jatuh yang ketiga, 3x  memantul yang kedua, 3x  jatuh yang 

kedua, 9x  memantul yang pertama 9x  jatuh yang pertama, 27 x. 
 

(d) Dalam membuat rencana, MF menggunakan semua informasi yang 

relevan dari masalah ditunjukkan oleh urutan rencana pada (c). 

Informasi tersebut adalah bola dijatuhkan dari ketinggian tertentu, bola 

memantul sepertiga tinggi sebelumnya dan jarak yang ditempuh bola 

tersebut pada saat menyentuh tanah yang keempat kalinya sama 

dengan 106 m. 

(e)  Waktu yang dibutuhkan membuat rencana adalah 11,3% dari waktu 

keseluruhan. 

3. Tahap Melaksanakan Rencana 

Berikut aktivitas-aktivitas yang dilakukan MF pada waktu 

melaksanakan rencana. 

a) Urutan kegiatan pelaksanaan rencana dari depan dapat dilihat dari  

tulisan penyelesaian masalah yang dibuat MF (Gambar 3.1) yaitu: 
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misal bola dijatuhkan dari ketinggian x m  bola memantul  x  

bola jatuh kedua kalinya  x  memantul lagi  x  jatuh yang 

ketiga  x  memantul lagi setinggi  x  jatuh lagi  x  

membuat persamaan linear  mencari nilai x. 

 

 
 

Gambar 3.1. Penyelesaian MF Menggunakan Rencana dari Depan 

 
 

Sedangkan urutan pelaksanaan rencana dari belakang (dapat dilihat 

pada Gambar 3.2) adalah sebagai berikut. 

Misal jatuh yang keempat kalinya x m  memantul yang ketiga x 

 jatuh yang ketiga 3x  mantul yang kedua 3x  jatuh yang kedua 9x 

 mantul yang pertama kali 9x  jatuh yang pertama kali 27x  cari 

nilai x. 

 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika dan Statistika 2010 

Peranan Pendidikan Matematika dan Statistika dalam Membangun Sumber Daya Manusia yang Profesional                             

ISBN : 978-979-3870-72-4 

 

 
 

228 

 
 

Gambar 3.1. Penyelesaian MF Menggunakan Rencana dari Belakang 

 
 

Secara keseluruhan pelaksanaan rencana baik dari depan maupun 

belakang sama dengan rencana yang dibuat dan menghasilkan 

jawaban yang benar. Selain itu, MF tidak melakukan kesalahan-

kesalahan perhitungan dan tidak melakukan perubahan pelaksanaan 

rencana. Hal itu dapat dilakukan karena rencana yang dibuat 

sebelumnya sistematis dan mengarah pada jawaban.  

(b)  Waktu melaksanakan rencana diselingi oleh aktivitas memeriksa 

kembali. 

(c) MF dapat menjelaskan kembali pelaksanaan rencana dari depan 

maupun dari belakang dengan baik beserta alasannya. 

(d) Pada waktu melaksanakan rencana baik dari depan maupun belakang, 

semua perhitungan aritmetika dilakukan dalam pikiran MF. Dalam 

melakukan perhitungan tersebut, MF melakukannya dengan hati-hati 

untuk meminimalkan kesalahan. Selain itu, penyelesaiannya dapat 

dipahami dengan mudah karena ditulis secara sistematis.  

(e) Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana dari depan 

terhadap waktu keseluruhan adalah 70,3%. 
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4. Tahap Memeriksa Kembali 

 Berikut aktivitas-aktivitas yang dilakukan MF pada waktu memeriksa 

kembali. 

(a) Setelah memperoleh jawaban, MF memeriksanya kembali. 

(b) Waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa kembali adalah 6,53% dari 

waktu keseluruhan. 

 

Kegiatan-kegiatan di atas dirangkum dalam Gambar 3.3 berikut. 

 

8,9%

2,8%

3,0%

8,5%

63%

6,5%

7,3%

Memahami

Masalah

Merencanakan

Penyelesaian

Melaksanakan

Rencana

Memeriksa

Kembali

 

Gambar 3.3. Urutan Waktu Pemecahan Masalah MF 

 

Ciri-ciri dan urutan waktu di atas membentuk profil MF dalam 

memecahkan masalah OSN.  

 

C. PENUTUP 

      Kesimpulan 

Berdasarkan hal-hal di atas, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut. 

1.  Tahap Memahami Masalah. MF berusaha memahami masalah terlebih dahulu 

sebelum melakukan lainnya yaitu dengan membaca masalah lebih dari sekali. 

Tujuannya agar semua informasi yang relevan dengan pemecahan masalah 

dapat diingat MF dan digunakan untuk proses selanjutnya. Memahami 

masalah melibatkan pengonstruksian suatu representasi internal. Siswa MF 

mengonstruksi wakil dari masalah dalam pikirannya melalui membayangkan 

kejadian “bola karet yang mantul-mantul” dibantu dengan gerakan tangan 

yang menirukan bola jatuh. 
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2.  Tahap Membuat Rencana. MF dapat membuat rencana yang terperinci 

berdasarkan informasi yang relevan dari masalah. Ia juga memeriksa rencana 

yang telah dibuatnya apakah sesuai dengan apa yang ditanya? Bila rencana 

tidak relevan, MF membuat rencana lainnya. Karena itu, rencana dibuat MF 

diantara dua kegiatan memahami masalah. Pada masalah bola, MF dapat 

membuat lebih dari satu rencana yang sesuai dengan apa yang ditanyakan dan 

dapat menjelaskan keduanya dengan baik. 

3.  Tahap Melaksanakan Rencana.  MF dapat melaksanakan rencana dengan 

baik karena perencanaan yang dibuatnya sebelumnya sistematis dan 

mengarah pada jawaban. Selain itu, MF sadar apa yang dilakukan dalam 

pelaksanaan rencana. Hal ini terlihat dari ia dapat menjelaskan setiap hal yang 

ditulisnya dalam pelaksanaan rencana beserta alasannya.  

4.  Tahap Memeriksa Kembali. MF merasa yakin bahwa jawabannya benar 

karena ia telah bekerja dengan hati-hati, menggunakan semua informasi yang 

ada pada masalah dan telah memeriksa jawabannya. 
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UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA 

MELALUI PENDEKATAN MATEMATIKA  REALISTIK 

PADA POKOK BAHASAN PELUANG DI KELAS IX IPA 5 

SMA WACHID HASYIM 2 TAMAN SIDOARJO 

 

Budi Priyo Prawoto, S. Pd., M. Si.  1) 

Desi Romana 2) 
1) Dosen Program Studi Pendidikan Matematika UNIPA Surabaya  

2) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika UNIPA Surabaya  

 

Salah satu faktor rendahnya pemahaman siswa terhadap konsep-konsep 

matematika adalah penggunaan metode pembelajaran yang didominasi oleh guru 

dan sedikit melibatkan siswa, untuk itu guru perlu melakukan perbaikan proses 

pengajaran. Salah satu metode pembelajaran yang bisa diterapkan adalah 

pendekatan matematika realistik dimana siswa di dorong untuk aktif bekerja 

bahkan diharapkan dapat mengkonstruksi atau membangun sendiri konsep-konsep 

matematika. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah “Apakah 

prestasi belajar matematika siswa melalui pendekatan matematika realistik pada 

pokok bahasan Peluang di Kelas XI IP 5 SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo 

dapat ditingkatkan?”. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar 

matematika siswa melalui pendekatan Matematika Realistik pada pokok bahasan 

Peluang di kelas XI IPA 5 SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sepanjang. 

Penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas dimana setiap tindakan 

terdapat empat siklus, yaitu : perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan yang 

terakhir adalah refleksi. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

XI IPA 5 SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo yang terdiri dari 50 siswa. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan tes 

objektif berbentuk pilihan ganda pada setiap siklusnya. Dan tehnik analisa data 

yang digunakan adalah tehnik analisa deskriptif kualitatif, yaitu membandingkan 

kenaikan rata-rata hasil tes dan prosentase kenaikan pada setiap siklus. Dari 

analisa tersebut dapat ditentukan ketuntasan perorangan dan ketuntasan klasikal. 

Dari hasil analisis didapatkan bahwa hasil belajar matematika melalui 

pembelajaran matematika realistik, secara klasikal telah mengalami peningkatan, 

yaitu perolehan nilai rata-rata ulangan harian yang semula sebelum diadakan 

penelitian 68,4 dengan ketuntasan 60%, pada siklus I 71,8 dengan ketuntasan 

74%, dan pada siklus II  82,4 dengan ketuntasan 90%. Kesimpulan dari penelitian 

ini adalah pendekatan matematika realistik dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa dalam pada pokok bahasan Peluang matematika di kelas XI IPA 5 SMA 

Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo.  

Kata Kunci: Pembelajaran Matematika Realistik 

 

 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika dan Statistika 2010 

Peranan Pendidikan Matematika dan Statistika dalam Membangun Sumber Daya Manusia yang Profesional                             

ISBN : 978-979-3870-72-4 

 232 

A. PENDAHULUAN 

Salah satu faktor penyebab rendahnya pemahaman siswa terhadap 

konsep-konsep matematika adalah proses pembelajaran yang menggunakan 

metode pembelajaran konvensional yakni ceramah, tanya jawab, pemberian 

tugas dan pembelajarannya didominasi oleh guru dan sedikit melibatkan siswa. 

Sehingga mengakibatkan siswa bekerja secara prosedural dan memahami 

matematika tanpa penalaran, selain itu interaksi antara siswa selama proses 

belajar-mengajar sangat minim. Guru kurang memberikan peluang kepada 

siswa untuk mengkonstruksi konsep-konsep matematika, siswa hanya 

menyalin apa yang dikerjakan oleh guru. Maka guru perlu melakukan 

perbaikan proses pengajaran. Salah satunya dengan menerapkan pendekatan 

pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa untuk mengembangkan 

potensi secara maksimal. 

Dalam penelitian kali ini metode pembelajaran yang dapat diterapkan  

adalah metode pembelajaran Matematika Realistik, karena model 

pembelajaran ini dapat mendorong keaktifan, membangkitkan minat dan 

kreatifitas belajar siswa agar dapat meningkatkan hasil belajarnya. Dalam hal 

ini pembelajaran dengan metode pembelajaran Matematika Realistik siswa di 

dorong untuk aktif bekerja bahkan diharapkan untuk mengkonstruksi atau 

membangun sendiri konsep-konsep matematika, dengan demikian Matematika 

Realistik berpotensi untuk meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. 

Berdasarkan hasil observasi di XI IPA 5 SMA Wachid Hasyim 2 Taman 

Sidoarjo diperoleh informasi, yaitu banyak siswa masih kesulitan membedakan 

bilangan bulat dengan bilangan faktorial, siswa kesulitan membedakan 

permasalahan yang diselesaikan dengan permutasi atau kombinasi, serta siswa 

tidak bisa memberikan jawaban ketika diberi pertanyaan tentang permutasi 

siklis. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis akan mengadakan suatu 

penelitian dalam bentuk penelitian tindakan kelas yang berjudul : “Upaya 

Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa  Melalui Pendekatan  Matematika  
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Realistik Pada Pokok Bahasan Peluang di Kelas IX IPA 5 SMA Wachid 

Hasyim 2 Taman Sidoarjo” 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : ”Untuk meningkatkan prestasi belajar 

matematika siswa melalui pendekatan Matematika Realistik pada pokok 

bahasan Peluang di kelas XI IPA  SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sepanjang”. 

Cara Kerja 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

dilakukan secara kolaborasi antara kepala sekolah, guru dan peneliti dengan 

upaya peningkatan prestasi belajar siswa melalui pendekatan matematika 

realistik pada pokok bahasan peluang di kelas XI IPA 5 SMA Wachid Hayim 

2 Taman Sidoarjo 

Penelitian tindakan kelas merupakan kegiatan pemecahan masalah yang 

dimulai dari : a) perencanaan (planning), b) plaksanaan (action), c) 

pengamatan (observing), d) penganalisis data/informasi untuk memutuskan 

sejauh mana kelebihan atau kelemahan tindakan tersebut (reflecting). PTK 

bercirikan perbaikan terus-menerus sehingga kepuasan peneliti menjadi tolak 

ukur berhasilnya (berhentinya) siklus-siklus tersebut. 

Tehnik pengumpulan data adalah tehnik yang digunakan pada waktu 

melaksanakan penelitian dalam upaya mencari dan mengumpulkan data 

penelitian dalam masalah ini hasil evaluasi tiap siklus pada akhir tatap muka  

pada pokok bahasan Peluang Matematika pada kelas XI IPA 5 semester ganjil 

SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo.   Teknik Pengumpulan data yang 

digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode tes.  

Tes adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu 

tugas atau serangkaian tugas yang dikerjakan oleh anak atau sekelompok anak 

sehingga menghasilkan suatu nilai tingkah laku atau prestasi angka tersebut, 

yang dapat dibandingkan dengan nilai yang dicapai oleh anak-anak lain atau 

dengan nilai standar yang ditetapkan (Wayan Nurkancana dan PPN Sunatarna, 

1990:36). 
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Penelitian ini menggunakan teknik analisis diskriptif kualitatif,  yakni 

suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta 

sesuai dengan data yang diperoleh dan menganalisa hasil belajar dengan 

menggunakan metode pembelajaran matematika realistik untuk mengetahui 

prestasi belajar siswa.  

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan atau presentase keberhasilan 

siswa setelah proses belajar setiap putarannya dilakukan dengan cara 

memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis objektif pilihan ganda pada setiap 

akhir putaran. 

Analisis ini dihitung dengan menggunakan statistic sederhana yaitu: 

1. Untuk menilai ulangan atau tes objektif 

Peneliti melakukan penjumlahan nilai yang diperoleh siswa, yang 

selanjutnya di bagi dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut 

sehingga diperoleh rata-rata tes formatif dapat dirumuskan: 





N

X
X ,  dengan  X    = Nilai rata-rata 

   X  =  Jumlah nilai siswa 

 N  = Jumlah siswa 

2. Untuk ketuntasan belajar 

a) Ketuntasan Perorangan. 

Seorang siswa dikatakan berhasil (mencapai ketuntasan) belajar 

bila telah mencapai taraf penguasaan minimal dengan nilai 66, dimana 

nilai 66 merupakan standar kriteria ketuntasan minimal yang telah 

ditentukan oleh SMA Wachid Hasyim 2 Sepanjang.                                                                                                             

Bagi siswa yang taraf penguasaannya kurang dari 66 diberikan remidi 

pada pokok bahasan yang belum dikuasai, sedangkan bagi siswa yang 

telah mencapai penguasaan 66 atau lebih dapat melanjutkan kepokok 

bahasan berikutnya. 
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b) Ketuntasan Klasikal 

Suatu kelas dikatakan telah berhasil (mencapai ketuntasan belajar) 

jika paling sedikit 85% data jumlah siswa dalam kelas tersebut telah 

mencapai ketuntasan perorangan dengan ketentuan sebagai berikut : 

1) Apabila sudah terdapat 85% dari jumlah siswa keseluruhan dalam 

kelas yang mencapai tingkat ketuntasan belajar maka kelas tersebut 

dapat melanjutkan kegiatan pada satuan pembelajaran berikutnya. 

2) Apabila jumlah siswa yang mencapai tingkat ketuntasan belajar 

masih kurang dari 85% maka:  

(a) Siswa yang taraf penguasaannya kurang dari 66 harus diberi 

program perbaikan mengenai bagian-bagian pelajaran yang 

belum dikuasai. 

(b) Siswa yang telah mencapai taraf penguasaan 66 atau lebih 

dapat diberikan program pengayaan. 

3) Untuk menentukan prosentase dari pencapaian ketuntasan siswa 

maupun kelas adalah sebagai berikut : 

 %100
N

n
E  

Keterangan :  

E = prosentase ketuntasan belajar 

n = jumlah siswa tuntas 

N = jumlah seluruh siswa 

Jika dalam suatu kelas ketuntasan siswa lebih atau sama dengan 

85% maka pembelajaran yang dilaksanakan guru dapat dikatakan 

berhasil. Tetapi jika ketuntasan siswa kurang dari 85% maka 

pembelajaran yang dilaksanakan guru belum berhasil dan perlu 

diperhatikan mengenai metode dalam pembelajarannya. 
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B. PEMBAHASAN 

1. Analisis Data Hasil Persiklus 

a) Data dokumentasi hasil belajar siswa (prasiklus) 

No Uraian Hasil 

1 Nilai rata-rata tes 67,4 

2 Persentase ketuntasan belajar 60 % 

3 Jumlah siswa yang tuntas belajar 30 

4 Jumlah siswa yang belum tuntas 20 

 

Dari data diatas diperoleh nilai rata-rata siswa adalah 67,4 dan 

ketuntasan belajar mencapai 60% atau ada 30 siswa dari 50 siswa yang 

sudah tuntas belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa ketuntasan belajar 

secara klasikal belum mencapai ketuntasan, karena siswa yang 

memperoleh nilai 65   hanya sebesar 60% lebih kecil dari persentase 

yang dikehandaki yaitu sebesar 85 %. 

b) Siklus I 

No Uraian Hasil 

1 Nilai rata-rata tes 71,8 

2 Persentase ketuntasan belajar 74 % 

3 Jumlah siswa yang tuntas belajar 37 

4 Jumlah siswa yang belum tuntas 13 

 

Berdasarkan hasil tes objektif (1), dapat dijelaskan bahwa dengan 

menerapkan pendekatan matematika realistik diperoleh nilai rata-rata 

prestasi belajar siswa adalah 71,8 dan ketuntasan belajar mencapai 

74% atau ada 37 siswa dari 50 siswa sudah tuntas belajar. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa pada siklus pertama secara klasikal siswa 

belum tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh nilai  66 hanya 

sebesar 74% lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki 

yaitu sebesar 85%. 
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c) Siklus II 

No Uraian Hasil 

1 Nilai rata-rata tes 82,4 

2 Persentase ketuntasan belajar 90 % 

3 Jumlah siswa yang tuntas belajar 45 

4 Jumlah siswa yang belum tuntas 5 

 

Berdasarkan data diatas diperoleh nilai rata-rata tes objektif sebesar 

82,4 dari 50 siswa yang telah tuntas sebanyak 45 siswa dan 5 siswa 

belum mencapai ketuntasan belajar. Maka secara klasikal ketuntasan 

belajar yang telah tercapai sebesar 90% (termasuk kategori tuntas). 

2. Pembahasan 

Dari hasil penelitian tindakan kelas selama siklus I sampai dengan 

siklus II menunjukkan bahwa pendekatan matematika realistik dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari persentase 

ketuntasan klasikal dari setiap siklus. Pada siklus I persentase ketuntasan 

klasikal sebesar 74%, dan pada siklus II 90%. Pada setiap siklus terjadi 

peningkatan yang cukup baik. Sehingga pada siklus II persentase 

ketuntasan belajar sudah mencapai  85%, jadi penelitian ini dapat 

dikatakan berhasil dan tidak perlu dilanjutkan ke siklus berikutnya karena 

ketuntasan belajar secara klasikal telah tercapai. 

C. KESIMPULAN 

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama dua siklus, dan 

berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat 

disimpulan bahwa dengan Pendekatan Matematika Realistik dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa pada pokok bahasan Peluang matematika 

di kelas XI IPA 5 SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo Tahun Ajaran 2009 

– 2010. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan ketuntasan belajar siswa dari 

setiap siklus, yaitu perolehan nilai rata-rata ulangan harian yang semula 

sebelum diadakan penelitian 67,4 dengan ketuntasan 60%, pada siklus I 71,8 

dengan ketuntasan 74%, dan pada siklus II  82,4 dengan ketuntasan 90%. 
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UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA 

MELALUI METODE PENGAJARAN PEMBERIAN TUGAS INDIVIDU 

PADA SUB POKOK BAHASAN BARISAN DAN DERET 

KELAS XI AP.K. 1  SMK BARUNAWATI SURABAYA 

 

Anies Fuady, S. Pd., M. Pd.  1) 

Arwindah Istifani 2) 
1)  Dosen Program Studi Pendidikan Matematika UNIPA Surabaya 

2)  Mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Matematika UNIPA Surabaya 
 

Untuk mencapai pendidikan yang lebih maju tentu tidak lepas dari anak 

didik yang mempunyai hasil belajar yang baik. Pada umumnya, orang tua selalu 

menginginkan hasil belajar anaknya meningkat terutama pada pembelajaran 

matematika. Maka dari itu peneliti dapat meneliti lebih jauh tentang metode 

pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah melalui metode pengajaran pemberian tugas 

individu dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada sub pokok bahasan barisan 

dan deret kelas XI AP.k. 1 SMK Barunawati Surabaya. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi dan 

metode tes. Metode dokumentasi yang digunakan peneliti untuk memperoleh data 

tentang hasil belajar siswa sebelum tindakan (pra siklus), sedangkan metode tes 

yang digunakan peneliti adalah tes subjektif yang berupa uraian dengan jumlah 

sebanyak 5 soal (dalam hal ini tes pada sub pokok bahasan barisan dan deret). 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI AP.k. 1 SMK Barunawati Surabaya 

yang terdiri dari 41 siswa yang semuanya perempuan.  

Untuk menganalisis data peneliti menggunakan prosentase ketuntasan hasil 

belajar siswa yang dapat diperoleh dengan ketentuan ketuntasan siswa dalam 

belajar secara individu dikatakan tuntas apabila mencapai ≥ 60, sedangkan 

ketuntasan siswa secara klasikal dapat dikatakan tuntas apabila secara keseluruhan 

siswa dalam kelas mencapai ketuntasan sebesar ≥ 85 %. Sebelumnya pada 

ketuntasan hasil belajar siswa pra siklus sebesar 51,22%. Dalam penelitian ini 

diperoleh ketuntasan hasil belajar siswa yang meningkat dari siklus I sebesar 

75,61% dan siklus II sebesar 87,80%. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran melalui metode pengajaran pemberian tugas individu dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada sub pokok bahasan barisan dan deret kelas 

XI AP.k. 1 SMK Barunawati Surabaya. 

 

Kata Kunci: Metode Pemberian Tugas Individu, Hasil Belajar. 
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A. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang sangat universal di dalam 

kehidupan manusia, dimanapun dan kapanpun di dunia ini terdapat 

pendidikan. Pendidikan dipandang merupakan kegiatan manusia untuk selalu 

memanusiakan manusia, yaitu agar manusia itu berbudaya. Dengan demikian 

wajarlah apabila konsep tentang adanya pendidikan selalu mengalami 

kemajuan sosial dengan tuntutan zaman. Sebagai akibat perubahan peradaban 

dan perkembangan masyarakat. 

Belajar dan mengajar merupakan proses kegiatan yang tidak dapat 

dipisahkan dalam kegiatan pengajaran. Belajar dapat terjadi karena siswa itu 

secara mandiri melakukan latihan-latihan dan dengan sengaja agar dirinya 

memiliki pengetahuan dan ketrampilan belajar yang dilakukan karena coba-

coba seringkali tidak efektif. 

Banyak upaya yang dilakukan orang dalam membenahi pembelajaran 

matematika di sekolah, yang pada dasarnya diarahkan agar siswa mampu 

menguasai materi itu dengan mudah. Siswa dapat mengikuti dan memahami 

pelajaran yang baru, jika metode atau cara dalam pengajaran yang digunakan 

guru sesuai dengan sifat-sifat materi ajar serta kemampuan siswa. 

Berhasil tidaknya seorang siswa dalam belajar matematika juga 

dipengaruhi minat dan adanya suatu kemampuan untuk belajar serta didukung 

dengan banyaknya pemberian latihan soal-soal untuk mengukur tingkat 

keberhasilan siswa dalam belajar matematika. Adapun evaluasi yang dilakukan 

guru adalah memberikan tes berupa tugas individu setiap akhir pertemuan. 

Dalam proses belajar mengajar, seringkali siswa malas belajar 

dikarenakan tidak adanya tugas dari guru. Kenyataannya cenderung siswa 

belajar jika guru mereka memberikan tugas atau latihan soal. Dengan guru 

memberikan metode pemberian tugas secara terus-menerus setiap akhir 

pertemuan maka siswa dirasa akan lebih termotivasi untuk belajar 

mengerjakan latihan soal atau tugas, sehingga guru akan lebih mengetahui 

tingkat pemahaman siswa dalam menguasai materi yang telah diberikan.  

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengajukan judul “Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Metode Pengajaran 
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Pemberian Tugas Individu Pada Sub Pokok Bahasan Barisan dan Deret Kelas 

XI AP.k. 1 SMK BARUNAWATI Surabaya” 

Tujuan Penelitian 

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

melalui metode pengajaran pemberian tugas individu dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada Sub Pokok Bahasan Barisan dan Deret Kelas XI AP.k. 

1 SMK BARUNAWATI Surabaya. 

Cara Kerja 

Dalam suatu penelitian agar diperoleh hasil yang sesuai dengan yang 

diharapkan dan tujuan penelitian, maka penelitian harus mempunyai cara, dan 

cara itu disebut metode penelitian. Metode penelitian adalah cara atau jalan 

yang ditempuh dengan penelitian yang dilakukan, dan memiliki langkah-

langkah yang sistematis.  

Menurut Iqbal Hasan (2002:21) mengatakan, ”Metode penelitian 

merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan”. Metode 

penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian, 

sedangkan prosedur penelitian membicarakan urutan kerja penelitian dan 

teknik penelitian membicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengukur 

atau mengumpulkan data penelitian. Metode penelitian memiliki kedudukan 

yang sangat penting dalam penelitian misalnya dalam pengumpulan data dan 

menganalisanya dan sebagainya. 

Rancangan Penelitian 

Menurut Suhardjono (2008:74) mengatakan, “Rancangan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) terdiri atas empat rangkaian kegiatan yang dilakukan 

dalam bentuk siklus berulang-ulang”. Yang mencakup empat kegiatan utama 

pada siklus PTK yaitu: (1) Perencanaan, (2) Tindakan, (3) Pengamatan, dan 

(4) Refleksi yang dapat digambarkan sebagai berikut:  
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Gambar 3. 1 Model Siklus Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

(Sumber: Suharsimi Arikunto Dkk.:2008) 
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1. Tahap Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini peneliti menyusun segala hal yang akan 

dilakukan dan diperlukan dalam pelaksanaan tindakan diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

b. Menyusun Lembar Tugas Individu beserta kunci jawaban 

c. Menyusun Soal tes beserta kunci jawaban 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan ini segala hal yang telah direncanakan 

sebelumnya dilaksanakan peneliti sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan.  

3. Tahap Observasi 

Pada tahap ini dilakukan pengamatan hasil belajar siswa selama 

mengerjakan tes dengan menggunakan pembelajaran aktif melalui metode 

pemberian tugas individu. 

4. Tahap Refleksi 

Dari tahap-tahap yang telah dilakukan akan didapatkan sebuah 

kesimpulan bahwa melalui metode pemberian tugas individu dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh keterangan-

keterangan dan bukti-bukti yang berguna sebagai dasar dalam memecahkan 

masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode: 

a. Metode Dokumentasi 

Dalam metode dokumentasi peneliti menggunakan data  nilai Uji 

Kompetensi Bersama (UKB) II bidang studi matematika siswa kelas XI AP.k. 

1 SMK BARUNAWATI Surabaya yang peneliti gunakan sebagai hasil belajar 

siswa sebelum siklus. 

b. Metode Tes 

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan metode tes 

subjektif yang digunakan terdiri dari 5 butir soal esai. Pada umumnya tes 
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subjektif berbentuk esai (uraian) adalah sejenis tes kemajuan belajar yang 

memerlukan 

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah 

Prosentase ketuntasan hasil belajar siswa yang dapat dilihat dari perolehan 

skor siswa setelah mengikuti pembelajaran melalui metode pemberian tugas 

individu dicari dengan menggunakan rumus:       0
0100

N

n
E  

Keterangan: E = Prosentase ketuntasan belajar secara klasikal 

n  = Jumlah siswa yang tuntas belajar 

N = Jumlah seluruh siswa  

1. Ketuntasan siswa dalam belajar secara individu dikatakan tuntas apabila 

mencapai ≥ 60. 

2. Ketuntasan siswa secara klasikal dapat dikatakan tuntas apabila secara 

keseluruhan siswa dalam kelas mencapai ketuntasan sebesar ≥ 85%. 

Apabila dalam siklus pertama prosentase siswa yang mendapat nilai di 

atas SKM belum mencapai ketuntasan klasikal yaitu 85%, maka akan 

dilakukan siklus kedua. Demikian selanjutnya siklus dilakukan sebanyak yang 

diperlukan sampai mencapai ketuntasan minimal. 

 

B. PEMBAHASAN 

1. Analisis Data Hasil Penelitian Persiklus 

Sebelum tindakan 

Hasil Belajar siswa pada tes pada Sub Pokok Bahasan Logika Matematika 

Siswa Kelas XI AP.k. 1 SMK BARUNAWATI Surabaya 

No. NIS NAMA SISWA L/P Nilai 
Ketuntasan 

Hasil Belajar 

1 3369 Agustin Megawati Putri P 40 Tidak Tuntas  

2 3371 Ana Ayu Arbaatus Sholihah P 100 Tuntas 

3 3375 Anies Angraeni P 60 Tuntas 

4 3379 Devfi Supardi P 95 Tuntas 

5 3384 Dian kurniasari P 10 Tidak Tuntas  

6 3389 Eka Maulidia Sucianti P 80 Tuntas 

7 3396 Faradila Aini P 75 Tuntas 

8 3397 Farucha Abarkah P 75 Tuntas 

9 3403 Fitria P 100 Tuntas 

10 3406 Heppy Riau Kurniawati P 50 Tidak Tuntas  
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11 3407 Huzaimatul Husniyah P 100 Tuntas 

12 3411 Indah Maiyana P 80 Tuntas 

13 3416 Karna Widya Andani P 50 Tidak Tuntas  

14 3417 Latifah P 100 Tuntas 

15 3418 Latifah Sari P 20 Tidak Tuntas  

16 3424 Marantika Pratiwi Gobel P 50 Tidak Tuntas  

17 3426 Maya Andriyani P 25 Tidak Tuntas  

18 3428 Melita Puspita Sari P 50 Tidak Tuntas  

19 3433 Misbehan Aprilia Misdari P 50 Tidak Tuntas  

20 3436 Nadira Yasmin P 50 Tidak Tuntas  

21 3437 Nanik Asfaroh P 60 Tuntas 

22 3442 Nur Azizah P 95 Tuntas 

23 3443 Nur Hayati Ningsih P 50 Tidak Tuntas  

24 3447 Nurul Hidayati P 20 Tidak Tuntas  

25 3453 Puri Adinda Ningtyas P 0 Tidak Tuntas  

26 3457 Ratih Eka Puspita Sari P 50 Tidak Tuntas  

27 3460 Reva Ardiana Agustina P 50 Tidak Tuntas  

28 3464 Rizki Amalia P 100 Tuntas 

29 3469 Sara Rolawati P 50 Tidak Tuntas  

30 3470 Sheila Nurislamy P 0 Tidak Tuntas  

31 3472 Sintia Devi P 50 Tidak Tuntas  

32 3475 Siti Halima P 80 Tuntas 

33 3476 Siti Mariya P 100 Tuntas 

34 3477 Siti Muyes Saro P 95 Tuntas 

35 3483 Siti Asmaulhusna P 90 Tuntas 

36 3485 Suliestari P 50 Tidak Tuntas  

37 3489 Vera Yuliana P 100 Tuntas 

38 3492 Wulan Aprilina Saman P 65 Tuntas 

39 3494 Yofanny Silda P. P 50 Tidak Tuntas  

40 3496 Yohana Septiniwati P 50 Tidak Tuntas  

41 3501 Zubaidah Setyiningrum P 90 Tuntas 

 

Prosentase ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal adalah 

sebagai berikut: 

                   %100
N

n
E  

    

%22,51

%1005122,0

%100
41

21







 

 

 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika dan Statistika 2010 

Peranan Pendidikan Matematika dan Statistika dalam Membangun Sumber Daya Manusia yang Profesional                             

ISBN : 978-979-3870-72-4 

 245 

Hasil analisis tes siswa sebelum tindakan (prasiklus) 

NO Uraian Hasil Prasiklus 

1 Prosentase belajar siswa secara klasikal 51,22% 

2 Jumlah siswa yang tuntas belajar 20 

3 Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar 21 

 

Berdasarkan hasil analisis tes yang telah diperoleh dari 41 orang siswa 

terdapat 21 orang siswa yang memperoleh nilai kurang dari 60 dari nilai 

maksimal 100. Selebihnya 20 orang siswa dikatakan tuntas secara 

individual, sehingga dapat diperoleh prosentase ketuntasan belajar secara 

klasikal mencapai 51,22%. Dan Berdasarkan hasil wawancara peneliti 

dengan guru matematika kelas IX AP.k I bahwa  melalui metode ceramah 

yang telah diterapkan sebelumnya, siswa kurang memahami materi yang 

telah diajarkan serta kurang menguasai konsep dalam penerapan rumus 

sehingga peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan metode 

pemberian tugas individu. 

2. Siklus I 

a. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini, peneliti akan mempersiapkan perangkat 

pembelajaran sebagai berikut: 

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah 

direvisi 

2) Menyusun Tugas Individu I beserta kunci jawaban 

3) Menyusun Soal Tes I beserta kunci jawaban 

b. Tindakan dan Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus I dilaksanakan 

pada tanggal 12 Oktober 2009 dengan materi Barisan Aritmatika (Un), 

pertemuan kedua pada tanggal 19 Oktober 2009 dengan materi suku tengah 

(Ut) dan pertemuan ketiga pada tanggal 26 Oktober 2009 dengan materi 

Pemberian Tugas Individu I. Sesuai dengan rencana yang telah disusun, 

peneliti melaksanakan pembelajaran melalui metode pemberian tugas 

individu pada Sub Pokok Bahasan Barisan dan Deret Siswa Kelas XI AP.k. 
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1 SMK BARUNAWATI Surabaya.  Pembelajaran dilaksanakan selama 4 

X 45 menit dengan 2 kali pertemuan. 

Pada akhir pembelajaran, peneliti memberikan penguatan berupa 

pujian maupun tepuk tangan pada siswa yang telah mempersentasikan hasil 

pekerjaannya. Dengan adanya penguatan ini diharapkan siswa merasa puas 

dan bangga atas hasil yang mereka capai. Kemudian pada akhir pertemuan 

peneliti menuntun siswa untuk menyimpulkan materi yang telah diajarkan , 

memberi latihan soal mengenai materi tersebut serta mempelajari materi 

berikutnya. 

c. Pengamatan (Observasi) 

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi soal tes I dengan 

tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar 

mengajar yang telah dilakukan. Adapun data hasil penelitian pada siklus I 

adalah sebagai berikut: 

 

Hasil Belajar siswa pada tes I pada Sub Pokok Bahasan Barisan dan Deret Siswa 

Kelas XI AP.k.1 SMK BARUNAWATI Surabaya 

 

No. NIS NAMA SISWA L/P Nilai 
Ketuntasan Hasil 

Belajar 

1 3369 Agustin Megawati Putri P 45 Tidak Tuntas 

2 3371 Ana Ayu Arbaatus Sholihah P 100 Tuntas 

3 3375 Anies Angraeni P 100 Tuntas 

4 3379 Devfi Supardi P 80 Tuntas 

5 3384 Dian kurniasari P 75 Tuntas 

6 3389 Eka Maulidia Sucianti P 65 Tuntas 

7 3396 Faradila Aini P 65 Tuntas 

8 3397 Farucha Abarkah P 65 Tuntas 

9 3403 Fitria P 70 Tuntas 

10 3406 Heppy Riau Kurniawati P 65 Tuntas 

11 3407 Huzaimatul Husniyah P 100 Tuntas 
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12 3411 Indah Maiyana P 90 Tuntas 

13 3416 Karna Widya Andani P 80 Tuntas 

14 3417 Latifah P 100 Tuntas 

15 3418 Latifah Sari P 50 Tidak Tuntas 

16 3424 Marantika Pratiwi Gobel P 70 Tuntas 

17 3426 Maya Andriyani P 90 Tuntas 

18 3428 Melita Puspita Sari P 35 Tidak Tuntas 

19 3433 Misbehan Aprilia Misdari P 55 Tidak Tuntas 

20 3436 Nadira Yasmin P 80 Tuntas 

21 3437 Nanik Asfaroh P 60 Tuntas 

22 3442 Nur Azizah P 75 Tuntas 

23 3443 Nur Hayati Ningsih P 80 Tuntas 

24 3447 Nurul Hidayati P 95 Tuntas 

25 3453 Puri Adinda Ningtyas P 65 Tuntas 

26 3457 Ratih Eka Puspita Sari P 90 Tuntas 

27 3460 Reva Ardiana Agustina P 60 Tuntas 

28 3464 Rizki Amalia P 75 Tuntas 

29 3469 Sara Rolawati P 100 Tuntas 

30 3470 Sheila Nurislamy P 55 Tidak Tuntas 

31 3472 Sintia Devi P 90 Tuntas 

32 3475 Siti Halima P 65 Tuntas 

33 3476 Siti Mariya P 55 Tidak Tuntas 

34 3477 Siti Muyes Saro P 90 Tuntas 

35 3483 Siti Asmaulhusna P 45 Tidak Tuntas 

36 3485 Suliestari P 55 Tidak Tuntas 
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Prosentase ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal adalah sebagai 

berikut: 

%100
N

n
E  

    

%61,75

%1007561,0

%100
41

31







 

Hasil tes analisis siswa pada siklus I 

NO Uraian Hasil Siklus I 

1 Prosentase belajar siswa secara klasikal 75,61% 

2 Jumlah siswa yang tuntas belajar 31 

3 Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar 10 

Berdasarkan hasil analisis tes I yang telah diperoleh dari 41 orang siswa 

terdapat 10 orang siswa yang memperoleh nilai kurang dari 60 dari nilai 

maksimal 100. Selebihnya 31 orang siswa dikatakan tuntas secara 

individual, sehingga dapat diperoleh prosentase ketuntasan belajar secara 

klasikal mencapai 75,61%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus 

pertama ini, ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal belum tercapai. 

d. Refleksi 

Dalam pelaksanaan kegiatan hasil belajar mengajar sebagai berikut: 

1) Siswa kurang memahami materi yang telah diberikan. 

2) Siswa kurang mampu menerapkan rumus yang telah diberikan. 

e. Perbaikan Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada Siklus I ini  masih terdapat 

kekurangan, sehingga peneliti perlu mengadakan revisi pada siklus II. 

1) Guru hendaknya memberikan pemahaman pada siswa dengan 

memberikan contoh soal yang mudah untuk dipahami oleh siswa. 

2)  Guru hendaknya lebih menekankan rumus yang akan dipelajari sehingga 

dapat dengan mudah diterapkan pada soal yang  akan diberikan sehingga 

tidak salah dalam pengerjaannya. 
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3. Siklus II 

a. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini, peneliti akan mempersiapkan perangkat 

pembelajaran sebagai berikut: 

1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah 

direvisi 

2. Menyusun Tugas Individu II beserta kunci jawaban 

3. Menyusun Soal Tes II beserta kunci jawaban  

b. Tindakan dan Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II dilaksanakan 

pada tanggal 05 November 2009 dengan materi Barisan Aritmatika (Un), 

pertemuan berikutnya pada tanggal 12 November 2009 dengan materi Nilai 

Suku Tengah (Ut), dan tanggal 26 November 2009 dengan memberikan 

Tugas Individu II. Adapun proses belajar mengajar mengacu pada Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran yang telah direvisi dengan memperhatikan nilai 

yang diperoleh siswa pada siklus I, sehingga kesalahan pada siklus I tidak 

terulang lagi pada siklus II. Sesuai dengan rencana yang telah disusun, 

peneliti melaksanakan pembelajaran melalui metode pemberian tugas 

individu pada Sub Pokok Bahasan Barisan dan Deret Siswa Kelas XI AP.k. 

1 SMK BARUNAWATI Surabaya. Pembelajaran dilaksanakan selama 4 X 

45 menit dengan 2 kali pertemuan. 

Pada akhir pembelajaran, peneliti memberikan penguatan berupa nilai 

positif ( + ) pada siswa yang telah mempersentasikan hasil pekerjaannya. 

Dengan adanya penguatan ini diharapkan siswa merasa puas dan bangga 

atas hasil yang mereka capai. Kemudian pada akhir pertemuan peneliti 

menuntun siswa untuk merangkum materi yang telah diajarkan, memberi 

latihan soal serta mempelajari materi selanjutnya. 

c. Pengamatan (Observasi) 

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi soal tes II dengan tujuan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar 

yang telah dilakukan. Adapun data hasil penelitian pada siklus II adalah 

sebagai berikut: 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika dan Statistika 2010 

Peranan Pendidikan Matematika dan Statistika dalam Membangun Sumber Daya Manusia yang Profesional                             

ISBN : 978-979-3870-72-4 

 250 

Hasil Belajar siswa pada tes II pada Sub Pokok Bahasan Barisan dan 

Deret Siswa Kelas XI AP.k.1 SMK BARUNAWATI Surabaya 

NO. NIS NAMA SISWA L/P Nilai 
Ketuntasan Hasil 

Belajar 

1 3369 Agustin Megawati Putri P 65 Tuntas 

2 3371 Ana Ayu Arbaatus Sholihah P 85 Tuntas 

3 3375 Anies Angraeni P 100 Tuntas 

4 3379 Devfi Supardi P 100 Tuntas 

5 3384 Dian kurniasari P 95 Tuntas 

6 3389 Eka Maulidia Sucianti P 70 Tuntas 

7 3396 Faradila Aini P 55 Tidak Tuntas 

8 3397 Farucha Abarkah P 60 Tuntas 

9 3403 Fitria P 75 Tuntas 

10 3406 Heppy Riau Kurniawati P 80 Tuntas 

11 3407 Huzaimatul Husniyah P 100 Tuntas 

12 3411 Indah Maiyana P 100 Tuntas 

13 3416 Karna Widya Andani P 100 Tuntas 

14 3417 Latifah P 100 Tuntas 

15 3418 Latifah Sari P 50 Tidak Tuntas 

16 3424 Marantika Pratiwi Gobel P 85 Tuntas 

17 3426 Maya Andriyani P 90 Tuntas 

18 3428 Melita Puspita Sari P 55 Tidak Tuntas 

19 3433 Misbehan Aprilia Misdari P 70 Tuntas 

20 3436 Nadira Yasmin P 70 Tuntas 

21 3437 Nanik Asfaroh P 80 Tuntas 

22 3442 Nur Azizah P 70 Tuntas 

23 3443 Nur Hayati Ningsih P 85 Tuntas 

24 3447 Nurul Hidayati P 100 Tuntas 

25 3453 Puri Adinda Ningtyas P 50 Tidak Tuntas 

26 3457 Ratih Eka Puspita Sari P 100 Tuntas 

27 3460 Reva Ardiana Agustina P 75 Tuntas 
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28 3464 Rizki Amalia P 100 Tuntas 

29 3469 Sara Rolawati P 100 Tuntas 

30 3470 Sheila Nurislamy P 80 Tuntas 

31 3472 Sintia Devi P 75 Tuntas 

32 3475 Siti Halima P 85 Tuntas 

33 3476 Siti Mariya P 75 Tuntas 

34 3477 Siti Muyes Saro P 100 Tuntas 

35 3483 Siti Asmaulhusna P 75 Tuntas 

36 3485 Suliestari P 70 Tuntas 

37 3489 Vera Yuliana P 45 Tidak Tuntas 

38 3492 Wulan Aprilina Saman P 75 Tuntas 

39 3494 Yofanny Silda P. P 70 Tuntas 

40 3496 Yohana Septiniwati P 80 Tuntas 

41 3501 Zubaidah Setyiningrum P 100 Tuntas 

 

Prosentase ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal adalah sebagai 

berikut: 

%100
N

n
E  

    

%80,87

%1008780,0

%100
41

36







 

Hasil tes siswa pada siklus II 

NO Uraian Hasil Siklus II 

1 Prosentase belajar siswa secara klasikal 87,80% 

2 Jumlah siswa yang tuntas belajar 36 

3 Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar 5 

 

Berdasarkan hasil analisis tes II yang telah diperoleh dari 41 orang siswa 

terdapat 5 orang siswa yang memperoleh nilai kurang dari 60 dari nilai 

maksimal 100. Selebihnya 36 orang siswa dikatakan tuntas secara 
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individual, sehingga didapat prosentase ketuntasan belajar secara klasikal 

mencapai 87,80%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus kedua ini, 

ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal telah tercapai. 

d. Refleksi 

Pada tahap ini akan dikaji apa yang telah terlaksana dengan baik maupun 

yang masih kurang baik dalam proses belajar mengajar dengan 

pembelajaran melalui metode pemberian tugas individu. Dari data–data 

yang telah diperoleh dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Kekurangan pada siklus sebelumnya sudah mengalami perbaikan dan 

peningkatan, siswa dapat memahami materi yang telah dajarkan serta 

dapat menguasai penerapan rumus sehingga menjadi lebih baik. 

2. Hasil belajar siswa pada siklus kedua ini telah mencapai ketuntasan. 

e.  Perbaikan Pelaksanaan 

Pada siklus kedua ini, peneliti telah menerapkan Metode Pemberian 

Tugas Individu dengan baik. Maka tidak perlu dilakukan revisi terlalu 

banyak, tetapi yang perlu diperhatikan untuk tindakan selanjutnya adalah 

memaksimalkan dan mempertahankan apa yang telah ada dengan tujuan 

agar Penerapan Metode Pemberian Tugas Individu yang selanjutnya dapat 

meningkatkan proses belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai secara maksimal. 

2. Pembahasan 

Melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembelajaran Melalui 

Metode Pemberian Tugas Individu memiliki dampak positif dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari semakin 

mantapnya pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan guru 

(ketuntasan belajar meningkat dari siklus I ke siklus II) yaitu masing–masing 

75,61% dan 87,80%. Pada siklus II ketuntasan belajar siswa secara klasikal 

telah tercapai. 
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C. PENUTUP  

Kesimpulan 

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama dua siklus, 

dan berdasarkan pembahasan serta analisis data yang telah dilakukan dapat 

diambil suatu kesimpulan bahwa Pembelajaran Melalui Metode Pemberian 

Tugas Individu dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada sub pokok 

bahasan barisan dan deret kelas XI AP.k.1 di SMK BARUNAWATI Surabaya 

Tahun Ajaran 2009-2010 yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar 

siswa dalam setiap siklusnya yaitu siklus I sebesar 75,61% dan siklus II 

sebesar 87,80%. 
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Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Dengan Menggunakan Metode 

Pengajaran Berdasarkan Masalah Melalui Media Lcd Projector dan Wi-fi 

Pada kelas XI BS-1 SMK Negeri 8 Surabaya Tahun Ajaran 2009-2010 

 

Drs. Prayogo M. kom. 1) 

Arif Susanto 2) 

 
1) Dosen Program Studi Pendidikan Matematika dan Komputer UNIPA Surabaya  

2) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika UNIPA Surabaya  

 

 

Upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada masa 

sekarang ini sangatlah penting untuk menyikapi kemajuan zaman agar negara ini 

tidak tertinggal. Peningkatan SDM dapat dilakukan disekolah, hal ini menjadi 

tugas bagi seorang pendidik (guru) untuk meningkatkan mutu peserta didiknya 

karena dengan meningkatnya mutu pendidikan secara tidak langsung kuawalitas 

SDM meningkat. Agar mutu pendidikan meningkat maka dalam pembelajaran 

haruslah bermakna, pembelajaran bermakna didapat apabila siswa dapat 

berprestasi dalam proses pembelajaran. Namun selama ini pembelajaran yang 

berlangsung di SMK Negeri 8 Surabaya khususnya kelas Busana 1 masih bersifat 

konvensional yaitu dengan metode ceramah. Oleh karena itu peneliti 

menggunakan pembelajaran yang baru yaitu Pembelajaran Berbasis Masalah 

dengan menggunakan alat bantu media Lcd Projektor dan Wi-fi yg sudah ada 

tetapi jarang digunakan oleh beberapa guru khususnya matematika.Proses 

pembelajaran pada penelitian ini dilakukan sesuai sintak Pengajaran berdasarka 

masalah dengan menggunakan metode diskusi kelompok dan setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 orang, hal ini dilakukan agar lebih mudah saat melakukan 

pengamatan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya 

kenaikan Prestasi siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan 

penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah berlangsung. 

Setelah dilakukan analisis data yang diperoleh kesimpulannya bahwa pada 

pengolahan yang dilakukan oleh guru adalah baik,hal ini dapat dilihat bahwa pada 

siklus 1 dan 2 sebesar 100% 

Kesimpulan dari penelitian adalah metode pengajaran Berdasarkan Masalah 

dapat meningkatkan Prestasi belajar siswa dengan dibantu menggunakan Media 

Lcd Projektor dan Wifi, ternyata model pembelajaran ini sangat cocok diterapkan 

dalam proses pembelajaran matematika di SMK Negeri 8 Surabaya. 

 

Kata kunci: Pembelajaran Berbasis Masalah, Prestasi Siswa, Media Lcd 

Projector dan Wi-fi 
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A. PENDAHULUAN 

Pendidikan  matematika merupakan suatu mata pelajaran yang di berikan 

pada setiap  jenjang pendidikan dari Sekolah Dasar sampai Perguruhan Tinggi,     

baik dalam  kehidupan  sehari–hari  maupun  dalam   menghadapi kemajuan 

media teknologi elektronik sekarang ini . Sehingga  pembelajaran matematika  

harus menjadi perhatian yang penting bagi para guru matematika. Sehubungan 

dengan   pentingnya  peranan  matematika tersebut maka seharusnya proses 

pembelajaran  matematika  dapat   ditangani  lebih   serius. 

Menurut Rampengan (1993:1) bahwa konsep merupakan suatu hal yang 

sangat penting namun bukan terletak pada bagaimana konsep itu sendiri 

tetapi terletak pada bagaimana konsep itu dipahami oleh subyek didik. Maka 

faktor penentu untuk mencapai tujuan  itu adalah membuat siswa trampil 

menyelidiki dan memahami tentang pentingnya masalah dalam menggunakan 

ilmu teknologi  yang bisa membantu menambah pengetahuan di bidang 

matematika melalui proses belajar  mengajar. Mengingat semakin  pesatnya  

perkembangan dalam bidang media teknologi elektronik, khususnya pada 

teknologi komunikasi dan informasi diantaranya berupa peralatan elektronik 

dan alat–alat yang dapat  mempengaruhi seluruh sektor kehidupaan  termasuk  

pendidikan. Sehingga di sekolah–sekolah sudah mulai  dikembangkan  proses 

pembelajaran yang menggunakan lcd projector dan wi-fi. 

Dalam  belajar  matematika umumnya  siswa  sudah   mendapat   sugesti, 

bahwa belajar matematika adalah sulit. Dengan segesti semacam itu  

matematika  akan menjadi momok bagi siswa. Dari pernyataan di atas, maka 

belajar matematika dikehendaki cara/metode belajar tidak mengalami 

kejenuhan dengan  metode yang tepat dan keadaan siswa yang kondusif 

disertai  pengertian yang mendalam dari   pihak guru akan memperbesar minat 

belajar siswa. 

Maka untuk mengatasi hal itu dapat digunakan suatu media teknologi 

elektronik, salah satu  sumber belajar yang dapat menyalurkan suatu   pesan 

dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang fikiran, perasaan, 

perhatian serta minat siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar 
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lebih atraktif. Dan salah satu media teknologi elektronik adalah  lcd projector 

dan wi-fi. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul “Upaya 

Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Dengan Menggunakan Metode 

Pengajaran Berdasarkan Masalah (Problem Based Instruction) Melalui Media 

lcd Projector dan wi-fi Pada Kelas XI BS-1 SMKN 8 Surabaya, tahun ajaran 

2009-2010“. 

Tujuan Penelitian  

Berdasarkan   rumusan   masalah  diatas,   maka  tujuan    penelitian  ini  

adalah untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan prestasi belajar siswa 

Kelas BS-1 SMKN 8 Surabaya tahun ajaran 2009-2010 dengan menggunakan 

metode pengajaran berdasarkan masalah melalui media lcd projector dan wi-

fi.  

 

B. PEMBAHASAN 

Metode Penelitian 

1. Subjek dan lokasi penelitian 

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian tindakan kelas dengan 

subjek penelitian adalah siswa kelas BS-1 SMAN 8 Surabaya yang 

berjumlah 33 orang. 

2. Rancangan penelitian 

Menurut Kurt Lewin dalam Depdikbud (1999 : 21) memberikan 

gambaran tentang desain penalitian sebagai suatu spiral langkah-langkah 

yang terdiri dari empat tahap yaitu : perencanaan (planning), tindakan 

(action), dan refleksi (reflecting). Keempat tahapan tersebut merupakan 

satu putaran, kemudian dilanjutkan lagi dengan putaran kedua, ketiga, 

dan seterusnya sampai dianggap cukup untuk menjawab masalah yang 

ada. 

Penelitian ini direncanakan pelaksanaannya sebanyak tiga siklus 

dengan pertemuan tiap siklus disesuaikan dengan jam pelajaran dalam 

silabus KTSP yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. 
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Dalam penelitian ini terdiri dari tahapan kegiatan sebagai berikut: 1) 

Perencanaan, 2) Pelaksanaan Tindakan, 3) Refleksi. Secara rinci setiap 

tahapan kegiatan dijelaskan sebagai berikut: 

a.    Perencanaan 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada tahap 

perencanaan ini adalah sebagai berikut : 

 

1) Membuat rencana pembelajaran dengan model 

pembelajaran  berdasarkan-masalah. 

2) Membuat tugas pencarian jawaban di internet untuk 

membantu siswa memahami materi yang diajarkan. 

3) Membuat jurnal untuk mengetahui refleksi diri. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahap ini adalah 

melaksanakan rencana pembelajaran yang telah dibuat. 

c. Refleksi 

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahap ini adalah 

menganalisis hasil yang diperoleh dari nilai siswa pada saat 

mengerjakan tugas. Selanjutnya dari hasil tersebut akan dilihat 

apakah telah memenuhi target yang ditetapkan pada indikator 

kinerja. Selanjutnya hasil ini pun akan dijadikan acuan untuk 

melanjutkan tahap berikutnya. 

Dalam rancangan tersebut kami ingin mengetahui sampai 

sejauh mana keberhasilan yang akan dicapai oleh siswa dalam 

menggunakan media elektronik (lab computer /LCD/wi-fi) pada 

mata pelajaran pokok bahasan………………………… 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Yang dimaksud dengan pengumpulan data yaitu suatu cara yang 

harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian sesuai 

dengan tujuan penelitian, dalam penelitian ini metode pengumpulan 

datanya menggunakan metode angket dan metode tes. 
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4. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini teknis analisis data menggunakan prosentase. 

Hasil belajar siswa ditentukan berdasarkan penilaian acuan patokan 

(PAP) dengan menggunakan acuan ketuntasan pencapaian tujuan 

penbelajaran berdasarkan petunjuk pelaksanaan belajar mengajar 

kurikulum SMU 1994 ( Depdikbut,1994;39 ) yaitu masing – masin siswa 

dikatakan tuntas dalam belajar apabila siswa memperoleh skor  minimal 

65 dan suatu kelas tersebut telah tuntas belajar jika 85 %  siswa telah 

mencapai ketuntasan belajar dari seluruh siswa yang mengikuti 

tes.Sedangkan perhitungan untuk menyatakan siswa yang telah tuntas 

belajar adalah : 

% Ketercapaian =
ALSKORMAKSIM

SKORTES
X 100 % 

Keterangan : 

Jika siswa mendapat skor   65 maka belajar siswa dikatakan tuntas. 

Jika siswa mendapat skor   65 maka belajar siswaDikatakan tidak 

tuntas belajar. 

KBK   = 100
65




aaseluruhnyJumlahsisw

aiadengannilJumlahsisw
 % 

Keterangan: 

KBK = Ketuntasan belajar klasikal 

KBK > 85 % TUNTAS 

KBK < 85 % TIDAK TUNTAS 

Penyajian Data 

1. Siklus I 

a. Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran 

yang digunakan untuk melakukan tes I. Perangkat tersebut terdiri dari 

RPP I, soal tes I, laptop, lcd projector dan wi-fi aktif dalam sekolah 

yang mendukung dalam proses belajar mengajar pada siklus I. 
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b. Tahap Kegiatan dan Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus I dilaksanakan 

di kelas XI BS-1 dengan jumlah 33 siswa. Dalam hal ini peneliti 

bertindak sebagai penyampai materi pelajaran dan pangamat. Kegiatan 

belajar mengajar mengacu pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) yang telah disiapkan. 

c. Tahap Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan (observasi) dilaksanakan pada saat berlangsungnya 

proses belajar mengajar. Pada akhir proses belajar mengajar siswa 

diberi soal tes I yg dicarikan dalam situs internet yg sudah disiapkan 

dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam 

proses belajar mengajar yang telah dilakukan. 

  3.2 Berikut ini data hasil tes yang diperoleh  pada siklus I : 

No Nama Siswa Nilai 
Keterangan 

Tuntas  T. Tuntas 

1 AMNAH 70  √ 

2 ATIKA LUTFIYAH 60 √  

3 CHLIFA BHEKTI TANTYAS 70  √ 

4 DELLA NUR HIDAYANTI 70  √ 

5 EKA JANUARI KRISTI 60 √  

6 EKA SRIYANTI 60 √  

7 EKI INDRAWATI 60 √  

8 ERNI MULYASARI 70  √ 

9 FADILAH BIN UYUL 60 √  

10 FIDDINI ADDIFAUL . H 60 √  

11 FITRIA NINGSIH 70  √ 

12 FITROTUL IMANAH 70  √ 

13 HALIMAS SADIAH 70  √ 

14 HANNA 70  √ 

15 HANUM NUR . R 60 √  

16 IIN HINDASAH 70  √ 
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17 IKA NOVITA SARI 60 √  

18 INDRA AGUSTINE . A 70  √ 

19 ISYARANIS APRIHATINI 70  √ 

20 LALA NURVIATI SANTOSO 60 √  

21 LUTFIATI 60 √  

22 MENTARI ARUM SAFITRI 70  √ 

23 NURUL AZMIYAH 70  √ 

24 NURUL MAISAROH 60 √  

25 OKTA NURVITASARI 70  √ 

26 PUTERI ARIYANTI 70  √ 

27 RINI ANTIKA 60 √  

28 SERLI APRILIA 70  √ 

29 SUCI NURIROH 70  √ 

30 SUWARNITA HALAWA 60 √  

31 VERGIANA WULANSARI 60 √  

32 NURUL HIDAYAH 70  √ 

33 DIAN MARTA 70  √ 

Jumlah   33 

 

Keterangan: 

Siswa yang tuntas belajar berjumlah 33 siswa 

Siswa yang tidak tuntas belajar berjumlah 0 siswa 

Persentase ketuntasan klasikal: 

%100
N

n
E  

%6,57%100
33

19
E  

Dari tabel diatas diperoleh ketuntasan belajar secara klasikal 

mencapai 57%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus 

pertama siswa belum mencapai ketuntasan secara klasikal, karena 

siswa yang memperoleh nilai ≥ 65  sebesar 57,6%. 
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d. Refleksi  

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diperoleh beberapa 

informasi tentang pencapaian ketuntasan secara klasikal dari hasil 

pengamatan yaitu: 

1) Guru belum siap dalam pemberian masalah dan penggunaan media 

teknologi elektronik. 

2) Guru belum bisa mengola waktu dalam mempersiapkan media 

elektronik untuk kegiatan pembelajaran berdasarkan masalah 

3) Guru memberikan motivasi kepada siswa yang kurang 

memperhatikan media teknologi elektronik 

e. Perencanaan ulang 

Pelaksanaan kegiatan belajar pada siklus I ini masih terdapat 

beberapa kekurangan tetapi perlu adanya perencanaan ulang untuk 

dilaksanakan pada siklus II yaitu: 

1) Guru harus lebih baik lagi dalam mempersiapkan media elektronik 

dan pemberian metode berdasarkan masalah 

2) Guru harus lebih kompetitif dalam mengola waktu agar kegiatan 

dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

2. Siklus II 

a. Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran 

yang digunakan untuk melakukan tes II. Perangkat tersebut terdiri dari 

RPP II, soal tes II, laptop, lcd dan wi-fi aktif dalam sekolah yang 

mendukung dalam proses belajar mengajar pada siklus II. 

b. Tahap Kegiatan dan Pelaksanaan. 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II dilaksanakan 

di kelas 2 Bs-1 dengan jumlah 33 siswa. Dalam hal ini peneliti 

bertindak sebagai penyampai materi pelajaran dan pangamat. Kegiatan 

belajar mengajar mengacu pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) yang telah disiapkan dengan memperhatikan revisi-revisi yang 
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dilakukan pada siklus I, sehingga kesalahan atau kekurangan pada 

siklus I tidak terulang lagi pada siklus II. 

c. Tahap Pengamatan (Observasi). 

Pengamatan (observasi) dilaksanakan pada saat berlangsungnya 

proses belajar mengajar. Pada akhir proses belajar mengajar siswa 

diberi soal tes II dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

siswa dalam proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Adapun 

data hasil penelitian pada siklus II adalah sebagai berikut: 

 3.3 Data hasil tes yang diperoleh  pada siklus II : 

No Nama Siswa Nilai 
Keterangan 

Tuntas  T. Tuntas 

1 AMNAH 90  √ 

2 ATIKA LUTFIYAH 90  √ 

3 CHLIFA BHEKTI TANTYAS 80  √ 

4 DELLA NUR HIDAYANTI 85  √ 

5 EKA JANUARI KRISTI 90  √ 

6 EKA SRIYANTI 90  √ 

7 EKI INDRAWATI 90  √ 

8 ERNI MULYASARI 75  √ 

9 FADILAH BIN UYUL 60 √  

10 FIDDINI ADDIFAUL . H 80  √ 

11 FITRIA NINGSIH 90  √ 

12 FITROTUL IMANAH 55 √  

13 HALIMAS SADIAH 90  √ 

14 HANNA 85  √ 

15 HANUM NUR . R 90  √ 

16 IIN HINDASAH 90  √ 

17 IKA NOVITA SARI 90  √ 

18 INDRA AGUSTINE . A 90  √ 

19 ISYARANIS APRIHATINI 90  √ 

20 LALA NURVIATI SANTOSO 90  √ 
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21 LUTFIATI 90  √ 

22 MENTARI ARUM SAFITRI 80  √ 

23 NURUL AZMIYAH 90  √ 

24 NURUL MAISAROH 80  √ 

25 OKTA NURVITASARI 90  √ 

26 PUTERI ARIYANTI 60 √  

27 RINI ANTIKA 90  √ 

28 SERLI APRILIA 80  √ 

29 SUCI NURIROH 90  √ 

30 SUWARNITA HALAWA 80  √ 

31 VERGIANA WULANSARI 90  √ 

32 NURUL HIDAYAH 80  √ 

33 DIAN MARTA 75  √ 

Jumlah   33 

 

Keterangan: 

Siswa yang tuntas belajar berjumlah 33 siswa 

Siswa yang tidak tuntas belajar berjumlah 0 siswa 

Persentase ketuntasan klasikal: 

%100
N

n
E  

%9,90%100
33

30
E

 

 

Dari tabel diatas, 33 siswa tuntas belajar maka secara klasikal 

ketuntasan belajar telah tercapai yaitu 90,9%. Hasil pada siklus II ini 

mengalami peningkatan yang lebih baik dari siklus I. Peningkatan 

Prestasi belajar pada siklus II ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan 

kemampuan guru dalam menerapkan model pembelajaran berbasis 

masalah (PBI) sehingga siswa menjadi lebih terbiasa dengan 

pembelajaran tersebut dan siswa lebih mudah dalam memahami materi 

yang telah diajarkan oleh guru. 
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d. Refleksi 

Pada tahap ini akan dikaji tentang apa yang telah terlaksana dengan 

baik atau yang masih kurang baik dalam proses belajar mengajar 

dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah (PBI). 

Dari data-data yang telah diperoleh dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Selama proses belajar mengajar guru telah melaksanakan semua 

pembelajaran dengan dengan metode pemberian masalah dengan 

menggunakan media teknologi elektronik sangat baik.  

2) Kekurangan atau kegagalan pada siklus I sudah mengalami 

perbaikan dan peningkatan sehingga menjadi lebih baik.  

3) Prestasi belajar siswa pada siklus II telah mencapai ketuntasan 

secara klasikal. 

 

C. PENUTUP 

1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitan yang telah dilaksanakan, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa melalui penerapan motode Pembelajaran 

Berbasis Masalah (PBI)  terbukti dapat meningkatkan prestasi belajar 

matematika siswa kelas XI BS-1 SMKN 8 Surabaya. Hal tersebut ditandai 

dari ketercapaian indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas dan 

adanya peningkatan prestasi belajar secara klasikal yang signifikan dari 

siklus I = 57,6 % dan pada siklus II mencapai sebesar 90,9% 

2. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

a. Bagi para pengajar dengan penggunaan pemberian masalah sangat 

cocok digunakan untuk mata pelajaran lain dan di disekolah lainnya. 
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UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA DENGAN 

MENGGUNAKAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

REALISTIK DI KELAS X SMA NEGERI 3 MOJOKERTO 

TAHUN PELAJARAN 2009-2010 

 

Liknin Nugraheni, S. Si., M. Pd. 1) 

Nifa Rusliyah 2) 
1)  Dosen Program Studi Pendidikan Matematika UNIPA Surabaya 

2)  Mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Matematika UNIPA Surabaya 

 

ABSTRAK 

 

Proses belajar mengajar merupakan kegiatan inti dalam pendidikan di 

sekolah. Pemilihan model mengajar akan berpengaruh pada hasil belajar siswa. 

Jika pemilihan metode tersebut sesuai dengan materi yang akan diajarkan maka 

akan mengubah cara belajar siswa. Sehingga untuk mencapai hal itu peneliti 

mencoba meneliti lebih jauh tentang metode pembelajaran matematika realistik 

yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Pembelajaran matematika 

realistik adalah pemanfaatan realitas dan lingkungan yang di  pemanfaatan realitas 

dan lingkungan yang di pahami peserta didik untuk memperlancar proses 

pembelajaran matematika sehingga mencapai tujuan pendidikan matematika 

secara lebih baik daripada masa yang lalu. Selain itu metode pembelajaran 

matematika realistik berarti menerapkan dua pendekatan, yaitu dari sisi 

pendekatan terhadap kegiatan pembelajaran (persiapan,proses,evaluasi dan tindak 

lanjut) dan pendekatan materi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah pendekatan pembelajaran matematika realistik dapat meningkatkan 

prestasi belajar matematika siswa di kelas X SMA Negeri 3 Mojokerto tahun 

pelajaran 2009-2010. 

Dalam penelitian ini digunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 

yang terdiri dari dua siklus. Setiap siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X-B SMA Negeri 

3 Mojokerto tahun pelajaran 2009-2010 dengan jumlah siswa 49 orang yang 

terdiri dari  21 siswa laki-laki dan 28 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah metode tes, yaitu metode tes subjektif buatan guru yaitu 

digunakan untuk mengetahui prestasi belajar siswa pada setiap siklusnya. 

Untuk menganalisis data tersebut peneliti menggunakan prosentase 

ketuntasan hasil belajar siswa yang dapat diperoleh dengan ketentuan ketuntasan 

siswa dalam belajar secara individu dikatakan tuntas apabila mencapai ≥ 65, 

sedangkan ketuntasan siswa secara klasikal dapat dikatakan tuntas apabila secara 

keseluruhan siswa dalam kelas mencapai ketuntasan sebesar ≥ 85 %.  
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Dalam penelitian ini diperoleh ketuntasan hasil belajar siswa meningkat 

dari siklus I sebesar 71,42% dan siklus II sebesar 89,79%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa dengan menerapkan pendekatan pembelajaran matematika 

realistik dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa di kelas X SMA 

Negeri 3 Mojokerto tahun pelajaran 2009-2010. 

 

Kata kunci: Metode Pembelajaran matematika Realistik , Prestasi Belajar. 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah salah satu faktor yang berperan sangat penting dalam 

kehidupan manusia dan perkembangan suatu bangsa, baik di negara yang 

sedang berkembang maupun di negara maju. Agar penyelenggaraan 

pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin modern dan 

sekaligus untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka perlu berbagai upaya 

untuk memperbaiki sistem pendidikan agar sejalan dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam rangka usaha untuk lebih 

menigkatkan keberhasilan belajar siswa, dapat dilakukan antara lain dengan 

melalui upaya memperbaiki proses pengajaran. Dalam memperbaiki proses 

pengajaran ini peranan guru sangat penting, oleh karena itu guru sepatutnya 

mampu mencari strategi yang dipandang mampu untuk dapat efektif. 

Dalam hal pengajaran ada beberapa metode yang dapat digunakan guru 

untuk menyampaikan materi yang telah dipersiapkan. Metode satu dengan 

metode yang lainnya sangat erat hubungannya dan saling melengkapi. 

Pemilihan metode mengajar akan berpengaruh pada hasil belajar siswa. Jika 

pemilihan metode tersebut sesuai dengan materi yang akan diajarkan maka 

akan mengubah cara belajar siswa. 

Metode Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) Wahyu Widodo (2004 

: 14) adalah pemanfaatan realitas dan lingkungan yang di pahami peserta didik 

untuk memperlancar proses pembelajaran matematika sehingga mencapai 

tujuan pendidikan matematika secara lebih baik daripada masa yang lalu. 

Selain itu metode pembelajaran matematika realistik berarti menerapkan dua 

pendekatan, yaitu dari sisi pendekatan terhadap kegiatan pembelajaran 

(persiapan,proses,evaluasi dan tindak lanjut) dan pendekatan materi. Maka 
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siswa diharapkan lebih mudah dalam mengaitkan masalah tersebut dengan 

pengetahuan yang telah dimiliki. Siswa akan segera menaruh perhatian 

terhadap masalah tersebut dan segera diproses dalam pikirannya,dengan 

bantuan pengetahuan yang ada dalam benaknya. 

Berdasarkan hasil observasi di kelas X SMA Negeri 3 Mojokerto 

diperoleh informasi, bahwa mereka mengetahui rumus sistem persamaan 

linear dua variabel (SPLDV) tetapi tidak mengerti dari mana rumus tersebut di 

peroleh. Apalagi ketika siswa dihadapkan pada soal-soal yang berkaitan 

dengan soal cerita siswa masih mengalami kesulitan yang serupa untuk 

mengaplikasi soal cerita tersebut kedalam model matematika. Hal ini terlihat 

dari Standar Ketuntasan Minimal (SKM) yang harus dicapai peserta didik agar 

dapat dikatakan tuntas dalam mengikuti pembelajaran yaitu minimal 

memperoleh nilai 65. Selain itu kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

di kelas X belum mencapai ketuntasan secara klasikal. Hal ini dapat diketahui 

dari proporsi peserta didik yang yang telah mencapai Standar Ketuntasan 

Minimal (SKM) atau yang memperoleh nilai 65 masih kurang dari 85%. 

Berdasarkan pengertian diatas peneliti mencoba mengangkat 

permasalahan yang berkaitan dengan keterlibatan siswa dalam proses belajar 

tentang “UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA 

DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN 

MATEMATIKA REALISTIK DI KELAS X SMA NEGERI 3 MOJOKERTO 

TAHUN PELAJARAN 2009-2010”. 

 

B. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan prestasi belajar siswa dengan 

menggunakan pendekatan pembelajaran matematika realistik di kelas X SMA 

Negeri 3 Mojokerto tahun pelajaran 2009-2010. 
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C. CARA KERJA 

Dalam suatu penelitian agar diperoleh hasil yang sesuai dengan yang 

diharapkan dan tujuan penelitian, maka penelitian harus mempunyai cara, dan 

cara itu disebut metode penelitian. Metode penelitian adalah cara atau jalan 

yang ditempuh dengan penelitian yang dilakukan, dan memiliki langkah-

langkah yang sistematis.  

Menurut (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi 2005 :1) “Metodologi 

penelitian” berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk 

melakukan sesuatu; dan logos “ yang artinya ilmu dan pengetahuan. Jadi 

metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran 

secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “penelitian ‘ adalah 

suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis 

sampai menyusun laporannya. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian 

metodologi penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan yang 

membicarakan/mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian 

(yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, 

menganalisis sampai menyusun laporannya)berdasarkan fakta-fakta atau 

gejala-gejala secara ilmiah. 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 

tindakan kelas adalah penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki 

pembelajaran di kelas. Menurut Suharsimi Arikunto (2008: 2) Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) merupakan kegiatan pemecahan masalah yang dimulai dari : (a) 

perencanaan tindakan (planning), (b) pelaksanaan tindakan (acting), (c) 

pengamatan (observing), (d) penganalisis data/informasi untuk memutuskan 

sejauh mana kelebihan atau kelemahan tindakan tersebut (reflecting).  

Subyek penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 3 Mojokerto  Tahun 

Pelajaran 2009-2010 Dalam penelitian ini dipilih satu kelas yaitu kelas X-B 

SMA Negeri 3 Mojokerto. Alasan peneliti memilih sekolah ini adalah karena 

letaknya strategis sehingga mempermudah dalam melaksanakan penelitian. 
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Tehnik pengumpulan data adalah tehnik yang digunakan pada waktu 

melaksanakan penelitian dalam upaya mencari dan mengumpulkan data 

penelitian dalam masalah ini hasil evaluasi tiap siklus pada akhir tatap muka  

pada pokok bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel SMA Negeri 3 

Mojokerto. Teknik Pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan metode tes.  

Tes adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk 

suatu tugas atau serangkaian tugas yang dikerjakan oleh anak atau sekelompok 

anak sehingga menghasilkan suatu nilai tingkah laku atau prestasi angka 

tersebut, yang dapat dibandingkan dengan nilai yang dicapai oleh anak-anak 

lain atau dengan nilai standar yang ditetapkan (Wayan Nurkancana dan PPN 

Sunatarna, 1990:36). 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis diskriptif kualitatif,  yakni 

suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta 

sesuai dengan data yang diperoleh dan menganalisa hasil belajar dengan 

menggunakan metode pembelajaran matematika realistik untuk mengetahui 

prestasi belajar siswa.  

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan atau presentase keberhasilan 

siswa setelah proses belajar setiap putarannya dilakukan dengan cara 

memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis objektif pilihan ganda pada setiap 

akhir putaran. 

Analisis ini dihitung dengan menggunakan statistik sederhana yaitu: 

1. Untuk menilai ulangan atau tes objektif 

Peneliti melakukan penjumlahan nilai yang diperoleh siswa, yang 

selanjutnya di bagi dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut 

sehingga diperoleh rata-rata tes formatif dapat dirumuskan: 





N

X
X ,  dengan  X    = Nilai rata-rata 

   X  =  Jumlah nilai siswa 

 N  = Jumlah siswa 
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2. Untuk ketuntasan belajar 

a) Ketuntasan Perorangan. 

Seorang siswa dikatakan berhasil (mencapai ketuntasan) belajar bila 

telah mencapai taraf penguasaan minimal dengan nilai 66, dimana nilai 

66 merupakan standar kriteria ketuntasan minimal yang telah 

ditentukan oleh SMA Wachid Hasyim 2 Sepanjang.                                                                                                             

Bagi siswa yang taraf penguasaannya kurang dari 66 diberikan remidi 

pada pokok bahasan yang belum dikuasai, sedangkan bagi siswa yang 

telah mencapai penguasaan 66 atau lebih dapat melanjutkan kepokok 

bahasan berikutnya. 

b) Ketuntasan Klasikal 

Suatu kelas dikatakan telah berhasil (mencapai ketuntasan belajar) jika 

paling sedikit 85% data jumlah siswa dalam kelas tersebut telah 

mencapai ketuntasan perorangan dengan ketentuan sebagai berikut : 

1) Apabila sudah terdapat 85% dari jumlah siswa keseluruhan dalam 

kelas yang mencapai tingkat ketuntasan belajar maka kelas tersebut 

dapat melanjutkan kegiatan pada satuan pembelajaran berikutnya. 

2) Apabila jumlah siswa yang mencapai tingkat ketuntasan belajar 

masih kurang dari 85% maka:  

(a) Siswa yang taraf penguasaannya kurang dari 66 harus diberi 

program perbaikan mengenai bagian-bagian pelajaran yang 

belum dikuasai. 

(b) Siswa yang telah mencapai taraf penguasaan 66 atau lebih 

dapat diberikan program pengayaan. 

3) Untuk menentukan prosentase dari pencapaian ketuntasan siswa 

maupun kelas adalah sebagai berikut : 

 %100
N

n
E  
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Keterangan : E = prosentase ketuntasan belajar 

n = jumlah siswa tuntas 

N = jumlah seluruh siswa 

Jika dalam suatu kelas ketuntasan siswa lebih atau sama dengan 

85% maka pembelajaran yang dilaksanakan guru dapat dikatakan 

berhasil. Tetapi jika ketuntasan siswa kurang dari 85% maka 

pembelajaran yang dilaksanakan guru belum berhasil dan perlu 

diperhatikan mengenai metode dalam pembelajarannya. 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 1.  Analisis Data Hasil Persiklus 

a) Siklus I 

No Uraian Hasil 

1 Nilai rata-rata tes 70,26 

2 Persentase ketuntasan belajar 71,42 % 

3 Jumlah siswa yang tuntas belajar 35 

4 Jumlah siswa yang belum tuntas 14 

 Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan 

pendekatan pembelajaran matematika realistik di peroleh nilai rata-rata siswa 

70,26 dan ketuntasan belajar mencapai 71,42 % Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa pada siklus pertama secara klasikal belum tuntas, karena siswa yang 

memperoleh nilai ≥ 65 hanya sebesar 71,42 % lebih kecil dari persentase 

ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 85%. 

b) Siklus II 

No Uraian Hasil 

1 Nilai rata-rata tes 78,93 

2 Persentase ketuntasan belajar 89,79 % 

3 Jumlah siswa yang tuntas belajar 44 

4 Jumlah siswa yang belum tuntas 5 
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Berdasarkan tabel diatas, di peroleh nilai rata-rata tes sebesar 78,93 dari  

49siswa, siswa yang telah tuntas sebanyak 44 siswa, dan 5 siswa belum 

mencapai ketuntasan belajar. Seacara klasikal kutuntasan belajar yang telah di 

capai sebesar 89,79 %termasuk kategori tuntas. Pada siklus II ini mengalami 

peningkatan yang sangat baik dari siklus I. Adanya peningkatan hasil belajar 

pada siklus II ini di pengaruhi oleh adanya peningkatan kemampuan guru 

dalam menerapkan metode pembelajaran matematika realistik sehingga siswa 

menjadi lebih terbiasa dengan pembelajaran seperti ini sehingga siswa lebih 

mudah dalam memahami materi yang telah diberikan. 

2. Pembahasan 

1. Ketuntasan Hasil Belajar Siswa 

 Melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran 

matematika realistik memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa. Hal ini dapat di lihat dari semakin mantabnya pemahaman 

siswa terhadap materi yang disampaikan guru (ketuntasan belajar 

meningkat dari siklus I ke siklus II) yaitu masing-masing 71,42 % dan 

89,79 %. Pada siklus II ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah 

tercapai. 

2. Prestasi siswa dalam Pembelajaran 

 Berdasarkan analisis data, di peroleh prestasi siswa selama proses 

belajar-mengajar pada pokok persamaan kuadrat dengan menggunakan 

metode pembelajaran matematika realistik dalam setiap siklus mengalami 

peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap prestasi belajar siswa yaitu 

dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata siswa pada setiap 

siklus yang terus mengalami peningkatan yaitu 70,26 dan 78,93. 
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E. KESIMPULAN 

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama dua siklus, 

dan berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat diambil 

suatu kesimpulan bahwa Metode Pembelajaran Matematika Realistik memiliki 

dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di kelas X SMA 

Negeri 3 Mojokerto tahun Pelajaran 2009-2010 yang ditandai dengan 

peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklusnya, yaitu siklus I 

(71,42%), siklus II(89,79%).  
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TEORI BELAJAR BRUNER UNTUK MENEMUKAN JARING-JARING 

KUBUS 

Lydia Lia Prayitno1 

Agus Prasetyo Kurniawan2 

Luki Wiharti3 

Jurusan Pendidikan Matematika Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

e-mail : 1lydia.liaprayitno5@gmail.com; 2sugaghost@gmail.com; 
3lukiwihart@yahoo.co.id   

 

Pelajaran Matematika merupakan salah satu momok yang menakutkan 

bagi sebagian siswa di berbagai tingkat pendidikan. Sebagai seorang guru, 

sebaiknya menerapkan teori belajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran, 

salah satu teori belajar yang dikenal adalah teori belajar Bruner yang 

diperkenalkan oleh Jerome Bruner. Bruner menekankan pada penanaman konsep 

pada setiap siswa, tetapi penanaman konsep ini perlu diperhatikan karena siswa 

mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda maupun cara penyampaian materi 

yang dilakukan oleh guru. Oleh karen itu dalam teori Bruner mempunyai 3 tahap 

yaitu (1) tahap enaktif, (2) tahap ikonik dan (3) tahap simbolik. Dalam hal ini teori 

bruner akan digunakan dalam menemukan jaring-jaring kubus. 

Tahap-tahap teori bruner dalam menemukan jaring-jaring kubus adalah (1) 

tahap enaktif, meminta siswa untuk membuat kubus yang terbuat dari karton atau 

plastik mika, kemudian meminta siswa untuk memotong berdasarkan rusuknya 

sehingga diperoleh rebahan dari kubus, (2) tahap ikonik, berdasar hasil kegiatan 

memotong kubus berdasarkan rusuknya, siswa diminta untuk menggambarkan 

rebahan dari kubus. Kemudian siswa diminta juga untuk menemukan jaring-jaring 

kubus yang lain, (3) tahap simbolik, guru dapat meminta siswa untuk membuat 

jaring-jaring kubus yang baru dengan ukuran yang berbeda pula. 

 

Kata kunci : teori bruner, jaring-jaring kubus 

 

 

A. Pendahuluan 

Matematika merupakan salah satu pelajaran yang diperoleh anak pada 

berbagai jenjang pendidikan. Oleh karena itu pembelajaran matematika 

seharusnya menjadi pelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Tetapi pada 

kenyataannya, pelajaran matematika menjadi pelajaran yang kurang disukai. 

Ada Pembelajaran matematika yang selama ini digunakan guru di dalam kelas 

kurang memperhatikan kemampuan siswa dalam menerima suatu materi. Guru 

hanya menjelaskan apa yang didapatnya ketika diajarkan oleh gurunya, jadi 

ilmu yang diperoleh siswa bukanlah ilmu yang harus dipahami konsepnya 

melainkan ilmu yang diperoleh dari nenek moyang gurunya. Sebagai seorang 

mailto:1lydia.liaprayitno5@gmail.com
mailto:2sugaghost@gmail.com
mailto:lukiwihart@yahoo.co.id
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guru yang baik maka guru tersebut harus mampu menyelesaikan permasalahan 

dengan bantuan teori belajar matematika.  

Teori belajar matematika diperoleh calon guru bidang studi pada tingkat 

perkuliahan. Oleh karena itu dalam pembelajaran matematika hendaknya 

seorang guru mampu menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran 

matematika di kelas dengan bantuan teori belajar yang telah diperolehnya.  

Begitu pentingnya pengetahuan tentang teori pembelajaran matematika dalam 

sistem penyampaian materi di kelas, sehingga setiap metode pembelajaran di 

kelas harus mampu menyesuaikan dengan teori belajar yang dikemukakan 

para ahli pendidikan. 

Banyak sekali teori belajar yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan, 

salah satunya adalah teori belajar Bruner yang diungkapkan oleh Jerome 

Bruner. Bruner mengungkapkan bahwa perkembangan kognitif siswa 

berkembang melalui 3 tahap yaitu Enaktif, Ikonik, dan Simbolik 

Dalam jenjang pendidikan, seringkali siswa mengalami kesulitan dalam 

belajar geometri. Hal ini dikarenakan, geometri membutuhkan langkah 

mengubah sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang kongkret dan 

mengembalikannya lagi menjadi sesuatu yang abstrak. Selain itu tidak hanya 

kedalaman konsep yang diberikan kepada siswa tetapi juga harus disesuaikan 

dengan tingkat kemampuan siswa, bagaimana cara guru menyampaikan materi 

juga merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Guru harus mengetahui 

tingkat perkembangan mental siswa dan bagaimana pembelajaran yang harus 

dilakukan tahap demi tahap. Tahap demi tahap dalam pembelajaran ini sesuai 

dengan teori belajar Bruner yang menggunakan 3 tahap.   

Dalam makalah ini materi geometri yang akan dibahas adalah jaring-jaring 

kubus. Dipilihnya materi tentang jaring-jaring kubus karena banyak siswa di 

tingkat sekolah menengah masih mengalami kebingungan untuk membedakan 

mana yang merupakan jaring-jaring kubus dan mana yang bukan jaring-jaring 

kubus. Dalam pembelajaran di kelas, siswa diminta untuk menemukan sendiri 

jaring-jaring kubus kemudian menggambarkannya dalam selembar kertas. 

Setelah selesai siswa diberi permasalahan untuk mengidentifikasi manakah 

rangkaian bangun datar yang merupakan jaring-jaring kubus. 
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B. Kajian Teori 

1. Teori Bruner 

Jerome Bruner adalah salah satu ahli psikologi perkembangan dan 

ahli psikologi belajar kognitif. Banyak sekali penelitian-penelitian yang 

dilakukan oleh Bruner dalam bidang pendidikan, misalnya persepsi 

manusia, motivasi belajar dan berfikir. Dalam mengembangkan suatu 

teori belajar, Bruner tidak mengembangkannya secara sistematis karena 

yang menjadi perhatian utamanya adalah cara-cara bagaimana orang 

memilih, mempertahankan dan mentransformasi suatu informasi secara 

aktif. Jadi dalam hal ini yang menjadi perhatian utama dari Bruner 

mencakup dua hal penting yaitu (1) apa yang dilakukan manusia 

terhadap informasi yang diterimanya dan (2) apa yang dilakukan 

manusia dengan informasi yang diterimanya untuk mencapai 

pemahaman terhadap apa yang diterimanya.  

Bruner (dalam Dahar, 1988) mengungkapkan bahwa dalam belajar 

melibatkan tiga proses yang berlangsung hampir bersamaan, yaitu (1) 

perolehan informasi baru, (2) transformasi baru serta (3) pengujian 

relevansi dan ketepatan pengetahuan. Informasi baru dapat merupakan 

penghalusan dari informasi sebelumnya, atau dapat juga informasi baru 

itu merupakan informasi yang berlawanan dengan informasi 

sebelumnya.  

Dalam transformasi pengetahuan, seseorang memperlakukan 

pengetahuan agar cocok atau sesuai dengan tugas baru. Jadi transformasi 

menyangkut bagaimana cara memperlakukan pengetahuan baru yang 

diterima. Sedangkan untuk menguji relevansi dan ketetapan pengetahuan 

dapat dilakukan dengan cara menilai apakah cara memperlakukan 

pengetahuan sesuai dengan tugas yang sudah ada.  
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Menurut Bruner, perkembangan intelektual atau kognitif seseorang melalui 

pertumbuhan sebagai berikut. 

1. Pertumbuhan intelektual ditunjukkan oleh bertambahnya ketidak-

tergantungan respons dari sifat stimulus. Pada pertumbuhan ini, dapat dilihat 

bahwa seorang anak mempertahankan suatu respon dalam lingkungan 

stimulus yang berubah-ubah.  

2. Pertumbuhan intelektual tergantung bagaimana seseorang menginternalisasi 

peristiwa-peristiwa menjadi suatu sistem simpanan yang sesuai dengan 

lingkungan. Sistem dalam pertumbuhan ini, memungkinkan peningkatan 

kemampuan anak untuk bertindak di atas informasi jika diperoleh suatu 

kesempatan.  

3. Pertumbuhan intelektual menyangkut peningkatan kemampuan seseorang 

untuk berkata pada dirinya sendiri atau pada orang-orang lain. Dalam hal ini 

kesadaran diri mengizinkan suatu transisi dari perilaku keteraturan ke 

perilaku logika.  

Hampir semua orang melalui penggunaan tiga sistem keterampilan untuk 

menyatakan kemampuan-kemampuannya secara sempurna. Bruner memberikan 

nama untuk ketiga sistem keterampilannya sebagai tiga tahap  penyajian (modes 

of presentation). Ketiga tahap penyajian itu adalah tahap enaktif, tahap ikonik 

dan tahap simbolik. Berikut akan dijelaskan masing-masing tahap penyajian. 

1. Tahap enaktif 

Tahap enaktif ini merupakan tahap melalui tindakan yang bersifat 

manipulatif. Melalui tahapan ini, seseorang mengetahui suatu aspek dari 

kenyataan tanpa menggunakan pikiran atau menggunakan kata-kata. Jadi cara 

pada tahap ini, terdiri atas penyajian kejadian-kejadian melalui respon 

motorik. Tahap enaktif ini didasarkan pada belajar tentang respon dan bentuk 

kebiasaan. 

2. Tahap ikonik  

Tahap ikonik ini didasarkan atas pikiran-pikiran internal. Pengetahuan 

disajikan oleh sekumpulan gambar-gambar yang mewakili suatu konsep, 

tetapi tidak mendefinisikan konsep itu secara penuh. Penyajian pada tahap 

ikonik dikendalikan oleh prinsip-prinsip organisasi perseptual dan 
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transformasi-transformasi secara ekonomis dalam organisasi perseptual. 

Penyajian tahap ikonik tertinggi pada umumnya dijumpai pada anak-anak 

berumur antara 5 dan 7 tahun, yaitu periode dimana anak sangat tergantung 

pada penginderaannya sendiri. 

3. Tahap simbolik 

Dalam perkembangannya, bahasa menjadi hal yang penting sebagai suatu 

media dalam berfikir. Pada tahap simbolik, penyajian yang dilakukan dengan 

menggunakan kata-kata atau bahasa. Penyajian simbolik dibuktikan oleh 

kemampuan seseorang untuk lebih memperhatikan proporsi atau pernyataan 

daripada objek-objek, memberikan struktur hierarkhis pada konsep-konsep 

dan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan alternatif dalam suatu 

kombinatorial. 

 

2. Jaring-jaring Kubus dan Balok 

Jaring-jaring kubus merupakan salah satu sub materi pokok dari materi 

pokok kubus dan balok. Jaring-jaring kubus dapat diperoleh dengan cara 

memotong 4 buah rusuk tegak pada kubus dan 3 buah rusuk atas dari kubus. 

Dalam menentukan jaring-jaring kubus dapat digunakan teori Bruner yang 

menggunakan tiga tahap penyajian yaitu tahap enaktif, tahap ikonik dan tahap 

simbolik.  

 

C. Pembahasan 

Pembelajaran dengan menggunakan Teori Bruner di atas, dengan langkah 

kegiatan pembelajaran sebagai berikut. 

1. Pada awal pembelajaran, guru dapat meminta siswa untuk membuat kubus 

dengan ukuran yang berbeda-beda. Untuk membuat kubus, guru dapat 

meminta siswa untuk mengerjakan di rumah. Jika di kelas terdapat alat 

peraga yang dapat digunakan sebagai media menentukan jaring-jaring 

kubus maka alat peraga itu dapat digunakan. 

2. Tahap enaktif, siswa diminta untuk memotong 4 buah rusuk tegak pada kubus 

dan 3 buah rusuk atas dari kubus sehingga diperoleh rebahan dari kubus. 
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Melalui cara ini, siswa langsung memperoleh dan memperhatikan jaring-jaring 

kubus yang telah dipotong berdasarkan rusuk tegak dan rusuk atas. Setelah 

diberikan satu contoh, siswa diminta untuk menemukan cara memotong rusuk 

sehingga jika rebahannya dilipat akan kembali membentuk bangun ruang 

kubus. Melalui cara ini tidak menutup kemungkinan ada siswa yang salah 

memotong rusuk sehingga jika dilipat kembali tidak membentuk bangun ruang 

kubus.  

3. Guru dapat melakukan pembimbingan kepada siswa untuk mengidentifikasi 

dari rebahan kubus sehingga hasil potongan pada rusuk jika dilipat kembali 

dapat terbentuk bangun ruang kubus. Setelah itu, guru dapat menginformasikan 

kepada siswa bahwa rebahan kubus disebut sebagai jaring-jaring kubus. jaring-

jaring kubus adalah rangkaian bangun yang diperoleh dari rangkaian enam 

buah persegi yang sebangun dalam susunan tertentu.  

4. Tahap ikonik, berdasarkan hasil kerja siswa memotong rusuk-rusuk tertentu 

pada kubus kemudian siswa diminta untuk menggambar hasil rebahan kubus 

pada kertas berpetak. Pada tahap ini dapat juga dilakukan dengan meminta 

siswa untuk menggambarkan jaring-jaring kubus lain yang dapat ditemukan. 

Jaring-jaring kubus ada 8 yang dapat digambarkan pada kertas berpetak 

sebagai berikut. 

Jaring-jaring kubus  
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5. Tahap Simbolis, pada tahap ini, guru dapat meminta siswa untuk membuat 

jaring-jaring kubus dengan ukuran yang berbeda-beda sehingga siswa dapat 

menyimpan dalam memori jangka panjangnya 
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D. Penutup 

Teori pembelajaran Bruner dapat dilakukan dengan menyajikan contoh 

cara memotong rusuk pada kubus, kemudian dari konsep yang akan diajarkan 

oleh guru kemudian melakukan perluasan dengan memberikan latihan lanjutan 

dimana siswa diminta untuk menggambarkan jaring-jaring kubus dengan 

ukuran yang berbeda-beda.  

 

E. Daftar pustaka 

Dahar, Ratna Wilis. 1988. Teori-teori Belajar. Jakarta  
 

http://budimeeong.files.wordpress.com/2008/05/inisiasi_pengembangan_ma

tematika_sd_1.pdf (diakses tanggal 12 Febuari 2010) 

 

http://www.sman1-ciamis.com/berita-dan-artikel/74-artikel-lepas/218-teori-

belajar-yang-melandasi-proses-pembelajaran.html (diakses tanggal 12 

Febuari 2010) 

 

 

http://budimeeong.files.wordpress.com/2008/05/inisiasi_pengembangan_matematika_sd_1.pdf
http://budimeeong.files.wordpress.com/2008/05/inisiasi_pengembangan_matematika_sd_1.pdf
http://www.sman1-ciamis.com/berita-dan-artikel/74-artikel-lepas/218-teori-belajar-yang-melandasi-proses-pembelajaran.html
http://www.sman1-ciamis.com/berita-dan-artikel/74-artikel-lepas/218-teori-belajar-yang-melandasi-proses-pembelajaran.html


Seminar Nasional Pendidikan Matematika dan Statistika 2010 

Peranan Pendidikan Matematika dan Statistika dalam Membangun Sumber Daya Manusia yang Profesional                             

ISBN : 978-979-3870-72-4 

 

 283 

UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA 

MELALUI METODE DRILL POKOK BAHASAN PERTIDAKSAMAAN 

PADA SISWA KELAS X-3 SMA KARTIKA IV-3 SURABAYA  

TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
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Eka Mery Fatmawati Sukarno 2) 
1)  Dosen Program Studi Statitika UNIPA Surabaya 

2)  Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika UNIPA Surabaya 

 

 

 Pendidikan merupakan kegiatan yang universal di dalam kehidupan 

manusia. Dimanapun dan kapanpun di dunia ini terdapat pendidikan. Dalam hal 

ini pendidikan merupakan suatu yang di dalamnya terdapat komponen – 

komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Agar proses 

interaksi guru dan siswa sesuai dengan tujuan yang dikehendaki maka diperlukan 

suatu metode mengajar yang tepat, terlebih dalam proses pengajaran bidang studi 

matematika yang sering dianggap sulit. Salah satu metode mengajar yang bisa 

membuat siswa terampil memecahkan permasalahan matematika adalah metode 

drill (latihan). Dengan metode drill (latihan) siswa banyak berlatih mengerjakan 

soal – soal sehingga keberhasilan belajar siswa dapat tercapai. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah ada peningkatan prestasi belajar matematika 

melalui metode drill pokok bahasan pertidaksamaan pada siswa kelas X-3 SMA 

Kartika IV-3 Surabaya tahun pelajaran 2009/2010. 

 Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan sebanyak tiga siklus 

dimana tiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan. Dalam tiap siklus terdiri dari 

empat tahapan kegiatan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan tindakan, 

tahap pengamatan, dan tahap refleksi. Tempat penelitian di SMA Kartika IV-3 

Surabaya dengan subyek penelitian siswa – siswi kelas X-3 SMA Kartika IV-3 

Surabaya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan tes 

subjektif yang terdiri dari 10 butir soal pada tiap siklusnya. Data yang berupa hasil 

tes siswa selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengetahui 

ketuntasan belajar siswa secara klasikal. 

 Dari hasil analisis didapatkan bahwa prestasi belajar matematika siswa 

secara klasikal telah mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus III yaitu 

siklus I sebesar 74,36 %, siklus II sebesar 82,05 %, dan siklus III sebesar 89,74 %. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui penerapan metode drill terbukti 

dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. 

 

Kata Kunci : Metode Drill, Prestasi Belajar. 
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A. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan kegiatan yang universal di dalam kehidupan 

manusia dan merupakan sesuatu dimana di dalamnya terdapat komponen – 

komponen yang saling berinteraksi antara lain siswa dan guru untuk mencapai 

tujuan tertentu.  

Agar proses interaksi guru dan siswa sesuai dengan yang dikehendaki 

maka diperlukan metode pembelajaran yang sesuai pula, terlebih dalam proses 

pembelajaran bidang studi matematika yang sering dianggap sulit. Dengan 

penggunaan metode pembelajaran yang sesuai akan dapat mengatasi kesulitan 

tersebut. Menurut Hudoyo (1988:95) “ Matematika bukanlah bidang studi 

yang sulit dipelajari asalkan strategi penyampaiannya cocok dengan 

kemampuan yang dipelajarinya “ . 

Dalam hal ini guru harus mencari metode agar siswa memahami materi 

pelajaran matematika dengan baik dan tidak menganggap matematika adalah 

bidang studi yang sulit sehingga nantinya siswa terampil memecahkan 

permasalahan–permasalahan matematika yang dihadapinya. 

Salah satu metode pembelajaran yang bisa membuat siswa terampil 

memecahkan permasalahan matematika adalah metode drill (latihan). Dengan 

metode drill (latihan) siswa banyak berlatih mengerjakan soal – soal sehingga 

keberhasilan belajar siswa kemungkinan besar dapat tercapai. 

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas maka dalam penelitian ini 

penulis mengambil judul “Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika 

Melalui Metode Drill Pokok Bahasan Pertidaksamaan Pada Siswa Kelas X-3 

SMA Kartika IV-3 Surabaya Tahun Pelajaran 2009/2010 “. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 

peningkatan prestasi belajar matematika melalui metode drill pokok bahasan 

pertidaksamaan pada siswa kelas X-3 SMA Kartika IV-3 Surabaya tahun 

pelajaran 2009/2010. 
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B. PEMBAHASAN 

Penelitian ini terdiri dari tiga siklus dimana tiap siklusnya memiliki empat 

tahapan yaitu : tahap perencanaan, tahap pelaksanaan tindakan, tahap 

pengamatan, dan tahap refleksi.  

Pada tahap perencanaan peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran 

yang terdiri dari rencana pembelajaran, alat – alat pengajaran yang 

mendukung, soal – soal latihan serta soal – soal tes 

Pada tahap pelaksanaan tindakan peneliti melaksanakan kegiatan   belajar 

–  mengajar di kelas sesuai dengan rencana pembelajaran 

Pada tahap pengamatan peneliti melakukan pengamatan (observasi) 

bersamaan dengan pelaksanaan tindakan yaitu pada saat proses belajar – 

mengajar. Pada tahap ini peneliti mengamati tes yang dikerjakan siswa secara 

individu selama satu jam pelajaran. 

Selanjutntya pada tahap refleksi peneliti mengkaji apa yang telah 

terlaksana dengan baik maupun yang masih kurang baik dalam proses belajar 

mengajar dengan penerapan metode drill. Hal ini dilakukan dengan melihat 

data hasil evaluasi yang dicapai siswa pada siklus I. Jika refleksi menunjukkan 

tindakan pada siklus I memperoleh hasil yang tidak optimal yaitu tidak 

tercapai ketuntasan belajar sebesar 85 % dari siswa yang memperoleh nilai ≥ 

65 maka dilanjutkan siklus berikutnya untuk memperbaiki serta 

menyempurnakan perencanaan dan pelaksanaan tindakan sehingga dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa dengan penerapan metode drill. 

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah siswa – siswi kelas X-3 SMA 

Kartika IV-3 Surabaya Tahun Pelajaran 2009 / 2010. Sedangkan lokasi yang 

dipilih adalah SMA Kartika IV-3 Surabaya. 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

metode tes. Selanjutnya hasil dari tes siswa dianalisis dengan menggunakan 

analisis data deskriptif.  
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Hasil Penelitian 

a. SIKLUS I 

Kriteria - kriteria tuntas individu dan klasikal : 

1) Tuntas individu apabila siswa memiliki daya serap paling sedikit 65 

% atau nilai 65 

2) Tuntas klasikal apabila tecapai paling sedikit 85 % siswa di kelas 

telah tuntas belajar 

Dari hasil analisis pada siklus pertama, menghasilkan persentase 

ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal adalah sebagai berikut : 

100%
n

E
N

   

 
29

100%
39

   

  = 74, 36 % 

 

dimana 10 siswa memperoleh nilai kurang dari 65 (tidak tuntas 

belajar) dan 29 siswa dikatakan tuntas secara individual sehingga 

persentase ketuntasan belajar secara klasikal mencapai 74, 36 %. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa pada siklus I ketuntasan belajar secara 

klasikal belum tercapai.  

Adapun refleksi pada siklus I ini adalah sebagai berikut : 

1) Siswa kurang memperhatikan guru dalam menyampaikan 

materi 

2) Siswa kurang memahami materi yang telah diberikan 

3) Bahasa yang digunakan guru dalam menyampaikan materi 

kurang dimengerti siswa 

Karena dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada Siklus I 

ini  masih terdapat kekurangan, maka perlu adanya perbaikan pada siklus 

II diantaranya adalah sebagai berikut : 

1) Guru hendaknya berusaha agar siswa tertarik dan 

memperhatikan penjelasan materi yang diberikan 
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2) Guru hendaknya memberikan pemahaman pada siswa dengan 

memberikan contoh soal yang mudah untuk dipahami oleh 

siswa 

3) Dalam menyampaikan materi guru hendaknya menggunakan 

bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa. 

b. SIKLUS II 

Dari hasil analisis pada siklus kedua, menghasilkan persentase 

ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal adalah sebagai berikut : 

100%
n

E
N

   

 
32

100%
39

   

  = 82, 05 % 

 

dimana 7 siswa memperoleh nilai kurang dari 65 (tidak tuntas 

belajar) dan 32 siswa dikatakan tuntas secara individual sehingga 

persentase ketuntasan belajar secara klasikal mencapai 82, 05 %. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa pada siklus II ini ketuntasan belajar secara 

klasikal telah mengalami peningkatan lebih baik dari siklus I namun 

ketuntasan belajar secara klasikal belum tercapai karena persentase 

ketuntasan belajar secara klasikal hanya mencapai 82, 05 %. 

Adapun refleksi pada siklus II ini adalah sebagai berikut : 

1) Siswa kurang memperhatikan guru dalam menyampaikan materi 

pelajaran 

2) Siswa kurang mampu menerapkan aturan – aturan tentang sistem 

pertidaksamaan  

Karena dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada Siklus II 

ini  masih terdapat kekurangan, maka perlu adanya perbaikan pada siklus 

III diantaranya adalah sebagai berikut : 

1) Guru hendaknya memberikan motivasi kepada siswa yang 

kurang memperhatikan materi pelajaran 
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2) Guru hendaknya lebih menekankan aturan – aturan sistem 

pertidaksamaan yang akan dipelajari sehingga dapat dengan 

mudah diterapkan pada soal yang akan diberikan sehingga tidak 

salah dalam penggunaannya. 

c.    SIKLUS III 

Dari hasil analisis pada siklus ketiga, menghasilkan persentase 

ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal adalah sebagai berikut : 

100%
n

E
N

   

 
35

100%
39

   

  = 89, 74 % 

 

dimana 4 siswa memperoleh nilai kurang dari 65 (tidak tuntas 

belajar) dan 35 siswa dikatakan tuntas secara individual sehingga 

persentase ketuntasan belajar secara klasikal mencapai 89, 74 %. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa pada siklus III ketuntasan belajar secara 

klasikal telah tercapai.  

Pada siklus III ini, peneliti telah menerapkan metode drill dengan 

baik maka tidak perlu dilakukan revisi terlalu banyak tetapi yang perlu 

diperhatikan untuk tindakan selanjutnya adalah memaksimalkan dan 

mempertahankan apa yang telah ada dengan tujuan agar proses belajar 

mengajar selanjutnya penerapan metode drill dapat meningkatkan proses 

belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara 

maksimal. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat peningkatan 

prestasi belajar matematika melalui metode drill (latihan). Hal tersebut 

dapat dilihat pada perolehan nilai tiap siklus. Sedangkan pencapaian 

ketuntasan belajar secara klasikal pada siklus I sebesar 74, 36 %, siklus 

II sebesar 82, 05 %, dan siklus III sebesar 89, 74 % sehingga penelitian 

tindakan kelas ini selesai pada siklus III karena telah mencapai 

ketuntasan belajar secara klasikal. 
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C. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa melalui penerapan metode drill (latihan) terbukti dapat 

meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas X-3 SMA Kartika IV-3 

Surabaya. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan prestasi belajar siswa 

secara klasikal dalam setiap siklusnya yaitu siklus I sebesar 74,36 %, siklus II 

sebesar 82,05 %, dan siklus III sebesar 89,74 %. 

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran 

sebagai berikut : 

1. Metode pengajaran Drill (Latihan) dapat digunakan sebagai alternatif 

untuk mengajar matematika sehingga tidak lagi ada anggapan bahwa 

matematika merupakan pelajaran yang sulit dan membosankan 

2. Dengan memperhatikan kekurangan – kekurangan pada penelitian ini 

diharapkan bagi peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut dapat 

meminimalisasikan kekurangan – kekurangan tersebut agar mendapat 

hasil yang lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika dan Statistika 2010 

Peranan Pendidikan Matematika dan Statistika dalam Membangun Sumber Daya Manusia yang Profesional                             

ISBN : 978-979-3870-72-4 

 

 290 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arikunto, Suharsimi. 2003. Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta : Bumi 

Aksara. 

 

Arikunto, Suharsimi. 2009. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta : Bumi Aksara. 

 

Hudoyo, Herman. 1979. Pengembangan Kurikulum Matematika dan 

Pelaksanaannya Di Depan Kelas. Surabaya : Usaha Nasional. 

 

Hudoyo, Herman. 1988. Mengajar Belajar Matematika. Surabaya : Usaha 

Nasional. 

 

Mafiatun, Sri. 2008. ”Pengaruh Metode Pemberian Tugas Kelompok yang 

Dibahas Secara Diskusi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Bidang 

Studi Matematika Pokok Bahasan Aritmatika Sosial Siswa Kelas VII SMP 

PGRI 17 Surabaya”. Skripsi, Program Studi : Pendidikan Matematika, 

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. 

 

Muslich, Masnur. 2009. Melaksanakan PTK (Pelaksanaan Tindakan Kelas) Itu 

Mudah. Jakarta : Bumi Aksara. 

 

Ningsih, Sri. 2009. ”Penerapan Pembelajaran Matematika Realistik Sebagai 

Upaya Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Sub Pokok 

Bahasan Ukuran Pemusatan Data Siswa Kelas XI – IA2 SMA ITP 

Surabaya”. Skripsi, Program Studi : Pendidikan Matematika, Universitas 

PGRI Adi Buana Surabaya. 

 

Sagala, Syaiful. 2008. Konsep dan Makna Pembelajaran. Bandung : Alfabeta. 

 

Slameto. 2003. Belajar dan Faktor – Faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta : 

Rineka Cipta. 

 

Sudijono, Anas. 2009. Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta : Rajawali Pers. 

 

Trianto. 2007. Model – Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi 

Konstruktivistik. Jakarta : Prestasi Pustaka. 

 

Uno, Hamzah. 2009. Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar 

yang Kreatif dan Efektif. Jakarta : Bumi Aksara. 

 

Wirodikromo, Sartono. 2007. Matematika untuk SMA Kelas X Semester I. Jakarta 

: Erlangga. 

 

 

 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika dan Statistika 2010 

Peranan Pendidikan Matematika dan Statistika dalam Membangun Sumber Daya Manusia yang Profesional                             

ISBN : 978-979-3870-72-4 

 

 291 
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 Perubahan Struktur (Structural Change) merupakan suatu perubahan 

pola yang terjadi pada data deret waktu. Beberapa contoh kejadian penyebab 

terjadinya perubahan pola data tersebut antara lain adalah perubahan 

kebijaksanaan seperti adanya perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), hari 

raya keagamaan, tahun ajaran baru sekolah dan kejadian bom Bali. Studi tentang 

perubahan struktur ini telah banyak dilakukan. Beberapa contoh pendekatan yang 

dapat digunakan untuk menganalisis perubahan struktur seperti model  

Autoregressive yang mengandung perubahan struktur, pendekatan intervensi dan 

switching regression. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

Indeks Harga Konsumen(IHK) umum Kediri. Pendekatan yang digunakan untuk 

menganalisis adalah model Autoregressive yang mengandung perubahan struktur. 

Pada penelitian ini dilakukan pendeteksian  ada tidaknya perubahan struktur 

dengan menggunakan uji SupF, pendeteksian banyaknya break dengan kriteria 

Bayesian Information Criterion (BIC), kemudian memodelkannya dengan model 

Autoregressive yang mengandung perubahan struktur berdasarkan waktu break 

yang diperoleh. Hasil evaluasi diperoleh bahwa pada data penelitian terjadi 

perubahan struktur dan terdapat dua waktu break yang dideteksi, yaitu kejadian 

pada bulan Januari 1998 (terjadi perubahan tahun dasar dalam perhitungan IHK 

oleh Badan Pusat Statistik) dan kejadian bulan Desember 1999 yang bertepatan 

dengan bulan suci Ramadhan.   

Kata Kunci : autoregressive, BIC, structural change 
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A.  PENDAHULUAN 

 Structural Change (Perubahan Struktur) merupakan suatu perubahan pola 

yang terjadi pada data deret waktu. Waktu terjadinya perubahan struktur 

(waktu break) tersebut ada yang diketahui dan tidak diketahui kapan 

terjadinya. Perubahan struktur ini seringkali terjadi di bidang ekonomi dan 

beberapa contoh kejadian yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan 

struktur adalah perubahan kebijaksanaan, perubahan harga minyak, hari raya 

keagamaan, dan tahun ajaran baru sekolah. 

 Chow (1960) adalah peneliti pertama yang memperkenalkan uji tentang 

perubahan struktur. Uji tersebut digunakan pada model regresi linier (k 

variabel) dengan dua regime (
1n  dan 

2n ) atau dengan satu break (break point 

yang diketahui). Banyaknya pengamatan sebelum waktu break adalah 
1n  dan 

banyaknya pengamatan setelah waktu break adalah 
2n . Brown, Durbin, dan 

Evans (1975) memperkenalkan penggunaan Recursive CUSUM (cumulative 

sum of residuals) Test untuk mendeteksi adanya perubahan struktur. Dufour 

(1982) mengembangkan uji Chow, yaitu uji yang digunakan untuk banyak 

regime dengan break point yang diketahui. Chow dan Dufour keduanya sama-

sama menggunakan statistik uji F . Andrew dan Plobegger (1994) 

mengembangkan uji F tersebut untuk digunakan jika waktu breaknya tidak 

diketahui, yaitu dengan kriteria yang digunakan adalah nilai supremum atau 

average atau exp dari F .   

Kim dan Maddala (1998) menggunakan criteria BIC (Bayesian 

Information Criterion) untuk mengestimasi jumlah break. Zeileis, Leisch, 

Hornik dan Kleiber (2002) memperkenalkan library strucchange dalam paket 

program R, mereka mengimplementasikan penggunaan program R dalam 

mendeteksi adanya perubahan struktur dengan menggunakan Statistik F  

( )expdan,sup FaveFF  dan empirical fluctuation process (CUSUM, 

MOSUM (moving sums of residuals), ME (moving estimates) test). Bai dan 

Perron (2003) memperkenalkan pendeteksian waktu  break  dalam multiple 

structural change models dengan menggunakan prinsip program dinamis. 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika dan Statistika 2010 

Peranan Pendidikan Matematika dan Statistika dalam Membangun Sumber Daya Manusia yang Profesional                             

ISBN : 978-979-3870-72-4 

 

 293 

Zeileis, Kleiber, Kramer dan Hornik (2003) menggunakan program R untuk 

melakukan pengujian perubahan struktur, mendeteksi banyaknya break 

dengan kriteria BIC, serta mendeteksi waktu terjadinya break dengan 

mengadopsi versi Bai dan Perron (2003). Zeileis, dkk. (2003) 

mengaplikasikan uji dan deteksi perubahan struktur tersebut pada data tahunan 

aliran sungai Nil, data bulanan kecelakaan mobil di Inggris dan data kuartal 

indeks harga minyak impor di Jerman. Pada data aliran sungai Nil terdeteksi 

satu break, yaitu saat pembangunan bendungan Aswan tahun 1898. Pada data 

kecelakaan mobil terdeteksi dua break yaitu bulan Oktober 1973 saat terjadi 

krisis minyak pertama dan bulan Januari 1983 saat diperkenalkannya 

peraturan penggunaan sabuk pengaman. Pada data harga minyak terdeteksi 

tiga waktu break, yaitu kuartal ketiga tahun 1973 saat terjadi embargo minyak 

Arab, kuartal pertama tahun 1979 saat awal terjadinya perang Iran-Irak, dan 

kuartal pertama tahun 1985 saat terjadinya worldwide slowdown of  demand. 

Krisis moneter (krismon) yang melanda Indonesia mulai pertengahan 

tahun 1997 atau tepatnya pada  bulan Juli 1997 berdampak diberbagai bidang, 

misalnya melemahnya nilai tukar, banyaknya kredit macet dan meningkatnya 

jumlah pengangguran. Akibat krismon tersebut juga berdampak pada IHK. 

IHK adalah indikator harga yang dihitung berdasarkan paket komoditas 

terpilih dengan menggunakan rasio periode tertentu terhadap tahun dasar yang 

ditentukan. Pada saat krismon terjadi (periode 1997/1998) IHK terus menerus 

bergerak naik dengan kenaikan yang tinggi. Hal ini juga berdampak pada 

inflasi, karena IHK merupakan indikator inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan 

yang mengindikasikan semakin melemahnya daya beli yang diikuti dengan 

semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu negara (Khalwaty, 

2000). Inflasi yang tinggi dapat berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi. 

Kenaikan harga BBM yang tinggi (diatas 100 persen) pada bulan Oktober 

2005 juga menyebabkan kenaikan IHK yang besar pula pada saat itu. Hal ini 

dapat dilihat berdasarkan data BPS, IHK umum nasional bulan Oktober 2005 

adalah sebesar 135,15, sedangkan pada bulan September 2005 sebesar 124,33 

(terjadi kenaikan IHK sebesar 10,82 poin). Adanya kejadian krismon dan 
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kenaikan BBM tersebut dapat menyebabkan terjadinya perubahan pola data 

IHK.  

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data bulanan IHK 

umum Kediri. Pada data tersebut akan dilakukan pendeteksian  ada tidaknya 

perubahan struktur dengan menggunakan uji SupF, pendeteksian banyaknya 

break dengan kriteria BIC, kemudian memodelkannya dengan model 

Autoregressive yang mengandung perubahan struktur berdasarkan waktu 

break yang diperoleh. 

B.  PEMBAHASAN 

Model umum regresi linier berganda dengan notasi matriks adalah 

sebagai berikut (Bai dan Perron, 2003): 

                   uXy  β                                                    (2.1) 

dengan y   adalah vektor variabel dependen dengan ukuran 1n , X  adalah 

matriks variabel independen dengan ukuran kn  , β  adalah vektor parameter 

regresi dengan ukuran 1k , u  adalah vektor residual 1n , n  adalah 

banyaknya pengamatan, k  adalah banyaknya variabel independen. Jika pada  

matriks X  terdiri dari lag variabel dependen, maka persamaan (2.1) disebut 

dengan model Autoregressive. Bila terdapat p order autoregressive maka 

disebut model Autoregressive order p atau AR( p ). 

Model regresi yang mengandung perubahan struktur adalah model 

dengan nilai parameter yang berubah-ubah dalam kurun periode waktunya. 

Berikut ini adalah model regresi linier berganda dalam bentuk matriks yang 

mengandung m breaks (m + 1 regimes) (Bai dan Perron, 2003): 

uZXy  δβ                                              (2.2)                                                     

dengan: )',,,( 21 nyyy y , Z adalah matriks diagonal partisi dari Z  pada 

waktu ),,( m1 TT   yaitu ),,( 1m1  ZZ diagZ , sedangkan tz  adalah 

variabel dummy dari sub periode. Dan j  adalah parameter variabel tz , tu  
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adalah residual pengamatan waktu ke-t ( jj TTt ,,11   ) 

dengan nTT m  10 dan0 ), sedangkan j  adalah banyaknya segmen 

( )1,,,2,1  mmj   dan break point (
m1 ,, TT  ).  

Hipotesis untuk menguji ada tidaknya perubahan struktur pada data 

adalah sebagai berikut : 

kiiH i ,,1,:0                 

:1H kiii ,,1,    

Jika break point (waktu terjadinya perubahan struktur) dalam perubahan 

struktur tidak diketahui waktu terjadinya perubahan struktur, maka F statistik 

yang digunakan untuk menguji adalah (Zeileis, dkk., 2003):  

)2/()(ˆ)(ˆ

)(ˆ)(ˆˆ'ˆ
'

'

kntutu

tutuuu
F t




  ,                                              (2.3), 

dengan û adalah residual dari model dengan keseluruhan data, sedangkan 

)(ˆ tu adalah residual dari model yang tersegmen. Statistik F ini dihitung pada 

hh TnTt  ,,  )( kTh  . Nilai ][nhTh   menjadi a trimming parameter 

yang  dalam aplikasinya bisa dipilih sendiri oleh peneliti. h adalah parameter 

bandwith dan )1,0(h . Andrew dan Plobegger (1994) menyarankan 

bahwa 0H  ditolak jika nilai supremumF > C (critical value pada level  ). 

Adapun rumus supremum F adalah sebagai berikut : 

t
ttt

FF


 supsup .                                                                (2.4) 

Tabel C  dapat dilihat pada Andrew (1993). 

Maddala dan Kim (1998) menggunakan criteria BIC untuk 

mengestimasi jumlah break (m). Adapun rumus dari BIC adalah : 
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n

n
m(kkm

m )log(
)]1[)ˆlog(BIC 2                               (2.5), 

dengan n  adalah banyaknya pengamatan. Estimasi jumlah break adalah m̂ , yaitu   

).BIC,,BIC,BICmin(argˆ 21 mm                               (2.6). 

Jika terdapat m partisi ),,( 1 mTT  , maka segmentasi optimal diperoleh secara 

rekursif dengan (Zeileis dkk., 2003): 

)],1()([min)( ,1, ntrssTRSSTRSS tm
TnjmT

nm
hh

 


                        (2.7) 

yang diadopsi dari versi Bai dan Perron (2003). 

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data IHK umum kota Kediri 

periode bulan Januari 1989 s/d Desember 2008 yang diperoleh dari Indeks Harga 

Konsumen dan Berita Resmi Statistik BPS. Adanya perbedaan tahun dasar 

menyebabkan adanya lonjakan data yang berbeda cukup besar pada saat 

pergantian tahun dasar, oleh karena itu dilakukan penyeragaman tahun dasar. 

Tahun dasar yang digunakan adalah tahun dasar 2007 (=100). Analisis statistik 

pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan software Minitab dan R. 

Pola data IHK umum Surabaya dalam kurun waktu Januari 1989 s.d 

Desember 2008 dapat dilihat pada Gambar 4.1. Pada data IHK umum Kediri 

menunjukkan adanya trend yang naik.. Perubahan pola data terjadi pada periode 

tahun 1997/1998, hal ini terlihat dari adanya kenaikan IHK yang besar dalam 

periode tersebut.  Periode tahun 1997/1998 adalah saat terjadinya krisis moneter 

di Indonesia yang diawali pada bulan Juli 1997. Pada awal tahun 1999 yaitu bulan 

Maret sampai akhir tahun 1999 bulan Nopember IHK cenderung mengalami 

penurunan.  Adanya kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM lebih dari 100 

persen pada bulan Oktober 2005 menyebabkan  kenaikan IHK yang signifikan di 

bulan tersebut.  
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Gambar 2.1 Plot time series data IHK umum Kediri 

Sebelum melakukan analisis perubahan struktur, maka perlu menentukan 

model Autoregressive awal, yaitu dengan melihat plot PACF dari data yang telah 

stasioner (Gambar 2.2). Data IHK umum Kediri yang stasioner diperoleh setelah 

dilakukan transformasi Ln dan didifference 1. Model Autoregressive awal yang 

diperoleh adalah AR([1,2,5,6,8,9]). 
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Gambar 2.2 Plot PACF data IHK umum Kediri setelah ditranformasi Ln dan 

didifference 1 
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Berdasarkan model Autoregressive awal tersebut, maka selanjutnya 

adalah menguji ada tidaknya perubahan struktur pada data. Pengujian perubahan 

struktur dengan Fsup diperoleh hasil nilai p-value = 3,221e-05. Hal ini berarti 

terdapat perubahan struktur pada data karena diperoleh p-value < %)5( . Plot F  

statistik tipe Fsup   pada Gambar 2.3a juga menerangkan bahwa terdapat 

perubahan struktur, yaitu dengan adanya beberapa titik yang terletak diluar nilai 

kritis. 

Langkah berikutnya adalah mendeteksi banyaknya break atau m  dengan 

kriteria BIC terkecil. Berdasarkan Gambar 2.3b diperoleh nilai BIC terkecil pada 

2m , sedangkan waktu break yang diperoleh adalah bulan Januari 1998 

( 1091 T ) dan Desember 1999 ( 1322 T ). Pada bulan Januari 1998 terjadi 

perubahan tahun dasar dalam perhitungan IHK oleh BPS, yaitu menggunakan 

tahun dasar 1996, sedangkan pada bulan Desember 1999 bertepatan dengan bulan 

suci Ramadhan. 

Penentuan variabel independen yang masuk dalam model Autoregressive 

yang mengandung perubahan struktur dilakukan dengan Regresi stepwise. Model 

Autoregressive yang mengandung perubahan struktur untuk data IHK umum 

Kediri (
1y ) setelah melalui seleksi variabel independen dengan regresi stepwise 

adalah : 
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Model (2.8) menunjukkan bahwa model Autoregressive awal, yaitu 

ARI([1, 2, 5, 6, 8, 9]), setelah dimodelkan dengan model Autoregressive yang 

mengandung perubahan struktur berubah menjadi model AR(1)untuk segmen 1, 

model AR([1,5,8]) untuk segmen 2 dan model AR(1) untuk segmen 3. 
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Berdasarkan model (2.8), maka dapat diketahui bahwa IHK umum Kediri 

dipengaruhi oleh IHK satu bulan sebelumnya pada segmen 1, pada segmen 2 IHK 

umum Kediri dipengaruhi oleh IHK satu bulan sebelumnya, lima bulan 

sebelumnya dan delapan bulan sebelumnya, sedangkan pada segmen 3 IHK umum 

Kediri dipengaruhi oleh IHK satu bulan sebelumnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Plot F  Statistik dan plot BIC IHK umum Kediri 
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Gambar 2.4 Plot time series IHK umum Kediri dengan waktu break yang 

diperoleh 

Jika variabel model (2.8) dikembalikan ke bentuk variabel awal, maka 

modelnya menjadi : 
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Pada model Autoregressive dengan perubahan struktur yang diperoleh 

hanya mampu mendeteksi dua break selama periode penelitian, yaitu kejadian 

bulan Januari 1998 dan Desember 1999 (Gambar 4.66). Sedangkan kejadian-

kejadian seperti kenaikan harga BBM dan krisis moneter tidak berhasil dideteksi, 

sehingga model Autoregressive  dengan perubahan struktur tersebut kurang 

mampu menjelaskan fenomena yang terjadi. Hal ini juga menjelaskan bahwa 

kriteria BIC minimum yang digunakan untuk mendeteksi banyaknya break pada 

metode perubahan struktur dalam penelitian ini kurang berhasil mendeteksi  saat 

terjadi perubahan struktur pada data penelitian. 
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C.  PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka saran yang dapat diberikan 

dari hasil penelitian ini adalah perlun perlu dicoba kriteria lain yang digunakan 

untuk mendeteksi banyaknya break pada metode perubahan struktur, misalnya 

dengan kriteria LWZ.  
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Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini berdasakan 

kesimpulan-kesimpulan di atas adalah untuk peneliti lain sebaiknya dicoba 

metode lain yang kemungkinan dapat menghasilkan model yang lebih baik. 

Misalnya adalah metode multivariate time series seperti VAR yang mengandung 

perubahan struktur. Selain itu juga perlu dicoba kriteria lain yang digunakan untuk 

mendeteksi banyaknya break pada metode perubahan struktur, misalnya dengan 

kriteria LWZ. 

Jika ditinjau dari model yang diperoleh, maka model intervensi lebih 

mampu menjelaskan fenomena yang terjadi. Hal ini dikarenakan oleh kejadian-

kejadian yang ada selama periode penelitian mampu dijelaskan model intervensi 

dengan banyakknya kejadian-kejadian yang berpengaruh dalam model (Gambar 

4.65). Contohnya adalah kejadian-kejadian intervensi yang dikarenakan oleh 

adanya kenaikan harga BBM serta kejadian krisis moneter yang melanda 

Indonesia di pertengahan tahun 1997. Pada model Autoregressive dengan 

perubahan struktur yang diperoleh hanya mampu mendeteksi dua break selama 

periode penelitian, yaitu kejadian bulan Januari 1998 dan Desember 1999 

(Gambar 4.66). Sedangkan kejadian-kejadian seperti kenaikan harga BBM dan 

krisis moneter tidak berhasil dideteksi, sehingga model Autoregressive  dengan 

perubahan struktur tersebut kurang mampu menjelaskan fenomena yang terjadi. 

Hal ini menjelaskan bahwa kriteria BIC minimum yang digunakan untuk 

mendeteksi banyaknya break pada metode perubahan struktur dalam penelitian ini 

kurang berhasil mendeteksi  saat terjadi perubahan struktur pada data penelitian. 
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A. PENDAHULUAN 

Sejak perekonomian Indonesia terguncang pada tahun 1997, untuk 

memperbaiki keadaan perekonomian tersebut dibutuhkan dana yang cukup 

besar. Untuk menggairahkan kembali perekonomian Indonesia, diantaranya 

adalah membuka peluang bagi investor saing untuk memiliki mayoritas saham 

perusahaan yang telah go publik di BEI. 

Perusahaan yang go publik mempunyai tujuan untuk memaksimalkan 

kesejahteraan para pemegang saham. Slaah satu cara untuk mencapai tujuan 

tersebut adlaah dengan meningkatkan nilai harga saham perusahaan. Harga 

saham mencerminkan nilai perusahaan di mata masyarakat, apabila harag 

saham suatu perusahaan tinggi, maka nilai perusahaan di mata masyarakat 

juga baik. Oleh karena itu, harga saham merupakan hal yang penting bagi 

sebuah perusahaan. 

Adapaun faktor-faktor yang mempengaruhi nilai dari harga saham salah 

satunya adalah faktor fundamental. Analisis fundamental digunkana untuk 

menganalisa kondisi keuangan dan ekonomi perusahaan yang menerbitkan 

saham tersebut. Analisis fundamental berkaitan dengan penilaian kinerja 

perusahaan, tentang efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam mencapai 

sasarannya. Analisis fundamental digunakan dengan pertimbangan utama 

yaitu dengan kinerja yang baik maka harga saham perusahaan akan meningkat 

dan sebaliknya. 

Rasio fundamental yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ROE, EPS 

dan PER. Adapun rasio tersebut digunakan karena ROE merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk mengembalikan 

modal investor yang diinvestasikan kepada perusahaan tersebut. EPS 

merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kemampuan per lembar 

saham dalam menghasilkan laba. Sedangkan PER merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh satu 

rupiah pendapatan dari satu saham. 
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Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah Return On Equity, Earning Per Share, Price Earning Ratio 

berpengaruh secara simultan terhadap harga saham pada perusahaan 

retail trade yang go publik di PT. Bursa Efek Indonesia ? 

2. Apakah Return On Equity berpengaruh secara parsial terhadap harga 

saham pada perusahaan retail trade yang go publik di PT. Bursa Efek 

Indonesia ?  

3. Apakah Earning Per Share berpengaruh secara parsial terhadap harga 

saham pada perusahaan retail trade yang go publik di PT. Bursa Efek 

Indonesia ? 

4. Apakah Price Earning Ratio berpengaruh secara parsial terhadap harga 

saham pada perusahaan retail trade yang go publik di PT. Bursa Efek 

Indonesia ? 

Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai adalah : 

1. Untuk menguji apakah Return On Equity, Earning Per Share, Price 

Earning Ratio berpengaruh secara simultan terhadap harga saham pada 

perusahaan retail trade yang go publik di PT. Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk menguji apakah Return On Equity berpengaruh terhadap harga 

saham pada perusahaan retail trade yang go publik di PT. Bursa Efek 

Indonesia. 

3. Untuk menguji apakah Earning Per Share berpengaruh terhadap harga 

saham pada perusahaan retail trade yang go publik di PT. Bursa Efek 

Indonesia. 

4. Untuk menguji apakah Price Earning Ratio berpengaruh terhadap 

harga saham pada perusahaan retail trade yang go publik di PT. Bursa 

Efek Indonesia. 
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Definisi Operasional Variabel 

1. Return On Equity 

Adalah salah satu rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba. 

2. Earning Per Share 

Adalah rasio yang menunjukkan berapa besar kemampuan per lembar 

saham perusahaan dalam menghasilkan laba. 

3. Price Earning Ratio 

 Merupakan rasio yang menunjukkan nilai harga saham terhadap laba 

perusahaan.  

4. Harga Saham 

Harga saham merupakan penilaian sesaat yang dipengaruhi oleh banyak 

faktor, antara lain kondisi fundamental emiten, faktor penawaran dan 

permintaan saham dan kemampuan analisis efek. 

Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan retail trade yang go publik 

di PT. Bursa Efek Indonesia dan memiliki data laporan keuangan lengkap 

yang diperlukan selama tahun 2006-2007 yang berjumlah 8 perusahaan, yaitu: 

1) PT. Alfa Retailindo Tbk. 

2) PT. Hero Supermarket Tbk. 

3) PT. Matahari Putra Prima Tbk. 

4) PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk. 

5) PT. Rimo Catur Lestari Tbk. 

6) PT. Toko Gunung Agung Tbk. 

7) PT. FKS Multi Argo Tbk 

8) PT. Tigaraksa Satria Tbk 

Metode Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan dengan cara dokumentasi yaitu melihat, mempelajari, 

dan mengutip catatan-catatan dari dokumen yang ada pada laporan keuangan 

perusahaan retail trade yang go publik di Bursa Efek Indonesia, kemudian 

dilakukan rekapitulasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang 

digunakan berupa laporan keuangan dari tahun 2006-2007. 
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Teknik Analisis 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier 

berganda, dengan menggunakan uji hipotesis uji F dan Uji t. 

Flow Chart 

 Kecenderungan penurunan/fluktuatif terhadap harga saham, maka investor ini bermaksud  
memadukan  pengaruh  rasio keuangan diambil (Return On Equity, Earning Per Share, dan 
Price Earning Ratio), pada perusahaan retail yang terdaftar di BEI 

 

 

Return on Equity adalah salah satu rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan 
perusahaan untuk menghasilkan laba dengan berdasarkan modal saham tertentu. 

Semakin besar hasil pengembalian atas modal sendiri (ROE) maka semakin efisien dan 
efektif manajemen perusahaan. ROE dijadikan sebagai indikator atas kinerja suatu 
perusahaan mengingat para investor lebih cenderung memperhatikan kemampuan 
perusahaan dalam mengelola modalnya. 

 

Earning Pers Share ini menunjukkan berapa besar kemampuan per lembar saham 
menghasilkan laba. Laba per saham merupakan alat ukur yang berguna untuk 
membandingkan laba dari berbagai satuan usaha yang berbeda dan untuk 
membandingkan laba satu-satuan dari waktu ke waktu manakala terjadi perubahan dalam 
struktur modal.  

 

Price Earnings Ratio merupakan rasio yang menunjukkan rasio dari harga saham terhadap 
earnings. Ratio ini menunjukkan seberapa besar investor menilai harga dari saham 
terhadap kelipatan dari earnings. PER yang tinggi menunjukkan ekspektasi investor 
tentang prestasi perusahaan di masa yang akan datang cukup tinggi. 

 

Harga Saham 

EPS ROE PER 

Regresi Linier Berganda 

Uji t Uji F 

Tidak Pengaruh Ada Pengaruh 
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B. PEMBAHASAN 

Hasil dan Pembahasan 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah suatu data 

mengikuti sebaran normal yang dapat dilakukan dengan berbagai metode 

diantaranya adalah uji regresi OLS (Ordinary least Square). Berikut 

hasil uji normalitas: 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

16

,0000000

538,98038527

,179

,179

-,132

,718

,682

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

 

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa nilai statistik 

Kolmogorov-Smirnov yang diperoleh mempunyai taraf signifikan yang 

lebih dari dari 0,05 yaitu sebesar 0,682, dimana nilai tersebut telah sesuai 

dengan kriteria bahwa sebaran data disebut berdistribusi normal apabila 

memiliki taraf signifikan > 0,05. 

2. Uji Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan regresi linier 

berganda dengan bantuan program SPSS diperoleh persamaan regresi 

sebagai berikut: 

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa

-598,048 270,534 -2,211 ,047

-5,117 ,943 -,547 -5,429 ,000 -,253 -,843 -,502 ,843 1,186

26,091 2,687 ,996 9,711 ,000 ,683 ,942 ,899 ,815 1,227

11,136 2,913 ,372 3,823 ,002 ,210 ,741 ,354 ,905 1,105

(Constant)

Return On Equity

Earning Per Share

X3

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Zero-order Partial Part

Correlations

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 
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 Y = -598,048 - 5,117 X1 + 26,091 X2  + 11,136 X3  

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

0̂  = -598,048 

  Nilai konstanta sebesar -598,048 menunjukkan apabila variabel 

Return On Equity (X1), Earning Per Share (X2) dan Price Earning 

Ratio (X3) sebesar nol atau konstan, maka besarnya nilai Harga 

Saham adalah sebesar -598,048. 

1̂  = - 5,117 

  Koefisien regresi untuk variabel Return On Equity (X1) sebesar - 

5,117. Tanda negatif menunjukkan terjadinya perubahan yang 

berlawanan arah dari variabel Return On Equity (X1) terhadap 

variabel Harga Saham (Y), yang artinya apabila variabel Return 

On Equity (X1) mengalami peningkatan sebesar 1 satuan maka 

variabel Harga Saham (Y) akan menurun sebesar 5,117, demikian 

sebaliknya apabila variabel Return On Equity (X1) mengalami 

penurunan sebesar 1 satuan maka variabel Harga Saham (Y) akan 

meningkat sebesar 5,117 dengan asumsi bahwa variabel-variabel 

yang lain adalah konstan. 

2̂  =  26,091 

  Koefisien regresi untuk variabel jumlah Earning Per Share (X2) 

sebesar 26,091. Tanda positif menunjukkan terjadinya perubahan 

yang searah dari variabel Earning Per Share (X2) terhadap 

variabel Harga Saham (Y), yang artinya apabila variabel Earning 

Per Share (X2) mengalami peningkatan sebesar 1 satuan maka 

variabel nilai Harga Saham (Y) akan meningkat sebesar  26,091, 

demikian sebaliknya apabila variabel Earning Per Share (X2) 

mengalami penurunan sebesar 1 satuan maka variabel Harga 

Saham (Y) akan menurun sebesar 26,091 dengan asumsi bahwa 

variabel-variabel yang lain adalah konstan. 
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3̂  =  11,136 

  Menunjukkan besarnya nilai koefisien regresi untuk variabel Price 

Earning Ratio (X3) yaitu 11,136 dan mempunyai koefisien regresi 

positif. Hal ini menunjukkan terjadinya perubahan yang searah 

dengan variabel terikat. Jadi setiap ada kenaikan pada variabel 

Price Earning Ratio (X3) sebesar 1 satuan, dapat meningkatkan 

variabel Harga Saham (Y) sebesar 11,136 dan sebaliknya apabila 

terjadi penurunan pada variabel Price Earning Ratio (X3) sebesar 

1 satuan, dapat menurunkan pula Harga Saham (Y) sebesar 11,136 

dengan asumsi bahwa variabel-variabel yang lain adalah konstan.  

3. Hasil Pengujian Hipotesis 

a. Uji F 

Uji F Untuk menguji kecocokan atau kesesuaian model yang 

digunakan dalam penelitian tentang pengaruh variabel X terhadap Y. 

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3. Hasil Uji F 

ANOVAb

38024527 3 12674842,39 34,905 ,000a

4357498 12 363124,820

42382025 15

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X3, Return On Equity, Earning Per Sharea. 

Dependent Variable: Yb. 

 

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa nilai Fhitung yang 

diperoleh adalah sebesar 34,905 dengan taraf signifikan sebesar 

0,000. Karena taraf signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, maka 

model regresi yang dihasilkan dalam penelitian ini telah cocok 

digunakan dalam untuk menguji hipotesis yang diajukan. 

b. UJi t 
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Adapun hasil dari pengujian dengan menggunakan uji t adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4. Hasil Uji t 

Coefficientsa

-2,211 ,047

-5,429 ,000 -,253 -,843 -,502

9,711 ,000 ,683 ,942 ,899

3,823 ,002 ,210 ,741 ,354

(Constant)

Return On Equity

Earning Per Share

X3

Model

1

t Sig. Zero-order Partial Part

Correlations

Dependent Variable: Ya. 

 

Sedangkan untuk pengaruh nyata tidaknya masing-masing variabel dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pengaruh Variabel Return On Equity (X1) Terhadap Harga Saham (Y) 

 Nilai koefisien korelasi (r) parsial variabel Return On Equity (X2) dengan 

Harga Saham (Y) adalah sebesar -0,843. Sedangkan nilai thitung yang diperoleh 

adalah -5,429 dengan taraf signifikan sebesar 0,000. Karena taraf signifikan 

yang diperoleh lebih kecil dari 0,05, maka secara nyata Return On Equity (X1) 

berpengaruh secara signifikan terhadap Harga Saham (Y). 

2. Pengaruh Variabel Earning Per Share (X2) Terhadap Harga Saham (Y) 

 Nilai koefisien korelasi (r) parsial variabel Earning Per Share (X2) dengan 

Harga Saham (Y) adalah sebesar 0,899. Sedangkan nilai thitung yang diperoleh 

adalah 9,711 dengan taraf signifikan sebesar 0,000. Karena taraf signifikan 

yang diperoleh lebih kecil dari 0,05, maka secara nyata Earning Per Share 

(X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Harga Saham (Y). 

3. Pengaruh Variabel Price Earning Ratio (X3) Terhadap Harga Saham (Y) 

  Nilai koefisien korelasi (r) parsial variabel Price Earning Ratio (X3) dengan 

Harga Saham (Y) adalah sebesar 0,354. Sedangkan nilai thitung yang diperoleh 

adalah 3,823 dengan taraf signifikan sebesar 0,002. Karena taraf signifikan 

yang diperoleh lebih kecil dari 0,05, maka secara nyata Price Earning Ratio 

(X3) berpengaruh secara signifikan terhadap Harga Saham (Y). 

 

Pembahasan 
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Berdasarkan hasil pengujian di atas maka uji kecocokan model yang 

digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa model regresi yang 

dihasilkan dalam penelitian ini telah cocok digunakan dalam untuk menguji 

hipotesis yang diajukan. Dan dapat diketahui bahwa secara bersama-sama variabel 

Return On Equity (X1), Earning Per Share (X2) dan Price Earning Ratio (X3) 

terhadap Harga Saham (Y).  

Variabel Return On Equity berpengaruh secara signifikan terhadap Harga 

Saham, dengan nilai thitung yang diperoleh adalah -5,429 dan taraf signifikan yang 

diperoleh sebesar 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa dengan nilai ROE yang besar akan mendorong 

investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut sehingga akan 

meningkatkan permintaan saham yang pada akhirnya dapat menaikkan harga 

saham. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel ROE dapat 

dijadikan sebagai indikator atas kinerja suatu perusahaan mengingat para investor 

lebih cenderung memperhatikan kemampuan perusahaan dalam mengelola 

modalnya. 

Variabel Earning Per Share berpengaruh secara signifikan terhadap Harga 

Saham, dengan nilai thitung yang diperoleh adalah 9,711 dan taraf signifikan 

sebesar 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan 

bahwa perusahaan berhasil untuk meningkatkan laba bersih yang akan membuat 

para investor tertarik untuk berinvestasi dan berdampak pula pada peningkatan 

harga saham perusahaan. Karena investor menggunakan angka laba per saham 

untuk mengevaluasi hasil operasi perusahaan guna mengambil keputusan 

investasi. EPS merupakan rasio yang sangat penting karena mengandung 

informasi yang penting untuk melakukan prediksi mengenai besarnya dividend 

per share dikemudian hari dan tingkat harga saham dikemudian hari.  

Pada variabel Price Earning Ratio berpengaruh secara signifikan terhadap 

Harga Saham, dengan nilai thitung yang diperoleh adalah 3,823 dan taraf signifikan 

sebesar 0,002, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hasil ini didukung oleh 

Harahap (2001:311), yang menyatakan nilai PER yang tinggi menunjukkan 

ekspektasi investor tentang prestasi perusahaan di masa yang akan datang cukup 

tinggi. Price Earning Ratio menunjukkan harga yang investor bersedia membayar 
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untuk setiap nilai laba perusahaan. Makin tinggi Price Earning Ratio, makin besar 

harapan investor untuk meraih keuntungan berupa pendapatan investasi atas 

saham yang berarti pula bahwa nilai perusahaan itu makin tinggi.  

C. PENUTUP 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah Return On Equity, 

Earning Per Share, dan Price Earning Ratio mempunyai pengaruh secara 

simultan maupun parsial terhadap harga saham pada perusahaan Retail 

Trade yang go publik di PT. Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Secara simulatan Return On Equity, Earning Per Share, dan Price 

Earning Ratio berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan 

retail trade yang go publik di PT. Bursa Efek Indonesia, dengan nilai 

Fhitung yang diperoleh adalah sebesar 34,905 dan taraf signifikan 

sebesar 0,000. 

2. Return On Equity berpengaruh secara parsial terhadap harga saham 

pada perusahaan retail trade yang go publik di PT. Bursa Efek 

Indonesia, dengan nilai beta sebesar -0,547. 

3. Earning Per Share berpengaruh secara parsial terhadap harga saham 

pada perusahaan retail trade yang go publik di PT. Bursa Efek 

Indonesia, dengan nilai beta sebesar 0,996. 

4. Price Earning Ratio berpengaruh secara parsial terhadap harga saham 

pada perusahaan retail trade yang go publik di PT. Bursa Efek 

Indonesia, dengan nilai beta sebesar 0,372. 
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PEMBELAJARAN INQUIRY UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN 

MAHASISWA PADA MATA KULIAH  PPMS I DENGAN KEGIATAN 

LESSON STUDY 

Aning Wida Yanti, S.Si., M.Pd 

Dosen Universitas Negeri Malang (UM) 

aning.widayanti@yahoo.co.id 

 

Pengalaman mendampingi kegiatan Lesson Study guru-guru matematika 

SMP di Pasuruan selama 3 semester, pada semester awal banyak temuan yang 

sebetulnya tidak boleh terjadi untuk guru matematika, misalnya pada persamaan 

garis lurus, “tentukan persamaan garis yang melalui (2,2) dan (2,7). Jawaban 

gurunya x=2, tetapi setelah dilacak, dari mana mendapatkan x=2” jawaban ada 

yang digambar, pokoknya x=2. Masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dan 

setelah berjalan 3 semester terasa hasilnya, bahwa guru-guru matematika yang 

mengikuti kegiatan LS banyak sekali kemajuan, terutama segi pendalaman materi 

dan pengembangan RPP. 

      Untuk mempersiapkan calon guru matematika SMP melalui matakuliah PPMS 

I yang meliputi materi matematika SMP mulai klas VII sampai klas IX, supaya 

tidak terjadi kesalahan yang berulang, penelitian ini difokuskan bagaimana 

mahasiswa dapat mengembangkan/menguasai materi dengan mencoba 

menemukan sendiri jawaban melalui diskusi kelompok dan presentasi. 

      Rumusan masalah dalam penelitian adalah” Bagaimanakah langkah-langkah 

model perangkat  pembelajaran inquiry untuk meningkatkan pemahaman 

mahasiswa dalam belajar PPMS I dengan kegiatan Lesson Study” , tujuan 

penelitian  adalah ”.Mendiskripsikan langkah-langkah penerapan pembelajaran 

inquiry dengan kegiatan  Lesson Study  untuk meningkatkan pemahaman 

mahasiswa dalam belajar PPMS I” . 

      Penelitian  ini dilakukan di Jurusan Matematika FMIP UM dengan subyek 

penelitian adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika semester V yang 

mengiktui matakuliah PPMS I/ Pengembangan Pembelajaran Matematika Sekolah 

I yang meliputi matematika SMP mulai klas VII sampai klas IX.  

     Temuan pada penelitian kali ini adalah” Dengan merancang model 

pembelajaran yaitu,  sebelum pembelajaran RPP harus dibuat secara benar mulai 

skenario pembelajaran sampai alat evaluasi, setiap selesai pembelajaran diadakan 

refleksi untuk mengetahui masukan pengamat sebagai acuan untuk mengajar 

berikutnya, pembelajaran harus melibatkan mahasiswa, guru model hanya 

memberi arahan bagi mahasiswa yang bertanya atau kurang mengatahui, dan rasa 

percaya diri mahasiswa perlu ditumbuhkan. Hal ini tercermin pada saat kegiatan 

diskusi kelompok, mengerjakan tugas baik dari LKS, semua mahasiswa bekerja 

dengan sungguh-sungguh. Dari hasil catatan pengamat ternyata kegiatan 

pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran inquiry dengan 

kegiatan lesson study pemahaman mahasiswa materi matematika SMP sangat 

meningkat.  

 

Kata kunci: Pembelajaran Inquiry, Lesson Study 

 

mailto:aning.widayanti@yahoo.co.id
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A.  PENDAHULUAN 

 Pada awal perkuliahan PPMS I kami mencoba mempertanyakan masalah 

mendasar,  yaitu : mencari persamaan garis lurus yang melalui titik (2,2) dan 

(2,7) , jawaban sementara semua  mahasiswa menjawab x=2, setelah 

dipertanyakan darimana kalian mendapatkan jawab x=2,  ada yang menjawab 

pokoknya x=2, ada yang digambar , ada yang memasukkan rumus tetapi tidak 

yakin.  Dengan kegiatan lesson study dan pembelajaran menggunakan 

pendekatan inquiry diharapkan mahasiswa dapat mentransfer pengetahuannya 

kedalam situasi lain, yaitu dapat menghayati pengetahuan yang diperolehnya, 

dan dengan prosedur yang ditemukan dapat dijadikan pengalaman  yang dapat 

diterapkan pada situasi lain. 

     Kegiatan Lesson Study  dikembangkan pada matakuliah PPMS I dengan 

pembelajaran inquiry yang intinya ingin memberdayakan mahasiswa/calon 

guru sesuai kapasitas serta permasalahan yang akan dihadapi di kelas nanti 

setelah menjadi guru, mereka  dapat menerapkan berbagai metode/strategi 

pembelajaran yang sesuai dengan situasi, kondisi dan permasalahan yang 

dihadapinya. Dengan mengacu pada kegiatan Lesson Study yang 

pelaksanakannya dilakukan dalam tiga tahap yaitu  Plan (merencanakan) , Do 

(melaksanakan) dan See (merefleksi) yang berkalanjutan, dengan kata lain 

Lesson Study merupakan suatu cara peningkatan mutu pendidikan yang tak 

pernah berakhir . 

     Sebagaimana pengalaman selama mendampingi kegiatan Lesson Study di 

Kabupaten/Kota Pasuruan wilayah Kecamatan  Beji, Bangil dan Gondang 

Wetan   selama tiga semester,  tiap semester kira-kira 5 kali Plan, Do dan See  

dari hasil pengamatan sementara ada kemajuan yang sangat signifikan dari 

berbagai hal terutama dalam tahap perencanaan (Plan) yang bertujuan untuk 

merancang pembelajaran (RPP) yang dapat membelajarkan siswa dan berpusat 

pada siswa, bagaimana supaya siswa berpartisiaktif dalam proses 

pembelajaran. Hal tersebut bisa terjadi karena sewaktu menyusun perencanaan 

RPP tidak dilakukan sendiri tetapi bersama-sama  beberapa guru dan 
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didampingi dosen pendamping untuk  berkolaborasi bersama dalam  

memperkaya ide-ide atau wawasan. Perencanaan dimulai dari analisis 

permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran, materi bidang studi, 

menjelaskan suatu konsep, pedagogi tentang metode pembelajaran yang tepat 

agar pembelajaran lebih efektif dan efisien, atau permasalahan fasilitas 

pembelajaran, bagaimana mensiasati kekurangan fasilitas pembelajaran. Kami 

sebagai pendamping tidak hanya duduk manis memperhatikan beberapa guru 

berdiskusi dari awal sampai selesainya pembuatan RPP melainkan juga 

berandil/meluruskan bila ada beberapa konsep yang tidak benar dan beberapa 

soal yang dimunculkan tidak relevan dengan indikator RPP. Setelah selesai 

dan disetujui RPP yang dihasilkan dilanjutkan dengan simulasi untuk 

mempresentasikan di depan kelas oleh seorang guru model yang sudah 

disepakati sebelumnya. Selama simulasi semua guru ikut memperhatikan 

seperti pelaksanaan pembelajaran sesungguhnya hal ini dapat dilihat dari 

pertanyaan, sanggahan atau masukkan yang diberikan oleh guru yang 

bertindak sebagai murid. 

    Langkah kedua dalam Lesson Study adalah pelaksanaan (Do)  yaitu 

pelaksanaan pembelajaran untuk menerapkan rancangan pembelajaran yang 

telah dirumuskan dalam perencanaan. Dalam perencanaan sudah disepakati 

siapa guru yang akan mengimplementasikan pembelajaran dan sekolah yang 

akan menjadi tuan rumah. Langkah ini bertujuan untuk mengujicoba 

efektivitas model pembelajaran yang telah dirancang. Guru-guru lain dari 

sekolah yang bersangkutan atau dari sekolah lain bertindak sebagai pengamat 

(observer), mencatat semua aktivitas siswa, fokusnya pada interaksi siswa-

siswa, siswa –bahan ajar, siswa-guru dan siswa-lingkungan saat proses  

pembelajaran, termasuk dosen pendamping yang kadang-kadang ada 

mahasiswa ingin  melakukan pengamatan dalam pembelajaran tersebut. 

Pelaksanaan pembelajaran sangat kondusif dalam arti guru model sangat 

percaya diri mengajar di depan kelas walaupun banyak pengamat yang 

menatapnya, serta siswa dalam menerima pelajaran tidak terganggu, malah 

sangat antusias siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal ini dapat 
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dilihat saat siswa ada yang kurang mengerti siswa tersebut langsung bertanya. 

Setelah siswa dikelompokkan dan  diberi LKS semua siswa mengerjakannya 

dengan antusias, hal ini dapat dilihat begitu guru menanyakan ”siapa yang 

bisa mengerjakan”, hampir semua kelompok ada yang angkat tangan.  

      Langkah ketiga dalam kegiatan Lesson Study adalah refleksi (See), yaitu 

setelah selesai pembelajaran langsung dilakukan diskusi antara guru dan 

pengamat yang dipandu oleh seorang guru yang ditunjuk sebelumnya. Guru 

model mengawali diskusi dengan menyampaikan kesan-kesan selama 

pembelajaran, dan pengamat dipandu oleh moderator menyampaikan 

komentar berkenaan dengan aktivitas guru dan siswa. Kritik n saran, dan 

solusi  disampaikan untuk guru demi perbaikan pembelajaran, dan guru harus 

dapat menerima masukan dari pengamat untuk perbaikan pembelajaran 

berikutnya. 

      Langkah terakhir adalah masukan dari dosen pendamping juga sebagai 

pengamat, biasanya terkait dengan kompetensi guru/pengamat, masih banyak 

hal-hal yang kurang dipahami tentang kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran/kurang pas. Hal inii biasanya yang diharapkan oleh guru 

maupun pengamat, sehingga kehadiran dosen pendamping sangat perlu dan 

diharapkan jangan hanya sebagai pengamat. 

        Dalam pemantapan kompetensi mahasiswa, prosesnya harus disesuaikan 

dengan karakteristik bidang studinya. Untuk program studi pendidikan 

matematika, lebih ditekankan pada penalarannya. Sesuai  yang ditegaskan 

Lithner (2000) bahwa tujuan yang sangat penting dari pelajaran matematika 

adalah mengajarkan siswa bernalar logis. Karena itu penalaran merupakan 

dasar dari matematika dan komponen fundamental. Jika kemampuan 

penalaran tidak dikembangkan dalam diri siswa, maka matematika menjadi 

suatu kumpulan prosedur. Sementara dalam proses belajar mengajar, 

kebanyakan pengajar matematika mengajarkan prosedur tanpa menjelaskan 

mengapa prosedur tersebut digunakan. Sehingga siswa beranggapan bahwa 

dalam menyelesaikan masalah, cukup memilih prosedur penyelesaian yang 
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sesuai dengan masalah yang diberikan. Dalam hal ini fokus pembelajaran 

tidak pada mengapa prosedur tertentu itu yang digunakan untuk 

menyelesaikan, tetapi prosedur mana yang dipilih untuk menyelesaikan 

masalah dan pada bagaimana menyelesaikan dengan prosedur tersebut. 

Akibatnya banyak siswa/mahasiswa yang kurang menggunakan daya nalarnya 

dan kurang mampu bernalar secara baik.  

     Tujuan 

       Dari uraian di atas, maka tujuan penelitian adalah  mendiskripsikan 

langkah-langkah penerapan pembelajaran inquiry degan kegiatan  Lesson 

Study  untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam belajar PPMS I . 

B. PEMBAHASAN  

Cara Kerja 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan desain riset 

yang dikemukakan oleh Jan Van de Aker (Educational Design Research, 

2006).   Tahapan-tahapan yang dilakukan menggunakan sistem siklus yang 

meliputi: (1) what we know, (2) Design Lesson, (3) Predict what will happen 

and why, (4) Give the Lesson, (5) Reflect, dan (6) Analysis understand. 

Metode penelitian ini digunakan untuk menghasilkan local theory, yakni teori 

penerapan pembelajaran sesuai dengan kakrakteristik yang diharapkan. Dalam 

penelitian ini diharapkan dapat mengoptimalkan kemampuan mahasiswa 

dalam mempelajari PPMS I. 

Berkaitan dengan  what we know, ada dua hal yang sudah dikaji dan 

dianalisa oleh peneliti. Pertama,  pembelajaran Pengembangan Pembelajaran 

Matematika Sekolah I/ PPMS I masih belum bisa optimal. Hal ini dapat 

diketahui ketika dilakukan penilaian akhir dengan diadakan ujian akhir 

semester (UAS), kemampuan pemecahan masalah mahasiswa masih “kurang”. 

Mahasiswa hanya bisa berpikir secara parsial, masih belum mampu 

menggunakan satu konsep (atau teori) untuk memecahkan masalah yang 

terkait. Kurangnya kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi PPMS I 
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juga terlihat ketika mahasiswa mempersiapkan diri untuk PPL. Mahasiswa 

masih cukup “lemah” pemahamannya dalam materi SMP/SMA, yang 

sebenarnya sudah dibahas di PPMS I. Kedua, pembelajaran dengan 

pendekatan inquiry sudah dilakukan oleh banyak peneliti dan menghasilkan 

prestasi siswa yang cukup baik. Penelitian-penelitian yang ada kebanyakan di 

tingkat siswa SMP dan SMA. Karena itu dalam penelitian ini akan 

menerapkan pendekatan inquiry di tingkat mahasiswa.   

Dengan diketahuinya bahwa pembelajaran yang dilakukan selama ini 

masih belum optimal dan perlu adanya langkah-langkah alternatif yang bisa 

mendorong mahasiswa belajar secara bermakna dan menguasai materi secara 

maksimal. Karena itu design lesson  yang dikembangkan mengacu pada 

langkah-langkah inquiry. Selanjutnya untuk memperoleh langkah-langkah 

pembelajaran yang dijadikan local theory, dalam pelaksanaan pembelajaran 

dilakukan pendekatan lesson study. Design pembelajaran dibuat secara 

bersama oleh tim peneliti dan pelaksanaan pembelajaran juga ditentukan oleh 

tim peneliti. Sementara anggota tim peneliti yang lain menjadi pengamat 

aktifitas belajar mahasiswa. 

       Subyek penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Matematika Program 

Studi Pendidikan Matematika semester V yang memprogram matakuliah 

PPMS I yaitu matakuliah yang sudah pernah dia peroleh sewaktu mereka 

duduk di bangku SMP mulai klas VII sampai dengan klas IX. PPMS I 

merupakan  matakuliah wajib bagi  mahasiswa program studi pendidikan 

matematika di Jurusan Matematika FMIPA-UM. Matakuliah PPMS I  

merupakan matakuliah yang dipersiapkan untuk menghadap pra PPL yang 

dilanjutkan PPL di kelas, khususnya mempersiapkan calon guru matematika 

untuk sekolah lanjutan pertama (SMP)..  

      Penelitian ini hanya mendiskripsikan langkah-langkah penerapan 

pembelajaran inquiry dengan kegiatan Lesson Study. Sebelum melakukan 

pengumpulan data peneliti yang sekaligus juga mengajar matakuliah PPMS I 

mempersiapkan  Rencana Program Semester (RPS) bersama tem. Pertemuan 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika dan Statistika 2010 

Peranan Pendidikan Matematika dan Statistika dalam Membangun Sumber Daya Manusia yang Profesional                             

ISBN : 978-979-3870-72-4 

 

 320 

pertama pengajar menginformasikan Rencana Lesson Study Program  

Semester kepada mahasiswa kemudian menjelaskan model pembelajaran yang 

akan ditampilkan dalam mengembangkan mat∫akuliah PPMS I. Penjelasan 

yang diberikan adalah pembelajaran pendekatan inquiry dengan kegiatan 

Lesson Study. Sesuai dengan prosedur pembelajaran dengan kegiatan Lesson 

Study, kegiatan dibagi dalam tiga tahapan, tahap pertama yang disebut 

Plan/perencanaan, yaitu menyusun RPP dan menyusun LKS  disimulasikan 

kemudian didiskusikan, tahap kedua melakukan Open Class/Do/pembelajaran 

dikelas. Dalam pembelajaran dengan kegiatan Lesson Study ada pendamping, 

guru model, pengamat dan siswa.  Pada tahap ini team yang bertugas sebagai 

pengamat mencatat semua aktifitas baik aktivitas guru model, maupun 

aktivitas murid dalam kelompoknya, sedangkan pendamping tugasnya juga 

sama dengan pengamat yang sekaligus memberi masukan mulai dari 

kekurangan RPP dan LKS, kegiatan dalam pembelajaran, cara menyampaikan 

dikelas, sampai dengan penguasaan materi.. Tahap ketiga melakukan 

See/refleksi semua kegiatan pada pembelajaran yang baru dikakukan dikelas. 

Pada tahap ketiga ini guru model menyampaikan kesan dan pengalaman saat 

mengajar dilanjutkan dengan masukan-masukan yang sudah dicatat oleh 

pengamat. Sebagai guru model adalah team peneliti yaitu 4 mahasiswa 

semester VII dan seorang dosen sebagai anggota peneliti.          Mahasiswa 

yang ikut dalam penelitian ini diharapkan dapat masukan dan dapat menyusun 

proposal skripsi dari pengalaman yang dia peroleh.selama mengikuti 

penelitian. 

    Pelaksanaan pembelajaran dilakukan 8 kali  tatap muka dengan tahapan 

disesuaikan dengan pembelajaran inquiry dengan kegiatan Lesson Study. 

Artinya setiap kali mau mengajar guru model membuat persiapan/RPP 

kemudian disimulasikan, melakukan pembelajaran disertai pengamatan saat 

pembelajaran, dan kegiatan terakhir adalah melakukan refleksi/diskusi tentang 

pelaksanaan pembelajaran. Untuk data pengamatan/lembar observasi peneliti 

mengadopsi yang disusun team  JICA dengan sedikit memodifikasinya.        
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Lembar Observasi Pembelajaran Inquiry DenganKegiatanLesson Study 

1.Diskripsikan dengan singkat/alasan, apakah mahasiswa sudah terlibat dalam 

pembelajaran kali ini? 

 2.Uraikan dengan singkat/alasan, apakah pengajar mengarahkan langkah-

langkah untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah 

yang dipertanyakan pengajar. 

3.Uraikan dengan singkat/alasan apakah mahasiswa tumbuh rasa percaya diri 

terhadap apa yang mereka temukan pada proses pembelajaran kali ini? 

4. Uraikan dengan singkat/alasan apakah pengajar sebagai pengajar/fasilitator 

dalam pembelajaran kali ini?  

5. Uraikan dengan singkat/alasan apakah pembelajaran kali ini mahasiswa yang 

aktif/berpusat pada mahasiswa atau pengajarnya yang aktif/berpusat pada guru 

dalam mencari jawaban masalah yang diahadapinya 

6. Uraikan dengan singkat/alasan, apakah pengajar dapat mengembangkan 

berpikir secara sistematis dan kritis? 

7.Uraikan dengan singkat/alasan apakah mahasiswa memiliki rasa ingin tahu 

terhadap permasalahan  yang dilontarkan oleh pengajar? 

8.Uraikan dengan singkat/alasan apakah penguasaan materi sebagai tujuan akhir 

dari pembelajaran ataukah proses belajar yang dipentingkan 

Guru/Dosen  Model :................................................................................................ 

Observer                   :...............................................................................................    

       Proses analisis data dalam penelitian ini adalah pertama,  mentranskrip 

data verbal yang diperoleh dari lembar observasi dan masukan dari refleksi 

yang terkumpul , kedua  menyusun data yang diperoleh sekaligus memilah 

data, ketiga menganalisa data hasil observasi yang menarik dan yang kurang 

menarik, dan keempat menarik kesimpulan. 

      Rancangan yang sudah dibuat menggunakan pendekatan inquiry, 

diterapkan dalam pembelajaran di kelas (give the lesson).  Dalam pelaksanaan 

di kelas, seorang dari tim peneliti sebagai dosennya dan anggota tim peneliti 
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yang lain mengamati bagaimana mahasiswa belajar, merekam dan mencatat 

aktiiftas mahasiswa dalam belajar.  

Setelah dilakukan pembelajaran di kelas, tim peneliti berkumpul untuk 

mengadakan refleksi bersama (reflect), membahas keterlaksanaan 

pembelajaran dan membahas kesesuaian dengan prediksi yang sudah dibuat. 

Dengan mengadakan refleksi, dapat diketahui kelebihan dan kelemahan dari 

apa yang sudah dilakukan.  

Temuan-temuan dalam refleksi dianalisis (analyze understand) dan 

digunakan sebagai modal sebagai apa yang sudah diketahui. Selanjutnya 

digunakan sebagai dasar untuk membuat langkah-langkah pembelajaran siklus 

berikutnya.   

Proses tersebut dilakukan secara terus menerus, sampai memperoleh suatu 

bentuk pembelajaran inquiry yang dapat meningkat pemahaman dan 

kemampuan pemecahan masalah dari mahasiswa. 

  Adapun desain penelitian yang akan kami lakukan perhatikan skema 

berikut  yang diadopsi dalam ( Jan Van den Aker,2006) sbb. 

Design lesson

Predict what will 

happen and why

Give the lesson
Reflect

Analysis 

understand

What we know

What do we know

 

Hasil dan Pembahasan 

Dalam penelitian ini akan dideskripsikan langkah-langkah penerapan 

pembelajaran inquiry dengan kegiatan Lesson Study untuk meningkatkan 

pemahaman mahasiswa dalam belajar matakuliah PPMSI mahasiswa Jurusan 

Matematika Prodi Pendidikan Matematika UM Malang. Dari hasil catatan 

observer pada lembar observasi diperoleh: 
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1. Diskripsikan dengan singkat/alasan, apakah mahasiswa sudah terlibat dalam 

pembelajaran kali ini? 

Hasil Pengamatan Observer : 

*Mahasiswa sudah terlibat dalam pembelajaran, mereka saling mendiskusikan 

hal-hal yang dipertanyakan pada LKS. Pada satu kelompok ada pembagian 

tugas, ada yang mencatat, ada yang mengecek ulang dan presentasi.  

*Dalam pembelajaran kali ini mahasiswa sudah terlibat kegiatan belajar 

mengajar, mereka melakukan aktivitas belajar dengan mengerjakan LKS dan 

melontarkan pertanyaan jika kurang paham. 

*Siswa sudah terlibat langsung dalam diskusi kelompok yang materinya 

ditentukan oleh guru. 

*Ya mahasiswa ikut serta dalam pembahasan LKS/sesi presentasi, namun 

kurang menyeluruh. Hanya beberapa siswa yang aktif, lainya hanya 

memperhatikan. 

* Ya semua mahasiswa sudah terlibat dalam pembelajaran kali ini. 

*Ya mahasiswa dijadikan pusat dalam proses pembelajaran, mereka 

menyelesaikan LKS, berdiskusi sehingga memperoleh pemahaman dari 

masalah yang diselesaikan. 

*Ya, mahasiswa terlibat dalam pembelajaran, aktif dalam mengerjakan LKS, 

presentasi dan berdiskusi dalam kelas. 

*Ya , karena mahasiswa aktif mengerjakan LKS yang diberikan oleh guru 

model. 

*Ya, mahasiswa sudah terlibat dalam pembelajaran kali ini, karena mahasiswa 

mencari sendiri jawaban dari masalah dengan berdiskusi. 

*Ya mahasiswa terlibat dalam diskusi kelompok untuk menyelesaikan 

persoalan yang diberikan oleh guru. 

*Mahasiswa cukup terlibat dalam pembelajaran, mahasiswa mau diajak 

diskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok.  

*Secara keseluruhan mahasiswa sudah terlibat dalam diskusi, sebagian 

diantaranya malahan sudah berani menyampaikan argumentasinya. 
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*Ya mahasiswa terlibat dalam pembelajaran, menyelesaikan LKS secara 

kelompok, diskusi,  presentasi didepan kelas, mahasiswa juga menyimpulkan 

sendiri terhadap permasalah yang diperoleh. 

*Sudah mahasiswa diminta untuk mengerjakan LKS dan dengan diskusi 

kelompok dan diskusi fórum kelas. Namun tidak semua mahasiswa terlibat, 

hanya beberapa orang dari kelompok saja yang aktif mengerjakan. 

*Sudah terlihat dari keterlibatan mereka dalam diskusi kelompok dan 

presentasi hasil diskusi. 

*Ya mahasiswa sudah terlibat dalam pembelajaran kali ini, karena dalam 

pembelajaran mahasiswa dibentuk kelompok untuk berdiskusi tetapi didalam 

suatu kelompok ada beberapa yang tidak ikut berdiskusi, misal melamun dan 

mengantuk.  

*Pada awal proses pembelajaran antusias mahasiswa masih minim, karena 

peran guru model kurang aplikatif dalam menggugah semangat, seharusnya 

pada awal dimulainya pembelajaran, ada baiknya kalau dimulai dengan hal-

hal yang menggugah semangat terutama yang terkait dengan materi yang 

diajarkan 

* Semua mahasiswa aktif dalam diskusi, ada yang menulis jawaban, mencari 

informasi dari dibuku, dan saling tukar pendapat. 

2. Uraikan dengan singkat/alasan, apakah pengajar mengarahkan langkah-

langkah untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu 

masalah yang dipertanyakan pengajar. 

Hasil Pengamatan Observer: 

*Ya, melalui LKS yang diberikan ada langkah-langkah agar mahasiswa dapat 

memahami  sendiri jawaban dari masalah. 

*Ya pengajar menanyakan jawaban kepada kelompok lain , tidak menjelaskan 

sendiri. 

Ya, pengajar memberikan pengarahan pada kelompok yang mengalami 

kesulitan dalam mengerjakan LKS 

* Ya, guru model mengarahkan mahasiswa bila didalam kelompok terdapat 

suatu kebingungan atau belum mengerti maksud pertanyaan, guru juga 

mengkoreksi pemakaian istilah yang salah. 
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*Ya, pengajar saat berdiskusi kelompok mau mendatangi tiap kelompok dan 

mengarahkan langkah mencari jawaban bagi kelompok yang kurang 

memahami maksud LKS yang diberikan. 

*Ya, dalam setiap kasus guru model selalu mengarahkan/memancing siswa 

menuju arah penyelesaian, pada akhirnya siswa sendirilah yang mendapat 

jawabanya. 

*Masih belum, tetapi mahasiswa berusaha menemukan sendiri jawaban dari 

pertanyaan yang diberikan guru dalam bentuk kerja kelompok.  

*Pengajar tidak hanya memberikan definisi, tetapi siswa sendiri yang 

memberikan definisi, yaitu menemukan jawaban dari suatu masalah. 

*Ya, ketika salah satu mahasiswa bertanya mengenai soal, guru model 

menjelaskan dengan memberikan suatu stimulus untuk merangsang 

mahasiswa agar berpikir dalam menjawab soal dengan sendirinya. 

* Belum, pengajar belum bisa mengarahkan langkah-langkah untuk mencari 

dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan guru 

model, yaitu pada saat diskusi, tiap-tiap kelompok , guru model  hanya 

melihat-lihat pekerjaan mahasiswanya tanpa mengarahkan. 

*Pengajar memberikan persoalan LKS untuk didiskusikan mahasiswa dalam 

kelompoknya dan mahasiswa menyimpulkan sendiri. 

*Pengajar memberi LKS yang isinya menuntun siswa untuk dapat 

memecahkan masalah dengan caranya sendiri. 

*Ya guru memberikan LKS yang mengarahkan siswa untuk mampu 

menjawab persoalan dengan mandiri. 

*Tidak maksimal, karena mahasiswa cenderung sudah mengerti langkah-

langkah sistematis untuk menentukan jawaban dari masalah yang sudah ada. 

*Guru model kurang mengarahkan langkah-langkah untuk mencari dan 

menemukan jawaban dari masalah . Pada awal pertemuan hanya 

mengingatkan kembali materi yang sebelumnya, kemudian memberikan LKS . 

*Ya terbukti dengan usaha guru model untuk memberi kesempatan bagi 

mahasiswanya untuk mempresentasikan hasil diskusinya, serta 

mempersilahkan siswa yang lain untuk menanggapinya. 

*Ya guru model mengarahkan mahasiswnya melalui LKS 

*Guru model memberikan permasalahan berupa soal cerita untuk 

sdiselesaikan oleh siswa. 

*Dari LKS guru model memberikan langkah-langkah untuk mencari jawaban. 

 

3.  Uraikan dengan singkat/alasan apakah mahasiswa tumbuh rasa percaya diri 

terhadap apa yang mereka temukan pada proses pembelajaran kali ini? 
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Hasil Pengamatan Observer: 

*Para mahasiswa berani mengajukan pertanyaan, menanggapi,  menjawab 

maupun mempertahankan pendapatnya. 

* Guru model cukup percaya diri dalam menghadapi kelas. 

* Beberapa mahasiswa masih ragu-ragu dalam mengerjakan LKS karena 

bahasa pengantar LKS sulit dipahami. 

*Ya, mereka mempunyai kepercayaan diri untuk mempresentasikan hasil 

diskusi mereka kepada kelompok lain. 

*Iya, mahasiswa mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan 

mempertahankan pendapat kelompok. 

*Ya, setelah mahasiswa berhasil menjawab,/menyelesaikan soal pada LKS, ia 

dengan percaya diri menuliskan jawabanya didepan kelas serta 

mempresentasikan jawabanya  dan berani mempertahankan jawabanya. 

*Ya , mahasiswa percaya diri dalam mengemukakan pendapat dalam 

presentasi ataupun pada diskusi. 

* Kurang tumbuh rasa percaya diri, terbukti pada saat akanpresentasi mereka 

saling menunjuk teman. 

*Ya terlihat pada saat mempresentasikan hasil diskusi didepan kelas, juga saat 

mengemukakan pendapat atau bertanya mereka merasa yakin. 

*Ya terlihat dari bagaimana cara mereka mempresentasikan hasil yang mereka 

peroleh untuk menyelesaikan permasalahan. 

*Ya mereka mempertahankan pendapat dari apa yang mereka ketahui, mereka 

yakin akan jawabanya dalam menyelesaikan soal. 

*Dari LKS mahasiswa dapat mengerjakan/presentasi sehingga tumbuh rasa 

percaya diri dari apa yang mereka temukan. 

* Mahasiswa sudah berani menerangkan soal yang dijawabnya dengan 

presentasi. 
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* Mahasiswa merasa termotivasi untk maju karena guru memberi dorongan 

mereka untuk maju.              

* Ya karena mahasiswa yakin terhadap pendapatnya. 

* Ya karena mahasiswa berani untuk menyampaikan jawabanya sendiri dan 

berani  menerangkan kepada teman-temanya.   

* Ya mahasiswa antusias untuk menuliskan jawabanya dipapan tulis. 

* Ya mahasiswa tumbuh rasa percaya diri dengan ikut diskusi dan presentasi. 

* Ya mahasiswa tumbuh rasa percaya diri dengan bertanya pada saat 

pembahasan. 

*Ya hal ini ditandai dengan keantusiasan mahasiswa dalam menyatakan 

pendapatnya dengan maju kedepan untuk menuliskan hasil kerja kelompok. 

* Ya terlihat dari jawaban pertanyaan yang diberikan  maupun yang diterima. 

* Ya mahasiswa mau maju mengerjakan tanpa ditunjuk terlebih dulu. 

* Ya ada nahasiswa yang ngotot dengan jawaban sendiri 

* Ya mahasiswa berperan aktif dalam pembelajaran dan dapat mengemukakan 

pendapat dai hasil diskusi kelompok. 

* Ya setelah menyelesaikan LKS mahasiswa mampu berpikir kritis dan 

bertanya kepada temanya yang sedang presentasi. 

* Ya mahasiswa tumbuh rasa percaya diri terhadap apa yang mereka temukan, 

terbukti mereka percaya diri waktu mempresentasikan hasil diskusinya. 

4. Uraikan dengan singkat/alasan apakah pengajar sebagai pengajar/fasilitator 

dalam pembelajaran kali ini?  

Hasil Pengamatan Observer: 

*Sebagai fasilitator dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 

bertanya, menanggapi, tanpa mpengajar yang harus menjawab. 

*Pengajar hanya sebagai fasilitator, terlihat dari lebih aktifnya siswa dalam 

kelompok, serta saat berdiskusi antar kelompok dalam menanggapi 

sanggahan, kritikan maupun saran dari kelompok lain. 
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*Pengajar sebagai fasilitator, memberikan masalah yang harus diselesaikan 

oleh siswa agar mendapat pemahaman sendiri dari jawaban yang mereka 

dapatkan. 

*Pengajar kali ini sebagai fasilitator sebab pengajar tidak menerangkan secara 

langsung dalam menyampaikan materi. 

*Pengajar sebagai fasilitator dalam pembelajaran, pengajar memfasilitasi 

jalanya diskusi kelas dan mengarahkan mahasiswa dalam diskusi. 

*Pengajar sebagai fasilitator, hanya menjelaskan dan mengarahkan disaat 

siswa membutuhkan bantuan.Pembelajaran didalam kelas lebih banyak 

dikuasai oleh aktivitas siswa sendiri. 

*Ya, pengajar memberi arahan  dalam menentukan jawaban. 

Ya, guru sebagai fasilitator , guru membiarkan siswanya menemukan sendiri 

jawaban di LKS yang diberikan , kemudian menyuruh siswa untuk 

mempresentasikan jawabanya dan bersama-sama menarik kesimpulan. 

*Guru kurang mendampingi siswa saat diskusi, tetapi cukup berperan dalam 

mencari selesaian tiap permasalahan, yaitu ketika siswa mempresentasikan 

hasil pekerjaan kelompoknya.  

* Dalam pembelajaran kali ini pengajar berperan pasif, yang aktifadalah 

mahasiswa, mereka diberikan tugas LKS untuk memperoleh pengetahuan 

yang dikonstruksi sendiri tanpa penjelasan yang lebih dari pengajar. 

* Guru sebagai fasilitator dalam diskusi untuk membahas LKS. 

* Guru lebih sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa menemukan jawaban 

dan permasalahan yang diberikan sehingga siswa mampu mengonstruksi 

pengetahuan secara lebih mandiri. 

* Pengajar memfasilitasi mahasiswa dalam diskusi. 

*Pengajar sedikit menjelaskan siswa dalam mencari dan menemukan jawaban 

dari suatu masalah, dengan demikian pengajar lebih cenderung sebagai 

fasilitator. 

*Pengajar sebagai fasilitator, tetapi kurang aktif dalam mengawal diskusi. 

* Guru hanya sebagai fasilitator terlihat dari motivasi yang diberikan guru 

kepada siswa untk berpikir secara aktif dan mempersilakan untuk berdiskusi. 
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* Sebagai fasilitator, pengajar berkeliling ke masing-masing kelompok untuk 

membantu yang mengalami kesulitan. 

* Ya, pengajar sebagai fasilitator. 

 * Ya karen setiap ada pertanyaan guru menjawabnya dan selalu berkeliling 

menuju setiap kelompok untuk membantu. 

* Pengajar memberikan LKS untuk mengajak bernalar. 

* Belum gurutidakmemberikan pertanyaan pancingan agar siswa aktif. 

*Ya karena dalam diskusi pengajar membantu siswa dan pengajar juga 

membantu menjaab. 

* Karena banyak berdiskusi dan pemecahan masalah, siswa sebagai subyek 

pembelajaran, dan guru sebagai fasilitator. 

 

5. Uraikan dengan singkat/alasan apakah pembelajaran kali ini mahasiswa 

yang aktif/berpusat pada mahasiswa atau pengajarnya yang aktif/berpusat 

pada guru dalam mencari jawaban masalah yang diahadapinya? 

Hasil Pengamatan Observer: 

*Pembelajaran sudah berpusat pada mahasiswa , dari mahasiswa berdiskusi, 

presentasi, tanya jawab dengan pendamping gurunya. 

*Dalam mencari jawaban mahasiswa menemukan sendiri jawaban jawaban 

dengan cara berdiskusi 

*Ya, mahasiswa yang lebih aktif mereka berdiskusi untuk menyelesaikan soal 

LKS, juga bertanya untuk memperoleh pemahaman konsep yang benar kepada 

anggota kelompok lain yangsedang presentasi. 

*Mahasiswa aktif dalam mencari jawaban yang diahadapi, terlihat dalam 

diskusi bahwa mahasiswa aktif dan antusias memecahkan permasalahanya. 

*Mahasiswa aktif mencari jawaban masalah, pengajar hanya menjawab jika 

ada siswa yang bertanya saja. 

*Siswa lebih aktif dn diskusi kelompok untuk mencari solusi dari 

permasalahan yang diberikan guru.  
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*Mahasiswa aktif, mereka dengan sungguh mengerjakan LKS yang diberikan 

guru, semuanya ikut berpikir dalam mengerjakan soal. 

* Pembelajaran berpusat pada mahasiswa dan dalam menncari jawaban, 

mahasiswa aktif mencari jawaban masalah yang diberikan. 

* Mahasiswa yang aktif dan berpusat pada mahasiswa. 

* Sudah aktif mahasiswa, karena saat presentasi guru hanya berbicara sedikit. 

*Pada pembelajaran kali ini berpusat pada mahasiswa, karena mahasiswa 

berusaha mencari jawaban masalahnya. 

*Berpusat pada mahasiswa, karena mahasiswa yang menjawab pertanyan-

pertanyaan sendiri. 

*Berpusat pada mahasiswa, karena mahasiswa berusaha untuk menemukan 

jawaban dan permasalahan sendiri. 

* Mahasiswa yang aktif, karena mengerjakan LKS dan mempresentasikan 

hasilnya. 

*Pembelajaran kali ini mahasiswa yang aktif mencari jawaban masalah yang 

diahadapi. 

*Berpusat pada mahasiswa, karena mahasiswa aktif berdiskusi dan 

menyampaikan pendapat. 

*Mahasiswa lebih aktif pada saat mencari jawaban, maupun menanggapi 

kelompok lain yang presentasi. 

*Sudah berpusat pada mahasiswa , karena mahasiswa aktif berdiskusi dan 

guru mendampinginya. 

*Mahasiswa yang aktif, sedangkan pengajar hanya mengarahkan. 

*Pembelaaran berpusat pada mahasiswa , mahasiswa melakukan diskusi 

secara kelompok untuk mencari jawaban masalah yang dihadapinya kemudian 

mempresentasikan. 

*Pembelajaran berpusat pada mahasiswa, karena mahasiswa sendiri yang 

menyelesaikan permasalahan, sehingga tujuan pembelajaran tercapai. 

*Pembelajaran kali ini mahasiswa yang aktif , pengajar hanya mengawasi saja. 

6. Uraikan dengan singkat/alasan, apakah pengajar dapat mengembangkan 

berpikir secara sistematis dan kritis? 
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Hasil Pengamatan Observer: 

*Dari LKS yang ada pengajar sudah dapat mengembangkan berpikir 

mahasiswa secara sistematis dan kritis. 

*Pengajar cukup mengembangkan berpikir siswa secara sistematis, terlihat 

dari permasalahan dan langkah-langkah yang diarahkan oleh guru untuk 

menyelesaikanya. 

*Ya, ketika ada pertanyaan kritis dari mahasiswa, pengajar mengarahkan 

kelompok lain untuk berdiskusi sampai menemukan jawaban. 

*Ya, pengajardapat mengarahkan mahasiswa untuk berpikir secara sistematis 

untuk memecahkan masalah, pada diskusi pengajar meminta tanggapan dari 

kelompok tentang presentasinya. 

*Ya saat ada  kelompok yang bingung menggunakan istilah garis, ruas garis 

guru mencoba mengembangkan cara berpikir mereka, sehingga mereka 

mampu membedakanya. 

*Pengajar dapat mengembangkan berpikir secara sisytematis dengan LKS 

yang diberikan. Sedangkan dalam hal berpikir kritiss, guru sudah berusaha 

mengembangkannya. 

*Iya, guru menuntun siswanya agar kritis terhadap setiap jawaban dari siswa 

lainya, selain itu guru membimbing siswanya agar mampu menyelesaikan 

permasalahan secara logis. 

*Belum, tetapi mahasiswa sudah diarahkan untuk berpikir kritis dengan 

memberi nilai setiap pemikiran yang muncul dari mahasiswa.  

*Ya dalam LKS yang disajikan dapat mengembangkan kerangka berpikir 

sistematis, karena dalam soal dibuat langkah-langkah, selain itu pengajar 

memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengutarakan pendapat.  

*Masih kurang, pengajar hanya memberika LKS saja tanpa memberikan 

soal/kuis yang aneh sehingga mahasiswa kurang kritis. 

*Karena mahasiswa kurang percaya diri sehingga kurang muncul suatu ide 

atau pendapat kritis dari mahasiswa. 

*Ya, dalam diskusi mahasiswa banyak yang aktif bertanya dan mengajukan 

pendapat. 

*Guru mengembangkan cara berpikir mahasiswa melalui pertanyaan-

pertanyaan yang telah diurutkan di LKS untuk mengembangkan diri. 
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*Pengajar kurang mengebangkan berpikir secara sistematis dan kritis bagi 

mahasiswa. Pengajar juga kurang mengarahkan langkah-langkah untuk 

mencari dan menemukan gambaran masalah, sehingga ada mahasiswa yang 

kebingungan. 

*Hampir, LKS yang diberikan lumayan untuk mengembangkan berpikir 

secara sistematis dan kritis. 

*Masih kurang, permasalahan yang diberikan mungkin masih terlalu mudah 

sehingga kurang merangsang mahasiswa untuk kritis. 

*Pengajar cukup mengembangkan pola berpikir mahasiswa, walaupun belum 

terlalu berpikir kritis. 

*Belum, soal LKS kurang memancing mahasiswa unuk menggali materi lebih 

dalam. 

*Ya, mahasiswa banyak bertanya. 

*Ya, muncul berbagai pertanyaan dan argumentasi mahasiswa. 

*Belum, karena guru belum memberikan pertanyaan pancingan yang bisa 

membuat siswa belajar berpikir kritis. 

*Belum,karena pengajar tidak tidak memberikan pertanyaan yang memancing 

mahasiswa untuk berpikir kritis, tetapi mahasiswa sendiri yang bertanya. 

*Ya, pada saat mahasiswa mengerjakan atau menyelesaikan masalah yang 

dihadapinya/dalam hal ini soal-soal yang dikerjakannya. 

*Belum karena pengajar belum memberikan pertanyaan yang membuat 

mahasiswa berpikir kritis. 

*Dari soal cerita pengajar mengembangkan soal-soalyang berupa pemecahan 

masalah. 

7. Uraikan dengan singkat/alasan apakah mahasiswa memiliki rasa ingin tahu 

terhadap permasalahan  yang dilontarkan oleh pengajar? 

Hasil Pengamatan Observer: 

*Hampir semua mahasiswa ingin mencari tahu mengapa hal itu terjadi, hampir 

semua mahasiswa berdiskusi mencari jawaban, 

*Ya, siswa cukup merasa ingin tahu dari antusianya dalam diskusi membahas 

LKS. 
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*Hanya beberapa saja yang terlihat aktif, lainya hanya mengikuti. 

*Ya, hal ini terlihat saat kelompok lain presentasi, kelompok lainya 

mengomentari dan menanyakan  hal yang kurang dipahami, kemudian jika 

tidak menemukan jawaban , guru membantu memberikan pemahaman. 

*Ya mahasiswa bertanya untuk materi yang dianggap kurang dimengerti. 

*Ya, mahasiswa antusias menanggapi pertanyaan yang diajukan guru, mereka 

semangat untuk berdiskusi dengan kelompoknya dan bertanya lebih lanjut 

kepada kelompok lain, bila masih belum diperoleh jawaban yang memuaskan. 

*Ya terlihat dari aktifnya mereka saat diskusi , baik diskusi dalamkelompok 

maupun antar kelompok.  

*Kurang, mereka kurang rasa ingin tahunya, mereka asyik bermain dan 

ngobrol. 

*Banyak mahasiswa yang mengajukan pertanyaan dan menanggapi dari apa 

yang disampaikan dalam presentasi. 

* Ya, karena permasalahan yang dilontarkan cukup unik, seperti apa yang 

dimaksud dengan variabel? 

* Ya, ketika guru bertanya, banyak siswa yang akan menjawab. 

* Ya,  bukan dari pengajar tetapi rasa ingin tahu dari keterangan yang 

dijelaskan oleh mahasiswa yang menjelaskan hasil penyelesaian preseentasi 

* Ya, karena muncul pertanyaan dari mahasiswa mengenai pengertian 

variabel, apakah persamaan linear itu? 

* Ya karena telah muncul pertanyaan ketika teman mereka mempresentasikan 

hasil diskusi mereka. 

* Ya, karena mahasiswa aktif dalam mengerjakan LKS 

*. Ya, karena terjadi tanya jawab ketika diskusi antar kelompok yang satu 

dengan yang lain. 

*. Mahasiswa terlihat sangat antusia dalam berdiskusi menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan guru. 

* Lumayan, hanya saja permasalahan yang diberikan berupa LKS merupakan 

permaslahan yang biasa-biasa saja, mau gak mau mahasiswa tetap 

mengerjakan, jadi mahasiswa benar-benar ingin tahu atau tidak. 
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* Ya pada saat presentasi, ada beberapa pertanyaan mengenai materi yang 

diberikan oleh pengajar, yang menandakan mahasiswa memik=liki rasa ingin 

tahu terhadap permasahan tsb. 

* Ya, dari jawaban yang dipresentasikan satu kelompok, kelompok lain 

tertarik untuk bertanya  tentang hal-hal yang lebih kritis dalam memantapkan 

jawaban yang telah diperoleh dari perganyaan LKS 

* Ya dalam diskusi mahasiswa aktif untuk bertanya. 

* Ya mahasiswa memiliki rasa keingintahuan yang besar terbukti mahasiswa 

mengerjkan soal LKS dengan seksama. 

* Ya, buktinya para mahasiswa semangat dalam diskusi,saling bertanya antar 

anggota kelompok. 

*.Beberapa mahasiswa telah memiliki rasa ingin tahu terhadap permasalahan 

yang dilontarkan oleh pengajar, tetapi ada juga yang belum memiliki rasa 

ingin tahu, hal ini bisa dilihat saat pembelajaran ada mahasiswa yang 

mengantuk, bergurau sendiri. 

8. Uraikan dengan singkat/alasan apakah penguasaan materi sebagai tujuan 

akhir dari pembelajaran ataukah proses belajar yang dipentingkan 

Hasil Pengamatan Observer. 

*Proses pembelajaran guru tidak mementingak penguasaan materi, tetapi guru 

hanya menjalankan proses kegiatan belajar. 

*Proses yang lebih dipentingkan, terlihat baik dari bagaimana proses siswa 

belajar danproses siswa dalam meenyelesaikan suat permasalahan. 

*Proses yag lebih dipentingkan, diskusi berjalan dengan baik, mahasiswa aktif 

bertanya untuk memperoleh konsep yang tepat. 

*Proses yang dipentingkan,sehingga terdapat pemahaman konsep yang 

mendalam. 

*Proses yang dipentingkan,karena dengan proses yang benardiharapkan 

mahasiswa dapat menguasai materi secara terkonsep. 

*Keduanya penting sebagai tujuan akhir pembelajaran, kerana penguasaan 

materi dapat diperoleh dengan prosesa belajar yang benar. 
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*Pada pembelajaran kali ini mementingkan proses, karena tujuan akhirnya 

adalah penguasaan materi.  

*Yang dipentingkan adalah penguasaan materi. 

*Ya setiap soal dalam LKS dilampirkan kesimpulan yang diperoleh. Dengan 

demikian penguasaan materi lebih dapat dimengerti dan dikuasai.  

*Proses belajar yang dipentingkan karena saat dikelas mahasiswa cenderung 

terpaku dalam mengerjakan soal tetapi untuk penghayatan dan penerapan 

materi masih perlu secara kontinu dilakukan. 

*Dua-duanya baik  proses belajar maupun penguasaan materi swebagai tujuan 

akhir daripembelajaran, karena pengajar pada ssat proses belajar 

menginginkan siswanya paham dan mengerti materi pembelajaran sehingga 

setelah dapat memahami maka penguasaan materi dapat maksimal. 

*Proses belajar yang lebih dipentingkan,  pengajar membatasi pertanyaan 

mahasiswa saat diskusi sesi presentasi. 

*Proses belajar yangdipentingkan agar penguasaan materi bisa lebih baik. 

*Proses belajar lebih dipentingkan dalam metode belajar yang digunakan siswa 

belajar dengan lebih aktif dan mandiri, memahami materi dengan 

menyelesaikan soal yang diberikan melalui diskusi. 

*Proses belajar, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan 

berpikirnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. 

*Iya, setiap permasalahan disimpulkan sebagai tujuan akhir pembelajaran. 

*Proses pembelajaran yang dipentingkan, karena hanya mengerjakan LKS dan 

harus dibahas sampai selesai. 

*Penguasaan materi lebih difokuskan terlihat dari lebih fokusnya guru terhadap 

hasil akhir   diskusi para mahasiswa daripada saat proses diskusi, walaupun 

hasil akhis penguasaan materi belum maksima.. 

*Proses belajar, disetiap persentasi masing-masing kelompok disuruh membuat 

kesimpulan. 

*Proses belajar lebih dipentingkan karena setiap selesai menampilkan jawaban 

mahasiswa disuruh memberikan kesimpulan pada setiap nomer soal. 

*Proses pembelajaran yang dipentingkan hal, ini bisa dilihat dari hasil diskusi. 
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*Ya pengajar hanya menjelaskan maksud pertanyaan yang kurang dimengerti 

mahasiswa agar mereka mampu menyelesaikan soal. 

*Guru tidak mengarahkan langkah-langkah untuk mencari dan menemukan 

jawaban. Guru hanya berkeliling dan melihat-lihat diskusi setiap kelompok. 

 

Notulen Pada Saat Refleksi Setelah Pembelajaran Berakhir 

1. Guru/Dosen Model : Drs. Askury, MPd/Moh. Khoridatul Huda:Selasa, 8-9-’09 

Pada kegiatan awal hasil refleksi dari beberapa teman pengamat menunjukkan 

bahwa penampilan guru/dosen terutama P. Askury untuk materi sifat-sifat 

operasi bilangan bulat dan pecahan cukup lancar, semua mahasiswa 

terkonsentrasi pada pengajar ketika pengajar memberi soal pembagian 

bilangan pecahan 1 : ½ berapa hasilnya. Ada yang menjawab  1 x2/1 = 2. 

Pertanyaan berikutnya kenapa ½  dibalik menjadi 2/1. Masalah tersebut 

dimodelkan dengan alat peraga dan mahasiswa dibantu oleh team 

mendemonstrasikan untuk mendapatkan jawaban masalah tersebut. Beberapa  

pertanyaan/masalah juga muncul misalnya perkalian bilangan pecahan, 

mengapa pembilang dikalikan pembilang dan penyebut dikalikan penyebut. 

2.  Guru/Dosen Model : Dra. Aning, MPd/Saiful Hidayat : Selasa, 22-9-’09 

Pada kegiatan awal hasil refleksi dari beberapa teman pengamat menunjukkan 

bahwa penampilan guru/dosen pada penyampaian materi persamaan linear 

satu variabel dan dua variabel cukup lancar, tetapi setelah guru memberi soal ” 

ibu ke toko membeli 2 kg gula dan 3 kg telur harganya Rp40.000,-” guru 

menunjuk salah satu mahasiswa/murid untuk membuat model matematikanya, 

ternyata sisw tersebut memisalkan dengan ” misal  gula  x  dan  telur  y 

sehingga   2x + 3y = 40.000.” ternyata siswa belum mengetahui apa yang 

disebut variabel. Dengan ilustrasi yang cukup guru menanyakan harga 

gula/telur yang dibeli oleh beberapa teman siswa ternyata  harganya 

bervariasi. Dari harga yang bervariasi/berbeda guru menjelaskan bahwa harga 

yang berbeda tersebut disebut variabel. 

3.  Guru/Dosen Model :Ines Purbasari/ Askury     Selasa, 29 - 9 –’ 09 

Pada kegiatan awal hasil refleksi dari beberapa teman pengamat menunjukkan 

bahwa penampilan guru/dosen pada penyampaian materi himpunan dan 

diagram Venn, cukup lancar, tetapi pada saat guru menjelaskan himpunan 

bagian dan menanyakan kepada siswa ” bagaimana cara menunjukkan bahwa 
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himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan untuk 

anak tingkat SMP” . Ada mahasiswa yang menjawab dengan menggunakan 

definisi, bukti yang susah diterima oleh siswa SMP, tetapi saat guru model 

mencoba dengan menggunakan operasi gabungan untuk kasus yang berbeda 

diperoleh  { } digabung {a,b,c} = {a,b,c} . Jadi  { }  himpunan bagian dari { } 

digabung  {a,b,c} 

Dari contoh tersebut siswa dapat menerima bahwa { } merupakan himpunan 

bagian dari semua himpunan. 

4.  Guru/Dosen Model : Jamaliatul Badriyah/Askury,       Selasa, 6 – 10 – ’09 

Pada kegiatan awal hasil refleksi dari beberapa pengamat menunjukkan bahwa 

penampilan guru/dosen pada penyampaian materi relasi dan fungsi cukup 

lancar, tetapi pada kegiatan inti saat guru membagi LKS  ada soal relasi 

tentang kesukaan makanan   yaitu {(adi, bakso), (adi,rawon), (budi,rujak), 

(candra,mie) ,(candra,bakso) ,(dedi,soto)} jawaban dari mahasiswa ada yang 

menyatakan dalam koordinat cartesius, setelah dipresentasikan dan 

didiskusikan jawaban ngambang, pendamping akhirnya memberi jawaban 

salah, karena dalam koordinat cartesius jelas menyatakan hubungan letak. 

Hubungan kesukaan, atau hubungan yang lain yang tidak terkait dengan 

bilangan real, jangan memaksakan untuk disajikan dalam koordinat cartesius. 

Ada mahasiswa yang bertanya, pak dibuku disajikan dalam koordinat 

cartesius, jawaban pendamping tetap salah dan disarankan kepada calon guru 

nanti kalau memilih buku ajar pilihlah buku rujukan yang benar. Kalau ada 

soal seperti di atas hanya dapat disajikan dalam diagram panah.  

5.  Guru/Dosen Model : Moh. K Huda/Aning, Selasa, 13-10-’09 

Pada kegiatan awal hasil refleksi dari beberapa pengamat menunjukkan bahwa 

penampilan guru/dosen pada penyampaian materi persamaan garis lurus cukup 

lancar, sampai pada kegiatan inti membahas LKS tetap pembelajaran berjalan 

lancar. Ketika guru keliling melihat kegiatan siswa ada seorang bertanya 

tentang persamaan garis yang melalui (2,2) dan (2,7). Guru melontarkan soal 

ke kelas dan hampir semua siswa tidakada yang bisa menjawab, karena semua 

rumus yang dijajabarkan bersama tidakada yang bisa menjawab, guru 

menurunkan rumus alternatif yang dijabarkan bersama siswa yaitu ax +by +c 

=0. Hampir semua siswa belum bisa menjawab,akhirnya guru memberikan 

masukan dan diperoleh jawaban  x = 2, siswa merasa puas. 

Dari beberapa rumus yang dijabarkan bersama-sama siswa membuat 

kesimpulan bahwa ax + by + c = 0 adalah bentuk umum persamaan garis 

lurus. 
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6.  Guru/Dosen Model : Ines P/Jamaliatul B/Askury, Selasa, 20-10-’09 

Pada saat kegiatan awal hasil refleksi dari beberapa pengamat menunjukan 

bahwa penampilan guru/dosen model pada penyampaian materi hubungan 

garis dengan garis cukup lancar, sampai pada kegiatan inti. Pada saat 

membahas LKS dan presentasi yang dilakukan salah seorang mahasiswa dari 

salah satu kelompok menyimpulkan bahwa dua garis dikatakan sejajar bila 

jarak kedua garis selalu tetap. Timbul perdebatan antara murid yang 

mempresentasikan dan kelompoknya dengan murid yang lain, dan akhirnya 

masalah tersebut berhenti. Guru model memberi penjelasan tentang dua garis 

yang sejajar pertama sebidang dan kedua tidak berpotongan. Dari kesimpulan 

siswa yang menyatakan dua garis sejajar bila jarak setiap titik pada garis yang 

satu kegaris yang lain selalu tetap juga benar, karena kedua garis tersebut tidak 

mungkin bersilangan. Dari penjelasan guru akhirnya siswa merasa puas 

dengan hasil diskusinya. 

7.  Guru/Dosen Model : Moh. K Huda/Saiful/Aning, Selasa, 29-10-’09   

Pada saat kegiatan awal hasil refleksi dari beberapa pengamat menunjukan 

bahwa penampilan guru/dosen model pada penyampaian materi garis dengan 

sudut dan sudut dengan sudut cukup lancar, sampai pada pembagian LKS. 

Mahasiswa mengerjakan LKS dengan lancar dan saat tiba presentasi sudut 

antara dua garis yang bersilangan, beberapa siswa/mahasiswa masih ragu dan 

belum bisa memperagakan akibatnya hasil presentasi mengundang masalah 

dan pertanyaan, guru model menjadi agak bingung tetapi dari masukan teman 

yang lain dan dengan peragaanya masalah bisa diselesaikan dengan gamblang 

dan siswa merasa puas. Pada saat presentasi hubungan sudut dengan sudut, 

yaitu jika ukuran dua sudut jumlahnya 90 derajat maka sudut tersebut salng 

berkomplemen. Beberapa tafsiran dari siswa bahwa dua sudut terpisah  dan 

jumlah ukuran 90 derajat apa bisa dikatakan saling berkomplemen. Akhirnya 

guru model mengambil contoh dan digambar dua sudut  dikatakan saling 

berkomplemen. Dari gambar yang disajikan guru siswa dapat menyimpulkan 

bahwa dua sudut dikatakan saling berkomplemen bila salah satu kaki sudut 

berimpit dan titik sudutnya sama, serta jumlah ukurannya 90 derajat. 

8.  Guru/Dosen Model : Ines P/Saiful/Askury, Selasa, 3-11-’09 

Pada saat kegiatan awal hasil refleksi dari beberapa pengamat menunjukan 

bahwa penampilan guru/dosen model pada penyampaian materi teorema 

Pythagoras cukup lancar, sampai pada pembagian LKS. Mahasiswa 

mengerjakan LKS untuk menemukan aturan Pythagoras. Saat presentasi hasil 

dikskusi mahasiswa yang dipresentasikan ada satu kelompok membuat 
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melukis segitiga dengan sisi-sisi 3, 4, 5 satuan dengan gambar tersebut siswa 

melukis persegi dengan sisi-sisi 3, 4, 5 satuan. Ternyata bahwa luas persegi 

yang dilukis mempunyai hubungan bahwa 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat 

ditambah 4 kuadrat. Dari gambar dengan mengubah menjadi a, b, c satuan 

disimpulkan bahwa c kuadrat sama dengan a kuadrat ditambah b kuadrat. Jadi 

didapatkan hubungan tersebut merupakan teorema Pythagoras. 

Hasil Temuan Dari Observer 

*Dapat melihat lebih detil permasalahan-permasalahan yang timbul didalam 

proses pembelajaran, sehingga dapat mempersiapkan langkah-langkah untuk 

mengantisipasi ataupun tindakan untuk mengatasinya. 

*Dengan mengamati dan menganalisa tindakan guru model, dapat meminimalisir 

kakurangan pada saat mengajar nanti. 

*Metode pembelajaran inquiry dengan kegiatan Lesson Study cukup bagus dan 

sangat baik jika diterapkan dalam pembelajaran dikelas, karena mahasiswa 

dituntut kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari 

suatu masalah yang dipertanyakan, bisa melalui tanya jawab, diskusi kelompok, 

dan peran guru model sebagai fasilitator di kelas. 

*Semakin faham bagaimana merancang pembelajaran inquiry dengan kegiatan 

LS, melakukan simulasi pembelajaran yang baik dan sesuai dengan kondisi 

mahasiswa atau siswa sehingga nantinya dapat tercapai target yang tidak 

berfokus pada hasil,  tetapi lebih utama adalah proses. 

*Memperoleh pengalaman bagaimana menghadapi situasi kelas, menumbuhkan 

rasa percaya diri, dapat mengembangkan kreativitas dan cara berpikir kritis dan 

aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran dengan inquiry dapat menumbuhkan 

pemahaman yang mendalam tentang materi, dan dapat meningkatkan kerja sama. 

*Memperoleh masukan, bagaimana seharusnya guru mengajar di kelas agar siswa 

dapat mengikuti pembelajaran di kelas dengan baik, bersemangat dalam belajar. 

*Merupakan modal awal sebagai acuan dalam kegiatan pembelajaran kedepan, 

karena banyak sekali kajian dan teori dari pembelajaran inquiry dengan kegiatan 

LS yang tidak pernah diperoleh di SMA/SMP. Nuansa yang ditawarkan dalam 

pembelajaran kali ini berbeda dari matakuliah yang lain, santai tetapi serius padat 

pengalaman mengajar serta menyenangkan. 

*Pembelajaran dengan pendekatan inquiry dengan kegiatan LS hal-hal positif 

yang dapat diperoleh diantaranya adalah teknik mengajar yang baik, banyak 
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materi yang sebelumnya tidak terpikirkan, berusaha menemukan dengan cara 

menemukan sendiri melalui diskusi dan presentasi. 

*Banyak manfaat pembelajaran  inquiry dengan kegiatan LS  dapat menambah 

ilmu , misal pada saat presentasi terjadi perdebatan atau ada salah tafsiran tentang 

suatu hal, dapat dibenarkan.  

  *Pembelajaran inquiry dengan kegiatan LS dapat melatih guru untuk 

meningkatkan kemampuan kemampuan profesional guru dalam kerjasama untuk 

memperbaiki kinerja mengajar dengan memanfaatkan hasil pengamatan 

pelaksanaan pembelajaran, menunjukkan kemampuan guru dalam menguasai 

materi, meningkatkan dalam merancang pembelajaran, meningkatkan 

kemampuan guru dalam mengamati mahasiswa dalam pembelajaran, serta 

memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dan lebih kreatif. 

  *Pembelajaran inquiry dengan kegiatan LS dapat mengaktifkan mahasiswa 

membentuk pengetahuan, lebih memprioritaskan mahasiswa dalam berdiskusi 

dari suatu masalah dapat membuat mahasiswa berpartisipasi sehingga terjadi 

interaksi dan saling bertukar gagasan. 

   *Pembelajaran inquiry dengan kegiatan LS dapat meningkatkan kemampuan 

guru dalam mengaktifkan mahasiswa saat proses belajar mengajar, 

meningkatkan dalam merencanakan pembelajaran, meningkatkan kemampuan 

guru dalam mengamati mahasiswa pada proses pembelajaran, meningkatkan 

kemampuan mahasiswa untuk lebih aktif dan kreatif. 

   *Banyak sekali hal-hal yang luput dari pengamatan guru, guru tidak selalu 

memasang kedua matanya keseluruh  mahasiswa, dengan adanya kegiatan LS 

dan saat refleksi guru dapat masukan dan pujian dari sesama pengamat. 

  *Mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dan setiap kali pembelajaran 

bagaimana cara untuk membuat suasana kelas menjadi hidup, dengan LKS dan  

presentasi, mahasiswa dapat menjawab permasalah yang diberikan guru. 

  *Pembelajaran inquiry dengan kegiatan LS  siswa aktif dalam membentuk 

pemahaman sendiri, mahasiswa menjadi aktif, pemahaman siswa lebih 

mendalam, pengamat dapat melihat mahasiswa mana yang kurang 

memperhatikan, dapat mengoreksi kegiatan pembelajaran dan dapat 

memberikan masukan tentang pembelajaran yang baru dilakukan oleh gurur 

model. 

  *Pembelajaran inquiry dengan kegiatan LS, mahasiswa dapat berperan aktif 

dalam mengikuti pembelajaran, pengamat dapat membantu guru model dalam 

mengamati tingkah laku setiap mahasiswa, guru model dapat masukan/saran 
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dari pengamat, dalam diskusi kelompok dapat menumbuhkan kerja sama dalam 

menemukan penyelesaian masalah sehingga muncul rasa percaya diri.  

 

 

 

Lembar Observasi Pembelajaran Inquiry DenganKegiatanLesson Study 

1. 1. Diskripsikan dengan singkat/alasan, apakah mahasiswa sudah terlibat 

dalam pembelajaran kali ini? 

Dari hasil pengamatan observer diperoleh: 

Mahasiswa sudah terlibat dalam pembelajaran, mereka saling mendiskusikan 

hal-hal yang dipertanyakan pada LKS, pada satu kelompok ada pembagian tugas, 

ada yang mencatat, ada yang mengecek ulang dan presentasi, melontarkan 

pertanyaan jika kurang mengerti. Ada yang  mencari informasi dari dibuku, dan 

saling tukar pendapat. 

 2. Uraikan dengan singkat/alasan, apakah pengajar mengarahkan langkah-

langkah untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu 

masalah yang dipertanyakan pengajar. 

Melalui LKS yang diberikan ada langkah-langkah agar mahasiswa dapat 

memahami sendiri jawaban dari masalah dan kalau ada masalah dari kelompok 

guru/dosen model tidak langsung menjawab melainkan memberikan kelompok 

lain untuk menjelaskan. Guru/dosen model memberikan kesempatan bagi 

mahasiswanya untuk mempresentasikan hasil diskusinya, serta mempersilahkan 

siswa yang lain untuk menanggapinya. 

3.Uraikan dengan singkat/alasan apakah mahasiswa tumbuh rasa percaya 

diri terhadap apa yang mereka temukan pada proses pembelajaran kali ini? 

Dengan keberanian mahasiswa  mengajukan pertanyaan, menanggapi,  

menjawab maupun mempertahankan pendapatnya, mempresentasikan hasil 

diskusi kepada kelompok lain, sehingga mereka termotivasi untuk maju, bisa 

berpikir kritis, akan menimbulkan rasa percaya diri terhadap apa yang mereka 

temukan.  

4. Uraikan dengan singkat/alasan apakah pengajar sebagai 

pengajar/fasilitator dalam pembelajaran kali ini? 
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Guru/dosen model memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya, 

menanggapi, masalah yang diberikan oleh guru model, dan tidak pernah 

menerangkan langsung  dalam menyampaikan materi,  guru hanya memfasilitasi, 

kadang-kadang mengarahkan pada sat mahasiswa membutuhkan bantuan, 

memberikan motivasi dengan berkeliling mencari mahasiswa yang merasa 

kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Guru lebih sebagai fasilitator yang 

mengarahkan siswa menemukan jawaban dan permasalahan yang diberikan 

sehingga siswa mampu mengonstruksi pengetahuan secara lebih mandiri. sedikit 

menjelaskan dalam mencari dan menemukan jawaban dari suatu masalah, 

dengan demikian pengajar lebih cenderung sebagai fasilitator. 

5. Uraikan dengan singkat/alasan apakah pembelajaran kali ini mahasiswa 

yang aktif/berpusat pada mahasiswa atau pengajarnya yang aktif/berpusat 

pada guru dalam mencari jawaban masalah yang diahadapinya 

Dari mahasiswa berdiskusi, presentasi, tanya jawab  mahasiswa menemukan 

sendiri jawaban, mahasiswa yang lebih aktif mereka berdiskusi untuk 

menyelesaikan soal LKS, juga bertanya untuk memperoleh pemahaman konsep 

yang benar kepada anggota kelompok lain yangsedang presentasi. Guru model 

hanya menjawab jika ada siswa yang bertanya saja. Mahasiswa aktif, mereka 

dengan sungguh mengerjakan LKS yang diberikan guru, semuanya ikut berpikir 

dalam mengerjakan soal dan mempresentasikan hasilnya. Pembelajaran berpusat 

pada mahasiswa , mahasiswa melakukan diskusi secara kelompok untuk mencari 

jawaban masalah yang dihadapinya kemudian mempresentasikan. Peran guru 

model mengawasi jalanya pembelajaran dan sesekali meluruskan jawaban yang 

kurang benar. 

6. Uraikan dengan singkat/alasan, apakah pengajar dapat mengembangkan 

berpikir secara sistematis dan kritis? 

Guru /dosen model cukup mengembangkan berpikir siswa secara sistematis, 

terlihat dari permasalahan dan langkah-langkah  untuk menyelesaikanya 

masalah, ketika ada pertanyaan kritis dari mahasiswa, guru model memberikan  

kelompok lain untuk berdiskusi sampai menemukan jawaban, mengembangkan 

berpikir secara sisytematis dengan LKS yang diberikan. Dari  LKS yang 

disajikan dapat mengembangkan kerangka berpikir sistematis, dalam soal dibuat 

langkah-langkah,  memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengutarakan 

pendapat.  

7.Uraikan dengan singkat/alasan apakah mahasiswa memiliki rasa ingin 

tahu terhadap permasalahan  yang dilontarkan oleh pengajar? 

Hampir semua mahasiswa ingin mencari tahu mengapa hal itu terjadi, hampir 
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semua mahasiswa berdiskusi mencari jawaban,  mahasiswa cukup merasa ingin 

tahu dari antusianya dalam diskusi membahas LKS, terlihat saat kelompok lain 

presentasi,  kelompok lainya mengomentari dan menanyakan  hal yang kurang 

dipahami, kemudian jika tidak menemukan jawaban , guru membantu 

memberikan pemahaman.  bertanya untuk materi yang dianggap kurang 

dimengerti. 

mahasiswa antusias menanggapi pertanyaan yang diajukan guru, mereka 

semangat untuk berdiskusi dengan kelompoknya dan bertanya lebih lanjut 

kepada kelompok lain, bila masih belum diperoleh jawaban yang memuaskan. 

Banyak mahasiswa yang mengajukan pertanyaan dan menanggapi dari apa yang 

disampaikan dalam presentasi. ketika guru bertanya, banyak siswa yang akan 

menjawab. pada saat presentasi, ada beberapa pertanyaan mengenai materi yang 

diberikan oleh guru model yang menandakan mahasiswa memiliki rasa ingin 

tahu terhadap permasahan. 

8.Uraikan dengan singkat/alasan apakah penguasaan materi sebagai tujuan 

akhir dari pembelajaran ataukah proses belajar yang dipentingkan 

Proses pembelajaran guru tidak mementingkan  penguasaan materi, tetapi guru 

hanya menjalankan proses kegiatan belajar, terlihat baik dari bagaimana proses 

mahasiswa belajar dan proses mahasiswa dalam meenyelesaikan suat 

permasalahan,  diskusi berjalan dengan baik, mahasiswa aktif bertanya untuk 

memperoleh konsep yang tepat, sehingga terdapat pemahaman konsep yang 

mendalam. belajar dengan lebih aktif dan mandiri, memahami materi dengan 

menyelesaikan soal yang diberikan melalui diskusi,  proses belajar lebih 

dipentingkan karena setiap selesai menampilkan jawaban mahasiswa disuruh 

memberikan kesimpulan pada setiap nomer soal. 

 

C.  KESIMPULAN 

Dari hasil kajian pengamatan observer, refleksi langkah-langkah 

pembelajaran inquiry dengan kegiatan Lesson Study adalah : 

 Sebelum pembelajaran di mulai RPP harus disusun bersama antara 

guru/dosen model dengan team pengamat, supaya dalam pembelajaran tidak 

banyak masalah yang muncul, mulai dari skenario kegiatan awal, inti dan 

akhir serta bahan evaluasinya. 
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 Untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya setiap kali selesai pembelajaan 

diadakan refleksi, untuk mengetahui kekurangan guru/dosen model dan 

masukan dari pengamat yang dapat digunakan sebagai acuan untuk 

perbaikan pembelajaran berikutnya.    

 Pembelajaran melibatkan mahasiswa, jangan sampai ada mahasiswa yang 

hanya diam, upaya guru/dosen model dituntut untuk proaktif. 

 Guru/dosen model dapat memberikan arahan bagi mahasiswa yang belum 

dapat menemukan jawaban masalah yang dibahas pada pembelajaran kali 

ini. 

 Guru/dosen model dapat memberikan dan menumbuhkan  rasa percaya diri 

bagi mahasiswa dalam menemukan jawaban yang ia peroleh, dengan 

memberikan kesempatan untuk berdiskusi, presentasi mempertahankan 

jawaban. 

 Guru/dosen model berfungsi sebagai fasilitator, artinya pembelajaran, 

mahasiswa diberi kebebasan untuk bertanya, menanggapi masalah yang 

diberikan oleh guru/dosen model maupun masalah yang diperoleh dari 

mahasiswa. 

 Pembelajaran harus berpusat pada mahasiswa, bukan guru/dosen model 

yang aktif, guru model dapat mengembangkan masalah dan mahasiswa yang 

mendiskusikan sampai memenukan jawaban. 

 Guru/dosen model harus dapat mengarahkan dan menumbuhkan rasa ingin 

tahu  sehingga mereka dapat mengerjakan masalah dan muncul percaya diri 

dari diri sendiri. 

 Proses pembelajaran tidak berfokus pada penguasaan materi, tetapi harus 

dimulai dari proses, sehingga mahasiswa tidak sekedar menghafal melainkan 

dengan proses yang dia dapatkan akan memudahkan proses penguasaan. 
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A. PENDAHULUAN 

Perusahaan masa kini sedang menghadapi persaingan terberat yang pernah 

dihadapi. Mereka beralih dari filosofi pemasaran, mereka dapat memenangkan 

persaingan. Perusahaan dapat menarik pelanggan dan mengungguli pesaing 

mereka. Jawabannya adalah dengan memenuhi dan memuaskan kebutuhan 

pelanggan secara lebih baik. Hanya perusahaan yang berfokus pada pelanggan 

yang berhasil menarik pelanggan, dan bukan hanya berhasil memperkenalkan 

produk. Mereka juga tampil dalam merekayasa pasar, dan bukan hanya 

rekayasa produk.  

Dewasa ini kepuasan pelanggan telah menjadi bagian integral dalam misi 

dan tujuan sebagian besar organisasi. Meningkatnya instensitas kompetisi 

global dan domestik, berubahnya preferensi dan perilaku pelanggan, serta 

revolusi teknologi informasi merupakan sebagian di antara sekian faktor yang 

mendorong organisasi bisnis dan non-bisnis untuk mengalihkan fokusnya ke 

arah customer oriented.  

Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap 

evolusi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan 

kinerja aktual produk yang dirasakan bahwa pada persaingan yang semakin 

ketat ini, semakin banyak produsen yang terlibat dalam pemenuhan dan 

keinginan konsumen sehingga hal ini menyebabkan setiap badan usaha harus 

menempatkan orientasi pada kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama, antara 

lain dengan semakin banyaknya badan usaha yang menyatakan komitmen 

terhadap kepuasan pelanggan dalam pernyataan misi.  

Kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkatan dimana kebutuhan, 

keinginan dan harapan dari pelanggan dapat terpenuhi yang akan 

mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjut. 

Faktor yang paling penting untuk menciptakan kepuasan pelanggan adalah 

kinerja dari agen yang biasanya diartikan dengan kualitas dari agen tersebut. 

Berdasarkan pemikiran diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat 

permasalahan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan 

pada UD Agung Jaya Sidoarjo, maka judul dalam makalah ini adalah  
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“PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP  

KEPUASAN KONSUMEN PADA UD AGUNG JAYA SIDOARJO”. 

Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah variabel kualitas produk dan variabel harga berpengaruh secara 

simultan terhadap kepuasan konsumen pada UD Agung Jaya Sidoarjo. 

2. Apakah variabel kualitas produk berpengaruh secara parsial terhadap 

kepuasan konsumen pada UD. Agung Jaya Sidoarjo. 

3. Apakah variabel harga berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan 

konsumen pada UD. Agung Jaya Sidoarjo. 

 

B. PEMBAHASAN 

Tinjauan Teori 

Konsumen yang puas adalah konsumen yang merasa mendapatkan nilai 

dari seorang pemasok, produsen atau penyedia barang atau jasa. Nilai bagi 

konsumen adalah produk berkualitas, maka kepuasan terjadi saat pelanggan 

mendapatkan produk yang berkualitas. Kepuasan konsumen juga sangat 

bergantung pada harapan konsumen, oleh karena itu pengetahuan tentang 

kepuasan konsumen harus disertai oleh pengetahuan akan harapan konsumen.  

Kepuasan pelanggan ditentukan oleh persepsi pelanggan tentang jasa atau 

produk yang memenuhi kebutuhan mereka. Pelanggan akan merasakan 

kepuasan apabila produk yang dibeli dan digunakan memiliki kualitas yang 

baik. 

Kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkatan dimana kebutuhan, 

keinginan dan harapan dari pelanggan dapat terpenuhi yang akan 

mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjut. 

Faktor yang paling penting untuk menciptakan kepuasan konsumen adalah 

kinerja dari agen yang bisanya diartikan dengan kualitas dari agen tersebut. 

Semakin berkualitas produk atau jasa yang diberikan, maka kepuasan yang 

dirasakan oleh pleanggan semakin tinggi. Bila kepuasan pelanggan semakin 

tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi badan usaha tersebut. 
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Pelanggan yang puas akan terus melakukan pembelian pada badan usaha 

tersebut. Demikian pula sebaliknya jika tanpa ada kepuasan, dapat 

mengakibatkan pelanggan pindah pada produk lain. 

Kualitas produk adalah kinerja produk yang sesuai dengan spesifikasi 

produk serta sesuai dengan keburuhan, keinginan dan harapan konsumen. 

Pandangan tradisional tentang kualitas hanya berkaitan dengan atribut-atribut 

fisik suatu produk seperti : tahan lama, handal dan lain-lain. Semua ini tidak 

ada artinya bila atribut-atribut tersebut tidak dapat memuaskan kebutuhan, 

keinginan dan harapan pelanggan. Pandangan baru tentang kualitas yaitu 

produk dengan fitur, kinerja, ketahanan yang sesuai dengan kebutuhan, 

keinginan dan harapan pelanggan. Dengan kata lain, kualitas produk adalah 

tingkatan dimana sebuah produk sesuai dengan harapan dan spesifikasi yang 

diinginkan oleh pelanggan. 

Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba 

perusahaan. Hal ini jelas terlihat jelas pada persamaan berikut : 

totalbiayapendapalaba  tan  

(harga per unit X kuantitas yang terjual) – biaya total 

Tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas yang terjual. 

Selain itu secara tidak langsung harga juga mempengaruhi biaya, karena 

kuantitas yang terjual berpengaruh pada biaya yang ditimbulkan dalam 

kaitannya dengan efisiensi produksi. Oleh karena penetapan harga 

mempengaruhi pendapatan total dan biaya total, maka keputusan dan strategi 

penetapan harga memegang peranan penting dalam tahap perusahaan.  

Sementara itu, dari sudut pandang konsumen, harga seringkali digunakan 

sebagai indikator nilai bilamana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat 

yang dirasakan atas suatu barang atau jasa. Nilai (value) dapat didefinisikan 

sebagai rasio antara manfaat yang dirasakan terhadap harga atau dapat 

dirumuskan sebagai berikut (Tjiptono, 1997:151): 

Nilai = 
aH

dirasakanyangManfaat

arg

  
 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat harga tertentu, 

bila manfaat yang dirasakan konsumen meningkat, maka nilainya akan 
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meningkat pula. Demikian pula sebaliknya pada tingkat harga tertentu, nilai 

suatu barang atau jasa akan meningkat seiring dengan meningkatnya manfaat 

yang dirasakan. 

1. Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen 

Dewasa ini persaingan dalam bisnis semakin ketat. Untuk dapat 

bertahan perusahaan perlu merencanakan strategi pemasarannya. Hal yang 

mendasar dalam strategi pemasaran adalah pemahaman tentang konsep 

pemasaran, dimana kepuasan konsumen adalah titik sentralnya. Kepuasan 

terkait dengan kaulitas produk. Jadi untuk dapat bertahan dan mencapai 

tujuan perusahaan yang bersifat umum yaitu laba maka perusahaan perlu 

memperhatikan kaulitas produk agar konsumen merasa puas, jadi disinilah 

kualitas dipandang dari sisi puas atau tidaknya konsumen.  

Kualitas produk adalah tingkatan dimana sebuah produk sesuai dengan 

harapan dan spesifikasi yang diinginkan oleh pelanggan. Perlu 

diperhatikan bahwa tidak semua pelanggan menyukai kualitas terbaik dan 

layanan untuk setiap pembelian. Pada banyak kasus, harga masih dianggap 

lebih penting  

Konsumen akan sangat kecewa apabila harapan mereka terhadap 

dimensi ini tidak terpenuhi. Kinerja setiap produk bisa berlainan 

tergantung dari nilai fungsional yang dijanjikan perusahaan. Produk 

dikatakan mempunyai kinerja yang baik apabila produk tersebut mampu 

berkerja sesuai dengan keinginan. Produk dikatakan sebagai produk yang 

mempunyai reliabilitas yang baik apabila mempunyai kegunaan selama 

pemakaian.  

2. Pengaruh Harga Terhadap Kepuasan Konsumen 

Harga sebuah produk akan mempengaruhi program pemasaran 

perusahaan. Penetapan harga bagi sebuah produk merupakan faktor yang 

mempengaruhi strategi peamsaran, karena harga mempengaruhi posisi 

persaingan dan peningkatan laba perusahaan. 
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Kepuasan adalah semacam langkah perbandingan antara pengalaman 

dengan hasil evaluasi, dapat menghasikan sesuatu yang nyaman secara 

rohani, bukan hanya nyaman karena dibayangkan atau diharapkan. Puas 

atau tidak puas bukan merupakan emosi melainkan sesuatu hasil evaluasi 

dari emosi. Penelitian mengenai kepuasan kosnumen menjadi topik sentral 

dalam dunia riset pasar dan berkembang pesat. Konsep berpikir bahwa 

kepuasan konsumen akan mendorong meingkatnya profit adalah bahwa 

kosnumen yang puas akan bersedia membayar lebih untuk “produk” yang 

diterima dan lebih bersifat toleran akan kenaikan harga. Hal ini tentunya 

akan meingkatkan margin perusahaan dan kesetiaan konsumen pada 

perusahaan. Kosnumen yang puas akan membeil “produk” lain yang dijual 

oleh perusahaan, sekaligus menjadi “pemasar” yang efektif melalui word 

of mouth yang bernada positif.hal ini dapat membantu meningkatkan 

penjualan dan kredibilitas perusahaan, namun perlu diingat bahwa ternyata 

peningkatan market share tidak selamanya sesuai dengan peningkatan 

kepuasan kosnumen, bahkan dalam banyak hal atau kasus yang terjadi 

adalah justru kebalikannya, semakin besar market share sebuah perusahaan 

justru kepuasan kosnumen semakin menurun. Meningkatnya market share, 

paling tidak samapai pada titik tertentu, memang dapat mencapai 

economies of scale (biasanya perusahaan mencapai titik paling optimal) 

dan sebagai hasilnya perusahaan dapat memberikan “harga yang relatif 

murah” pada konsumen yang menjadi salah satu faktor kepuasan, namun 

pada sisi lain, meingkatnya jumlah konsumen atau perluasan segmen dapat 

mengakibatkan turunnya kualitas pelayanan yang diberikan.  

Hasil Penelitian dan Pembahasan. 

1. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Berdasarkan hasil pengujian validitas kuesioner yang dilakukan 

diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel  

Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Produk(X1) 

Korelasi antara total 

dengan pertanyaan 

Nilai keeratan 

hubungan 

Tingkat 

signifikansi 

Keterangan 

1 0,599 0,000 VALID 

2 0,912 0,000 VALID 

3 0,804 0,000 VALID 

4 0,793 0,000 VALID 

 

Berdasarkan hasil pengujian validitas diatas, diketahui dari tingkat 

signifikansi yang diperoleh menunjukkan nilai yang kurang dari 0,05, 

yang berarti bahwa semua item pertanyaan yang digunakan dalam 

variabel kualitas produk telah valid. 

Tabel  

Hasil Uji Validitas Variabel Harga Produk (X2) 

Korelasi antara total 

dengan pertanyaan 

Nilai keeratan 

hubungan 

Tingkat 

signifikansi 

Keterangan 

1 0,866 0,000 VALID 

2 0,870 0,000 VALID 

 

Berdasarkan hasil pengujian validitas diatas, diketahui dari tingkat 

signifikansi yang diperoleh menunjukkan nilai yang kurang dari 0,05, 

yang berarti bahwa semua item pertanyaan yang digunakan dalam 

variabel harga produk telah valid. 

Tabel  

Hasil Uji Validitas Variabel Kepuasan Konsumen (Y) 

Korelasi antara total 

dengan pertanyaan 

Nilai keeratan 

hubungan 

Tingkat 

signifikansi 

Keterangan 

1 0,854 0,000 VALID 

2 0,780 0,000 VALID 

3 0,501 0,002 VALID 
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Berdasarkan hasil pengujian validitas diatas, diketahui dari tingkat 

signifikansi yang diperoleh menunjukkan nilai yang kurang dari 0,05, 

yang berarti bahwa semua item pertanyaan yang digunakan dalam 

variabel kepuasan konsumen telah valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji reliabilitas dari masing-

masing kuesioner, dimana dari hasil pengujian diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel  

Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner 

Item pertanyaan 

C

ronbach 

Alpha 

Keter

angan 

Kualitas Produk (X1) 0,

810 

Reliab

el 

Harga produk  (X2) 0,

876 

Reliab

el 

Kepuasan Konsumen (Y) 0,

788 

Reliab

el 

 

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas kuesioner diatas, dapat 

diketahui nilai Cronbach Alpha dari masing-masing variabel diperoleh 

nilai yang lebih besar dari 0,60, hal tersebut menunjukkan bahwa 

semua item kuesioner untuk masing-masing variabel yakni kualitas 

produk, harga produk dan kepuasan konsumen adalah reliabel. 

c. Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah suatu data 

mengikuti sebaran normal yang dapat dilakukan dengan berbagai 

metode diantaranya adalah uji regresi OLS (Ordinary least Square). 

Berikut hasil uji normalitas:    
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

35
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,99156356
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Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

Tabel Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa nilai 

statistik Kolmogorov-Smirnov yang diperoleh mempunyai taraf 

signifikan yang lebih dari  0,05 yaitu sebesar 0,988, dimana nilai 

tersebut telah sesuai dengan kriteria bahwa sebaran data disebut 

berdistribusi normal apabila memiliki taraf signifikan > 0,05. 

2. Hasil Pengujian Asumsi Klasik  

a. Autokolerasi. 

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas yang dilakukan 

dengan melihat nilai Durbin Watson yang diperoleh dari pengujian, 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

Gambar 4.1  

Kurva Durbin Watson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Durbin Watson 

2,233 

1,343 1,584 2,657 2,416 0 

ada auto 

korelasi positif 

daerah 
keragu 
raguan 

ada auto 

korelasi negatif 
daerah 
keragu 
raguan 
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Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diperoleh nilai Durbin 

Watson sebesar 2,233 dan karena nilainya berada di daerah bebas 

aoutokorelasi, maka dapat diartikan tidak terjadi autokorelasi.  

b. Multikolinieritas 

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas yang dilakukan 

dengan melihat nilai VIF yang diperoleh dari pengujian, diperoleh 

hasil sebagai berikut : 

Tabel Hasil Pengujian Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF 

Kualitas Produk (X1) 0,968 1,033 

Harga Produk (X2) 0,968 1,033 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai VIF semua 

variabel mempunyai nilai VIF dibawah 10 (Ghozali, 2001:57), yang 

berarti bahwa pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini sudah 

terbebas dari penyimpangan multikolinier. 

c. Heteroskedastisitas 

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan bantuan 

program SPSS 15.0 dengan melihat Rank Spearman’s Correlation. 

Hasil pengujian Rank Spearman’s dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel Nonparametric Correlations 

No

. 
Variabel 

Nilai mutlak 

dari residual 

Taraf 

Signifikans

i 

1. Kualitas Produk (X1) -0,065 0,710 

2. Harga (X2) 0,022 0,901 

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat diketahui bahwa besarnya 

taraf signifikan dari korelasi antara variabel bebas dengan 

Unstandardised Residual adalah lebih besar dari 0,05. Hal ini 
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menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada 

model regresi ini. 

3. Deskripsi Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Regresi linear 

berganda. Untuk mengukur sejauh mana pengaruh dari masing masing 

nilai variable kualitas produk dan harga produk digunakan uji F dan uji t. 

a. Pengujian Hipotesis Antara Kualitas Produk (X1) dan Harga 

Produk (X2) Berpengaruh Terhadap Kepuasan Konsumen (Y) 

Pada UD Agung Jaya Sidoarjo 

Hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 13.0 

For Windows diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Tabel 

Kualitas Produk (X1) dan Harga Produk (X2) Berpengaruh  

Terhadap Kepuasan Konsumen (Y)   

Coefficientsa

2,428 1,469 1,653 ,108

,365 ,080 ,625 4,539 ,000 ,571 ,626 ,615 ,968 1,033

,328 ,151 ,300 2,181 ,037 ,188 ,360 ,295 ,968 1,033

(Constant)

Kualitas Produk

Harga Produk

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Zero-order Partial Part

Correlations

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kepuasan Konsumena. 

 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh persamaan regresi sebagai 

berikut: 

                        Y = 2,428+ 0,365 X1 + 0,328 X2  

Berdasarkan persamaan regresi diatas mempunyai arti bahwa: 

      b0  =  Konstanta = 2,428 

Apabila variabel Kualitas Produk (X1) dan Harga Produk (X2) adalah 

konstan atau sama dengan nol, maka Kepuasan Konsumen (Y) adalah 

sebesar 2,428. 

       b1  = Koefisien regresi untuk X1 = 0,365 

Menunjukkan besarnya nilai koefisien regresi untuk variabel Kualitas 

Produk (X1) yaitu 0,365 dan mempunyai koefisien regresi positif. Hal 

ini menunjukkan terjadinya perubahan yang searah dengan variabel 
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terikat. Jadi setiap ada kenaikan pada variabel Kualitas Produk (X1) 

sebesar 1 satuan, dapat meningkatkan Kepuasan Konsumen (Y) 

sebesar 0,365 dan sebaliknya apabila terjadi penurunan pada variabel 

Kualitas Produk (X1) sebesar 1 satuan, dapat menurunkan Kepuasan 

Konsumen (Y) sebesar 0,365 pula dengan asumsi bahwa variabel 

Harga Produk (X2) adalah konstan. 

      b2  = Koefisien regresi untuk X2 = 0,328 

Menunjukkan besarnya nilai koefisien regresi untuk variabel Harga 

Produk (X2) yaitu 0,328 dan mempunyai koefisien regresi positif. Hal 

ini menunjukkan terjadinya perubahan yang searah dengan variabel 

terikat. Jadi setiap ada kenaikan pada variabel Harga Produk (X2) 

sebesar 1 satuan, dapat meningkatkan Kepuasan Konsumen (Y) 

sebesar 0,328 dan sebaliknya apabila terjadi penurunan pada variabel 

Harga Produk (X2) sebesar 1 satuan, dapat menurunkan Kepuasan 

Konsumen (Y) sebesar 0,328 pula dengan asumsi bahwa variabel 

Partisipasi Kualitas  Produk (X1) adalah konstan. 

b. Uji Hipotesis 

1) Uji F 

Pengaruh dari nilai variabel Kualitas Produk (X1) dan Harga 

Produk (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan 

Konsumen (Y) dengan taraf signifikan sebesar 0,000 yang lebih 

kecil dari 0,05. Dimana diperoleh nilai koefisien relasi R sebesar 

0,643 dan  nilai koefisien determinasi R2 untuk variabel Kualitas 

Produk (X1) dengan Harga Produk (X2) adalah sebesar (0,643)2 = 

0,413 atau 41,3%, yang berarti bahwa besarnya nilai pengaruh 

tersebut menunjukkan besarnya pengaruh yang diberikan oleh 

Kualitas Produk (X1), Harga Produk (X2) terhadap Kepuasan 

Konsumen (Y). 

2) Uji t 

a) Kualitas Produk (X1) Terhadap Kepuasan Konsumen (Y) 

Pengaruh dari nilai variabel Kualitas Produk (X1) 

berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan Konsumen (Y) 
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dengan taraf signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. 

Dimana diperoleh nilai r sebesar  0,626, yang berarti bahwa 

besarnya nilai pengaruh tersebut menunjukkan besarnya 

pengaruh yang diberikan oleh Kualitas Produk (X1) terhadap 

Kepuasan Konsumen (Y). 

b) Harga Produk (X2) Terhadap Kepuasan Konsumen (Y) 

Pengaruh dari nilai variabel Harga Produk (X2) berpengaruh 

secara signifikan terhadap Kepuasan Konsumen (Y) dengan taraf 

signifikan sebesar 0,037 yang lebih kecil dari 0,05. Dimana 

diperoleh nilai r sebesar 0,360, yang berarti bahwa besarnya nilai 

pengaruh tersebut menunjukkan besarnya pengaruh yang 

diberikan oleh Harga Produk (X2) terhadap kepuasan Konsumen 

(Y). 

 

C. PENUTUP 

Sesuai dengan hasil penelitian serta pengujian hipotesis yang dilakukan, 

dapat diketahui bahwa variabel kualitas produk dan harga produk berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen.  

Berpengaruhnya variabel kualitas produk terhadap kepuasan konsumen 

menunjukkan bahwa kualitas produk merupakan suatu tingkatan dimana 

sebuah produk yang sesuai dengan harapan dan spesifikasi yang diinginkan 

oleh pelanggan.  

Harapan pelanggan diyakini mempunyai peranan yang besar dalam 

menentukan kualitas produk (barang dan jasa) dan kepuasan pelanggan. Pada 

dasarnya da hubungan yang erat antara penentu kualitas dan kepuasan 

pelanggan. Dalam mengevaluasinya, pelanggan akan menggunakan 

harapannya sebagai standar atau acuan. Dengan demikian, harapan 

pelangganlah yang melatarbelakangi mengapa dua organisasi pada bisnis yang 

sama dapat dinilai berbeda oleh pelanggannya. Dalam konteks kepuasan 

pelanggan, umumnya harapan merupakan perkiraan atau keyakinan 

pelangggan tentang apa yang akan diterimanya.pengertian ini didasarkan pada 

pandangan bahwa harapan merupakan standar prediksi. Selain standar 
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prediksi, ada pula yang menggunakan harapan pelangan sebagai standar ideal. 

(Tjiptono, 1997:28) 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat pula diketahui bahwa variabel harga 

produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, hal ini membuktikan 

bahwa harga produk juga ikut mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen atas 

suatu produk. 

Konsumen yang puas adalah konsumen yang merasa mendapatkan nilai 

dari seorang pemasok, produsen atau penyedia barang atau jasa. Nilai bagi 

konsumen adalah produk berkualitas, maka kepuasan terjadi saat pelanggan 

mendapatkan produk yang berkualitas. Kepuasan konsumen juga sangat 

bergantung pada harapan konsumen, oleh karena itu pengetahuan tentang 

kepuasan konsumen harus disertai oleh pengetahuan akan harapan konsumen. 

(Hernama & Johan, 2006:2) 
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OPTIMASI DESAIN ROBUST ECONOMIZER YANG DINAMIS 

MENGGUNAKAN ALGORITMA GENETIKA 

 

   Trianingsih Eni Lestari 

Jurusan Matematika FMIPA UM 

Email: www.tria_eny@yahoo.co.id 

 

 Taguchi mengenalkan suatu desain robust yaitu suatu prosedur untuk 

mengoptimalkan hasil dan desain proses yang sesuai pada target serta 

meminimalkan variasi dari target yang diinginkan. Tujuannya adalah merancang 

suatu sistem sehingga tidak sensitif terhadap variabel yang tidak terkontrol 

(noise). Hal penting yang perlu diperhatikan sebelum optimasi dilakukan adalah 

pembentukan model robust yang sesuai. Pola data yang ada sering tidak homogen 

karena adanya pencilan sehingga diperlukan estimator robust yang mampu 

bertahan terhadap kehadiran pencilan. Salah satu estimator tersebut adalah Least 

Trimmed Square (LTS). Metode ini tidak membuang bagian dari data melainkan 

menemukan model fit dari mayoritas data. Pada penelitian ini akan dibahas 

optimasi pada economizer yang dinamis menggunakan Algoritma Genetika untuk 

mencari level-level dari variabel bebas yang optimum. Algoritma ini merupakan 

pendekatan untuk menentukan global optimum yang didasari oleh Teori Darwin 

dimana didasarkan pada mekanisme seleksi alamiah dan genetika alamiah. 

Optimasi menggunakan Algoritma Genetika menghasilkan variabel faktor optimal 

untuk nilai diameter luar tubing = 1.5 inch, nilai transfersal spacing = 3,5 inch, 

nilai kerapatan fin = 3.4 fin/inch, nilai optimum variabel respon efektifitas 

perpindahan panas sebesar 5.75 % dan respon biaya operasi sebesar 13.001 $/jam 

 

Kata kunci :  Desain robust, Faktor signal, Least Trimmed Square, Signal to 

Noise Ratio, Algoritma Genetika.  
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A. PENDAHULUAN 

Pendekatan desain robust yang dikenalkan oleh Taguchi merupakan suatu 

prosedur untuk mengoptimalkan hasil dan desain proses yang sesuai pada 

target serta meminimalkan variasi dari target yang diinginkan (Bagchi,1993). 

Tujuannya adalah untuk merancang suatu sistem sehingga tidak sensitif 

terhadap variabel yang tidak terkontrol (noise). Hal ini dilakukan dengan 

menyelidiki secara sistematis hubungan antara faktor kontrol yang sesuai 

dengan variabel noise. Desain robust dapat diaplikasikan pada sistem yang 

statis dan sistem yang dinamis. Sistem yang statis menginginkan output dari 

sistem berupa nilai target yang tetap (fixed), dimana faktor signal pada sistem 

yang statis merupakan suatu nilai konstan, sedangkan sistem dinamis 

menggunakan beberapa nilai faktor signal. Faktor signal merupakan faktor 

yang nilai kebenarannya bisa berubah-ubah sehingga bisa digunakan dalam 

suatu pengukuran.. 

Optimasi pada respon yang dinamis ditentukan untuk mencari level-level 

dari variabel bebas yang optimum. Hal ini tentunya tidak akan lepas dari 

pembentukan model yang sesuai dengan pola sebaran data. Dimana pola data 

yang ada sering tidak homogen yang menyebabkan model yang robust sulit 

diperoleh. Salah satu penyebab masalah tersebut adalah adanya pencilan yang 

mengakibatkan distribusi galat ei tidak lagi berdistribusi normal atau variansi 

galat tidak lagi homogen, sehingga pengujian statistik untuk melihat 

signifikansi parameter regresi yang didasarkan pada distribusi normal tidak 

dapat dilakukan ketika model yang dicari dengan metode konvensional. Salah 

satu alternatif yang bisa dilakukan untuk menentukan model dari data yang 

mengandung pencilan adalah dengan estimator Least Trimmed Square (LTS). 

Metode ini tidak membuang bagian dari data melainkan menemukan model fit 

dari mayoritas data. 

Pada penelitian ini akan dibahas optimasi pada economizer yang dinamis 

menggunakan Algoritma Genetika untuk mencari level-level dari variabel 

bebas yang optimum. Algoritma ini merupakan pendekatan untuk menentukan 

global optimum yang didasari pada mekanisme seleksi alamiah dan genetika 

alamiah (Gen dan Cheng, 1997).  
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B. PEMBAHASAN 

Least Trimmed Square (LTS) 

 Metode Least Trimmed Squares sebagai salah satu metode penaksiran 

parameter model regresi yang robust terhadap kehadiran nilai pencilan. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah mendapatkan nilai parameter model 

regresi yang robust terhadap kehadiran nilai pencilan. Metode robust 

merupakan metode alternatif yang sesuai untuk data yang terkontaminasi nilai 

pencilan.  

 LTS diusulkan oleh Rousseeuw (1984) sebagai alternatif robust untuk 

mengatasi kelemahan Ordinary Least Square (OLS), yaitu dengan 

menggunakan sebanyak h (h  n) kuadrat galat yang diurutkan nilainya:  

2θ ( )  argmin ( (θ)) :
1

h
Z eLTS i n

i





       

dimana (e2)1:n  (e2)2:n  …  (e2)n:n merupakan kuadrat galat ke-i yang 

diurutkan dari nilai terkecil hingga paling besar. Nilai h sekaligus 

menunjukkan jumlah data untuk digunakan mengestimasi parameter regresi 

dan memberikan bobot nol pada (n – h) sisa data.  Nilai h dipilih untuk 

menghasilkan tingkat kekekaran tinggi dan disebut sebagai nilai breakdown 

*

n  yang dipilih yaitu h = [(n + p + 1)/2]. Dimana  n merupakan banyaknya 

pengamatan dan p adalah banyaknya parameter. Nilai tersebut digunakan 

untuk menghasilkan nilai breakdown atau kemampuan mendeteksi pencilan 

sebesar *

n = (n – h + 1)/n (Rousseeuw dan Hubert, 1997). 

Sistem Dinamis 

Phadke (1989) dalam Bagchi (1993) mengungkapkan bahwa untuk 

menggambarkan pengaruh faktor dalam strategi Taguchi untuk desain 

optimasi terdiri dari 4 golongan, yaitu: 

1. Faktor signal (M) 

Dalam suatu rancangan percobaan terdapat pengaturan faktor secara 

selektif pada proses untuk mencapai target yang diinginkan. Faktor signal 

mempunyai suatu hal yang khusus yaitu mengubah seting pengaruh dari 

rata-rata respon bukan pada variabilitasnya. Penentuan faktor signal 
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didasarkan pada pengetahuan engineering dari desain suatu sistem. Untuk 

lebih mudahnya akan menguntungkan jika hasil yang diinginkan sangat 

sensitif terhadap faktor signal. 

2. Faktor kontrol (C) 

Secara umum faktor kontrol berpengaruh pada rata-rata dan 

variabilitas dari respon. Suatu desain produk akan menetapkan dengan 

bijaksana level dari parameter sehinga dapat menerima kemungkinan 

terbaik dari yang diharapkan yaitu stabilitas maksimum dan hasil yang 

robust dengan biaya yang minimum.  

3. Level dari faktor (r) 

Level faktor merupakan bagian dari faktor kontrol yang dirancang 

dapat menyesuaikan dengan mudah dalam desain proses untuk mencapai 

hubungan fungsional antara faktor signal (M) dengan variabel respon 

dalam sistem dinamis. Untuk sistem yang statis, level faktor dapat 

membantu menyesuaikan rata-rata sistem yang diinginkan yaitu nilai 

target yang tetap. 

4. Faktor noise (N) 

Faktor noise merupakan semua faktor yang tidak bisa dikontrol. Secara 

umum hanya pengaruh statistik (mean, varian, distribusi, dll) pada faktor 

noise yang bisa diketahui. Dalam optimasi percobaan akan dipelajari 

interaksi antara faktor kontrol dengan faktor noise yang mempengaruhi 

desain akhir yang robust. 

Karakteristik kualitas Y secara umum merupakan fungsi dari faktor signal 

M pada sistem yang dinamis. Dibawah ini merupakan gambaran hasil 

karakteristik dinamis dari signal dan noise 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Karakteristik dinamis dari signal dan noise 
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Input 
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Noise 

Hasil output 

(dynamic characteristic) 

Faktor Kontrol 
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Algoritma Genetika (AG) 

Algoritma genetika adalah suatu algoritma pencarian yang meniru 

mekanisme dari genetika alam dimana diperkenalkan pertama kali oleh John 

Holand awal tahun 1975. Algoritma Genetika banyak dipakai pada aplikasi 

bisnis, teknik maupun pada bidang keilmuan lainnya. Algoritma ini dimulai 

dengan kumpulan solusi yang disebut dengan populasi. Solusi-solusi dari 

sebuah populasi diambil dan digunakan untuk membentuk populasi yang baru. 

Hal ini dimotivasi dengan harapan bahwa populasi yang baru dibentuk 

tersebut akan lebih baik daripada yang lama.  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam Algoritma Genetika yang pertama 

adalah  inisialisasi populasi. Proses ini bertujuan untuk membangkitkan 

sebuah populasi yang berisi sejumlah kromosom. Setiap kromosom berisi 

sejumlah gen yang mengkodekan informasi yang disimpan didalam 

kromosom. Setelah skema pengkodean ditentukan, Algoritma Genetik 

diinisialisasi untuk sebuah populasi dengan N kromosom. Gen-gen yang 

mengisi masing-masing kromosom dibangkitkan secara random. Masing-

masing kromosom akan dikodekan menjadi individu dengan nilai fitness 

tertentu. Sebuah populasi baru dihasilkan dengan mengunakan mekanisme 

seleksi ilmiah, yaitu memilih individu-individu secara proporsional terhadap 

nilai fitness-nya dan genetika alamiah yakni pindah silang dan mutasi 

(Suyanto, 2005). Skema langkah-langkah Algoritma Genetika diperlihatkan 

dalam sebuah pseducode dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gambar 2 . Pseducode AG 

Inisialisasi populasi, N kromosom 

Loop 

 Loop untuk N kromosom 

  Dekodekan Kromosom 

  Evaluasi kromosom 

 End 

 Buat satu atau dua kopi kromosom terbaik  (elitisme) 

 Loop sampai didapatkan N kromosom baru 

  Pilih dua kromosom 

  Pindah silang 

  Mutasi 

 End 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika dan Statistika 2010 

Peranan Pendidikan Matematika dan Statistika dalam Membangun Sumber Daya Manusia yang Profesional                             

ISBN : 978-979-3870-72-4 

 

 365 

Pada dasarnya Algoritma Genetik memiliki tujuh komponen. Tujuh 

komponen tersebut yaitu: 

1. Skema pengkodean 

 Ada  tiga skema yang paling umum digunakan dalam pengkodean yaitu: 

 Real number encoding yaitu nilai gen berada dalam interval [0,R] 

dimana R adalah bilangan real positif. 

 Discrete decimal encoding yaitu setiap gen bisa bernilai salah satu 

bilangan bulat dalam interval [0,9], 

 Binary encoding yakni setiap gen hanya bisa bernilai 0 atau 1 

2. Nilai fitness 

Fungsi fitness adalah fungsi obyektif yang digunakan untuk 

menentukan  solusi dari permasalahan dalam Algoritma Genetika. Fungsi 

fitness merupakan dasar untuk proses seleksi. Setiap kromosom dievaluasi 

berdasarkan fungsi. Pada evolusi alam, individu yang bernilai fitness 

tinggi yang akan bertahan hidup sedangkan yang bernilai fitness rendah 

akan mati.  

3. Seleksi orang tua  

Metode seleksi yang digunakan dalam algoritma genetika adalah 

seleksi roulette wheel yaitu menyeleksi populasi baru dengan distribusi 

probabilitas yang berdasarkan nilai fitness (F). Untuk setiap kromosom i 

dengan nilai fitness Fi, probabilitas seleksi Pi adalah: 

Total

i
i

F

F
P  , i = 1, 2, ....., n           

4. Pindah silang (crossover) 

Pindah silang berperan penting dalam Algoritma Genetika. Sebuah 

kromosom yang mengarah pada solusi yang bagus bisa diperoleh dari 

proses memindah-silangkan dua buah kromosom. Gen dan Cheng (1997) 

mengungkapkan bahwa crossover membangkitkan offspring (generasi) 

baru dengan mengganti sebagian informasi dari parents (orang tua/induk). 

Operator crossover yang akan dijelaskan di sini adalah one-cut-point 

crossover. kromosom yang dijadikan induk dipilih secara acak dan jumlah 
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kromosom yang mengalami crossover dipengaruhi oleh parameter 

crossover rate  (ρc).  

Algoritmanya adalah : 

 Memilih posisi gen secara acak dari orangtua pertama. 

 Isi di sebelah kanan posisi gen pada orangtua pertama ditukar 

dengan orangtua kedua untuk menghasilkan offspring (anak). 

5. Mutasi 

Mutasi merupakan operator genetika kedua dan hanya bekerja pada 

beberapa gen yang melakukan penyesuaian diri terhadap kondisi 

lingkungan sekitar. Proses mutasi terjadi agar makhluk hidup dapat terus 

bertahan hidup dengan kualitas yang lebih baik. Pada algoritma genetika, 

proses mutasi yang menghasilkan gen yang lebih baik dapat membuat 

kromosom tetap bertahan dalam proses seleksi dan diharapkan akan dapat 

makin mendekati solusi optimum. Sebaliknya, proses mutasi yang 

menghasilkan gen yang lebih buruk dapat membuat kromosom 

tereliminasi dalam proses seleksi. 

Prosedur mutasi sangat sederhana. Untuk semua gen yang ada, jika 

bilangan random yang dibangkitkan kurang dari probabilitas mutasi yang 

ditentukan maka diubah gen tersebut menjadi nilai kebalikannya. Misalkan 

dalam binary encoding 0 diubah menjadi 1 dan 1 diubah 0.  

6. Elitisme 

Prosedur elitisme dilakukan karena adanya seleksi yang dilakukan 

secara random. Hal ini menyebabkan tidak ada jaminan bahwa suatu 

individu bernilai fitness tertinggi akan selalu dipilih. Kalaupun individu 

tersebut terpilih, mungkin saja individu tersebut akan rusak (nilai fitness-

nya akan menurun karena proses pindah silang). Supaya tidak hilang 

selama evolusi maka perlu dibuat satu atau beberapa kopinya. Prosedur ini 

dikenal sebagai elitisme. 

7. Penggantian populasi 

Semua individu (misal N individu dalam satu populasi) dari suatu 

generasi digantikan sekaligus oleh N individu baru hasil pindah silang dan 

mutasi.  
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Aplikasi AG pada Economizer yang Dinamis 

Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kondisi optimum dalam 

proses optimasi adalah penentuan variabel respon dan prediktor dari kerja 

economizer. Dimana respon pada model dinamis dipengaruhi oleh faktor 

kontrol, faktor noise dan faktor signal. Pada proses desain economizer PT 

Alstom terdapat dua variabel respon yaitu efektifitas perpindahan panas (y1)  

dengan karakteristik kualitas  larger the better dan biaya operasional (y2) 

dengan karakteristik kualitas smaller the better. Variabel proses (kontrol) yang 

terlibat yaitu diameter luar tubing  1x , transfersal spacing  2x , dan kerapatan 

fin  3x  yang masing-masing mempunyai tiga level. Ada satu faktor signal 

yaitu sisa gas hasil pembakaran oleh burner yang mempunyai sebelas level 

dimana nilainya berkisar antara 50% sampai dengan 100% sedangkan terdapat 

satu variabel noise yaitu bahan bakar yang memiliki dua level, bahan bakar 

dari gas (flue gas) dan bahan bakar dari oil (flue oil).  

Penentuan model respon dengan adanya faktor signal dilakukan setelah 

data dihitung dalam bentuk signal to noise ratio dengan karakteristik dinamis. 

Hal ini dilakukan untuk mengurangi pengaruh faktor noise yang ada. Setelah 

diperoleh signal to noise ratio dari y1 dan y2 baru akan ditentukan model yang 

sesuai. Metode estimasi yang digunakan untuk menentukan model dari 

permasalahan diatas adalah Least Trimmed Square karena terdapat pencilan 

pada respon. Hal tersebut tampak pada boxplot dibawah ini. 

 

D
a
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y2y1
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-23.5

-24.0

-24.5
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             Gambar 3.  Boxplot dari respon y1 dan y2 
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Berdasarkan Gambar 3. diatas terlihat bahwa untuk respon y1 yaitu respon 

efektifitas perpindahan panas tidak terdapat pencilan. Hal ini terbukti bahwa 

tidak ada data yang mempunyai nilai kurang dari 1.5*IQR = 1.5*(-0.498) = -

0.747 terhadap kuartil 1 (-25.805) dan nilai yang lebih dari 0.747 terhadap 

kuartil 3 (-25.307). Sebaliknya pada respon y2 yaitu respon biaya operasi 

terdapat adanya pencilan yakni ada data yang mempunyai nilai kurang dari 

1.5*IQR = 1.5* 0.182 = 0.273 terhadap kuartil 1 (-23.275) dan nilai yang lebih 

dari 0.747 terhadap kuartil 3 (-23.182). Terdapat 4 pengamatan dari respon 

y2yang merupakan pencilan yaitu pengamatan ke-3 (-24.5665), pengamatan 

ke-12 (-25.3524), pengamatan ke-23 (-23.6161), dan pengamatan ke-24 (-23. 

5481). 

Model untuk semua faktor terhadap variabel respon perpindahan panas 

dengan menggunakan metode Least Trimmed Square diperoleh hubungan 

regresi polinomial yaitu : 

2

1 1 2 3 1

2 2

2 3 1 2 1 3

2 3

ˆ 25,5159 0,2201 0,11408 0,2372 0,0183

0,02499 0,0220 0,01747 0,002381

0,0030

y x x x x

x x x x x x

x x

     

   



                              

(1) 

Model diatas memiliki koefisien determinasi robustnya sebesar 99,87 % 

dan Final LTS Scale sebesar 0,0094. Hal tersebut menunjukkan model sangat 

layak digunakan, karena mampu menjelaskan lebih dari 90% keragaman data 

serta nilai Final LTS Scale sangat kecil. Sedangkan pada variabel respon biaya 

operasi diperoleh hubungan regresi polinomial dengan pendekatan  estimator  

LTS yaitu: 

2 1 2 3

2 2 2

1 2 3 1 2

1 3 2 3

ˆ 23,1583 0,0403 0,0174 0,00186

0,03764 0,0069 0,04924 0,0269

0,2245 0,0309

y x x x

x x x x x

x x x x

     

   

 

                                        

(2) 

Koefisien determinasi robust dari model y2 sebesar 84,16 % dan Final LTS 

Scale sebesar 0,018. 

Proses optimasi dengan Algoritma Genetika pada desain economixer 

dimulai dengan representasi kromosom. Pada permasalahan ini dipilih real 
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number encoding yaitu pengkodean dimana nilai gen berada pada interval 

[0,R] dengan R adalah bilangan real positif. Tujuan dari pengkodean 

kromosom untuk mengkodekan kromosom yang berisi gen bilangan real 

menjadi individu x yang bernilai real dalam interval yang diinginkan yaitu 

dalam batas bawah rb dan batas atas ra. Pengkodean dilakukan berdasarkan 

persamaan 5 diatas.  

Tahap kedua adalah inisialisasi populasi yang dibentuk secara acak dengan 

10-bit kromosom yang didapatkan dari variabel bebas serta kombinasinya 

yaitu x1, x2, x3, x1
2 , x2

2 , x3
2, x1x2, x1 x3, x2 x3 dan konstanta. Pada tahapan ini 

dibangkitkan sejumlah ukuran populasi kromosom dan jumlah gen dalam 

kromosom. Ukuran populasi yang diambil adalah 200 dengan jumlah gen 

diperoleh dari perkalian jumlah variabel yang ingin dicari kondisi optimumnya 

sebanyak 3 yaitu x1, x2, x3  dengan banyaknya bit yaitu 10 menghasilkan 30 

gen dalam kromosom. 

Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi nilai fitness dengan 

menghitung fitness f (x) dari setiap kromosom x dalam populasi. Fungsi fitness 

dari optimasi menggunakan Algoritma Genetika berdasarkan model y1 

(efektifitas perpindahan panas)  pada persamaan 1 dan y2  (biaya operasi) pada 

persamaan 2 yang diperoleh. Kriteria yang diharapkan adalah larger the better 

untuk y1 dan smaller the better untuk y2. Nilai fitness diperoleh secara 

simultan dimana memaksimumkan model efektifitas perpindahan panas dan 

meminimumkan model biaya operasi. Hal tersebut didapatkan dengan mencari 

solusi nilai fitness yang memaksimalkan fungsi y1/y2. Setelah  ditentukan nilai 

fitness-nya maka dilakukan setting batas atas ra yang merupakan nilai level 

bawah dari x1, x2, x3 = [2;4.5;5] dan setting batas bawah rb variabel bebas x1, 

x2, x3 = [1.5;3.5;3].  

Tahap keempat yaitu mengevaluasi fitness dengan menghitung fitness f (x) 

dari setiap kromosom x dengan menciptakan populasi baru yang berasal dari 

populasi awal. Proses yang terjadi adalah mutasi dan pindah silang 

(crossover). Jumlah kromosom yang mengalami proses crossover pada satu 

generasi ditentukan secara random berdasarkan tingkat probabilitas crossover 

tertentu. Suyanto (2005) mengungkapkan bahwa pada umumnya probabilitas 
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crossover ditentukan antara 0.6 sampai 0.9. Sebaliknya probabilitas mutasi 

biasanya sangat kecil sebesar 1/n dimana n adalah jumlah gen. Pada kasus ini 

ditentukan probabilitas crossover 0.8 dan probabilitas mutasi sebesar 0.03. 

Proses tersebut berulang-ulang sampai dengan 1500 generasi untuk 

mendapatkan level-level yang optimum. 

Titik optimum yang didapatkan dari optimasi untuk respon efektifitas 

perpindahan panas sebesar -24.80 dan respon biaya operasi sebesar  -22.28. 

Kedua respon yang dihasilkan sudah optimum karena sudah ditransformasi 

dalam bentuk signal to noise ratio. Nilai optimum untuk variabel faktor 

diperoleh level-level optimum sebagai berikut, nilai diameter luar tubing = 1.5 

inch, nilai transfersal spacing = 3,5 inch, nilai kerapatan fin = 3.4 fin/inch. 

Hasil efektifitas perpindahan panas yang diperoleh sebesar 5.7%  cukup kecil. 

Hal ini kemungkinan disebabkan pada sistem kerja economizer dimana panas 

yang mengalir dari pembakaran ke boiler disirkulasi kembali melalui tubing 

spacing yang rapat sehingga perpindahan panas yang terjadi menjadi lebih 

sedikit. Sedangkan biaya operasi setelah ditransformasi didapatkan  13.001 

$/jam. 

 

C. PENUTUP 

Kesimpulan  

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dan berdasarkan penjelasan yang 

telah diberikan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Estimator robust LTS merupakan metode untuk mendeteksi adanya 

pencilan sekaligus memberikan estimasi parameter regresi. Metode ini 

mempunyai kemampuan untuk mendeteksi pencilan dalam data yang 

dinyatakan dalam nilai breakdown *

n . 

2. Optimasi menggunakan Algoritma Genetika menghasilkan variabel faktor 

optimal untuk nilai diameter luar tubing = 1.5 inch, nilai transfersal 

spacing = 3,5 inch, dan nilai kerapatan fin = 3.4 fin/inch. Hasil optimasi 

tersebut didapatkan nilai optimum variabel respon efektifitas perpindahan 

panas sebesar 5.75 % dan respon biaya operasi sebesar 13.001 $/jam 
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A. PENDAHULUAN  

Perkembangan zaman yang sedang terjadi pada saat ini, berpengaruh besar 

terhadap segala bidang terutama dalam bidang Pendidikan maupun Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi. Akan tetapi perkembangan zaman ini, pada 

kenyataannya masih kurang mengembangkan potensi sumber daya manusia 

sekarang ini. Oleh sebab itu perkembangan zaman turut menuntut kita dalam 

meningkatkan mutu kualitas pendidikan guna menghasilkan sumber daya 

manusia yang maju dan dapat mengimbangi perkembangan yang sedang 

terjadi, sehingga sudah memiliki kesiapan diri dalam bersaing dengan bangsa 

lain. 

Banyak orang yang masih awam tentang Teknologi Informasi dan 

komunikasi tersebut. Hal tersebut terukur dari kurang optimalnya penggunaan 

teknologi diatas dalam kehdupan sehari-hari. Untuk mempersiapkan sumber 

daya manusia yang berkualitas, maka diharapkan seluruh lapisan masyarakat 

terutama pemerintah turut membantu dalam meningkatkan mutu kualitas 

pendidikan. Sehingga dapat tercapainya tujuan nasional yaitu mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan membentuk  manusia yang seutuhnya. 

Pada dasarnya banyak yang menyukai teknologi informasi dan 

komunikasi. Namun kebosanan, ketakutan dan kurangnya minat siswa akan 

belajar menyebabkan mereka sukar memahami materi yang diajarkan dan 

tidak dapat mengerjakan setiap soal yang diberikan guru kepada siswanya, 

sehingga hasil belajar terhadap pelajaran TIK pun akan kurang memuaskan. 

Saat ini perkembangan teknologi mampu mempengaruhi banyak hal di 

segala bidang, tak luput pula dalam bidang pendidikan. Salah satu dari hasil 

perkembangan teknologi adalah fasilitas komputer yang sering kali digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang merasa tertarik akan fasilitas 

yang ada pada setiap komputer, sehingga hampir semua  orang sudah 

menggunakan komputer dalam memenuhi segala kebutuhannya, termasuk 

kebutuhan dalam bidang pendidikan. Dan ternyata komputer dapat juga 

diikutsertakan dalam proses pembelajaran di kelas sebagai media 

pembelajarannya, yaitu dengan menggunakan salah satu aplikasi program 

yang sangat sederhana yaitu program Microsoft Power Point. . Adanya 
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ketertarikan siswa akan komputer, dijadikan salah satu media pembelajaran di 

dalam kelas yaitu dengan menggunakan salah satu program sederhana yaitu 

Microsoft Power Point. 

Dari latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul "Pengaruh 

Minat Belajar Siswa dan Media Pembelajaran dengan menggunakan 

Microsoft Power Point Terhadap Hasil Belajar Siswa". 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti mengadakan 

rumusan masalah sebagai berikut : "Apakah Minat Belajar Siswa dan Media 

Pembelajaran dengan menggunakan Microsoft Power Point berpengaruh 

terhadap Hasil Belajar Siswa?". 

 

Hipotesis 

Hipotesis dalam peneliatian maka peneliti mengungkapkan hipotesis 

sebagai berikut : “Minat Belajar Siswa dan Media Pembelajaran dengan 

menggunakan Microsoft Power Point berpengaruh terhadap Hasil Belajar 

Siswa”. 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

minat belajar siswa dan media pembelajaran dengan menggunakan 

Micrososft Power Point terhadap hasil belajar siswa. 

 

Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan memiliki manfaat 

tersendiri, antara lain : 

1. Bagi Sekolah 

Dapat mengetahui pengaruh minat belajar siswa dan media pembelajaran 

dengan menggunakan Microsoft Power Point terhadap hasil belajar 

siswa. 

 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika dan Statistika 2010 

Peranan Pendidikan Matematika dan Statistika dalam Membangun Sumber Daya Manusia yang Profesional                             

ISBN : 978-979-3870-72-4 

 

 374 

2. Bagi Guru 

Sebagai masukan dalam menerapkan media pembelajaran di dalam 

proses belajar mengajar menggunakan Microsoft Power Point 

3. Bagi Siswa 

Dapat meningkatkan minat belajar untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

4. Bagi Peneliti 

Sebagai penerapan ilmu selama mengikuti pendidikan di Perguruan 

Tinggi. 

 

B. PEMBAHASAN 

Kajian Pustaka 

1. Belajar 

Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku atau potensi 

individu maupun penambahan, perluasan, dan pendalaman pengetahuan, 

nilai dan sikap, serta ketrampilan 

2. Minat Belajar Siswa 

Minat merupakan suatu perhatian khusus terhadap suatu hal tertentu 

yang tercipta dengan penuh kemauan dan tergantung dari bakat dan 

lingkungannya. Minat dapat dikatakan sebagai dorongan kuat bagi 

seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian 

tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya. 

3. Media Pembelajaran Dengan Menggunakan Microsoft Power Point 

Media pembelajaran dengan menggunakan Microsoft Power Point 

merupakan alat/media yang memungkinkan siswa untuk mengerti dan 

memahami sesuatu dengan mudah dan dapat untuk mengingatnya dalam 

waktu yang lama melalui suatu program aplikasi yang dapat menyajikan 

materi dengan tampilan animasi-animasi bentuk maupun suara. 

4. Tinjauan Statistika 

Perhitungan varians tiap butir dan uraian total dengan menggunakan 

program SPSS.  
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1. Regresi Linier Berganda 

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat 

maka digunakan analisis regresi berganda. Model regresi berganda 

dapat dinyatakan sebagai berikut : 

 

Dimana persamaan dalam penelitian ini menjadi: 

 

dimana: Y  =  Prestasi belajar siswa (variabel terikat) 

 β0 =  Konstanta 

 1, 2 =  Koefisien regresi 

 X1 =  Minat Belajar Siswa  

 X2 =  Media Pembelajaran dengan menggunakan 

Microsoft Power Point  

 i =  Standar error 

Koefisien-koefisien 0, 1, dan 2 dapat dihitung dengan 

menggunakan: 

 

 

 

 

Sedangkan kriteria pengujian yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

1.  = 0 berarti tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

2.  ≠ 0 berarti  ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

2. Uji Parameter Secara Serentak (Uji F) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh signifikan secara 

simultan variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama.  
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a. Perumusan hipotesis 

H0  : i = 0 

H1 : i ≠ 0 

b. Menentukan level of signifikan 

Pengujian menggunakan level of signifikan α = 5% dengan  

df = n – k – 1  dan dk = 2  

c. Perhitungan Uji F 

Daftar ANOVA untuk Regresi Linear Berganda 

Sumber 

Variasi 

Jumlah 

Kuadrat 

Derajat 

Bebas 

Rata-rata 

Kuadrat 

F0 

Regresi 

Error 

JKR 

JKE 

k 

n – k – 1 

JKR/k – 1 = RKR 

JKE/(n – k) = RKE 

RKR/RKE 

Total  JKT n – 1   

Rumus yang digunakan dalam Uji F digunakan untuk menguji parameter 

regresi secara serentak : 

 

 

 

  

 

 

maka: 

Keterangan: 

JKT =  Jumlah Kuadrat Total 

JKR =  Jumlah Kuadrat Regresi 

JKE =  Jumlah Kuadrat Error/Sisa 

RKR =  Rata-rata Kuadrat Regresi 

RKE =  Rata-rata Kuadrar Error/Sisa  

k =  Jumlah variabel Independent 

n =  Jumlah Sampel 

F =  Fhitung selanjutnya dibandingkan dengan Ftabel 
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d. Menentukan kriteria pengujian 

Fhitung > Ftabel  maka Ho ditolak  

3. Uji Koefisien Regresi secara parsial  

Uji t merupakan suatu metode statistik yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh variabel atau untuk menguji signifikan dari 

koefisien regresi. 

Langkah-langkah pengujian Uji t adalah sebagai berikut : 

1. Perumusan hipotesis 

H0 :  = 0 

H1 :  ≠ 0 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan dua sisi. 

2. Menentukan level of signifikan  

Pengujian menggunakan level of signifikan α = 5% dengan  

df = n - k -1. 

3. Perhitungan Uji t 

Rumus yang digunakan dalam analisa Uji t sebagai berikut: 

  

Dimana: 

t =  t test ( nilai yang dicari) 

i =  Koefisien regresi 

Sbi =  Standar error 

Khusus pada regresi yang melibatkan dua variabel bebas, nilai 

Sb1 dan Sb2 adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

4. Menentukan kreteria pengujian  

 thitung > ttabel  maka Ho ditolak 
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4. Analisis Determinasi (R2) 

Analisis determinasi dalam regresi linier berganda digunakan 

untuk mengetahui persentase variasi variabel dependent (Y) yang 

dapat di jelaskan oleh variabel independent (X1, X2, X3,..., Xn). 

Rumus mencari koefisien determinasi dengan dua variabel 

independen adalah: 

 

 

Keterangan : 

R2 = Koefisien Determinasi 

 = Korelasi sederhana (product moment pearson) antara X1  

dengan Y 

 = Korelasi sederhana (product moment pearson) antara X2  

dengan Y 

 = Korelasi sederhana (product moment pearson) antara X1 

dengan X2 

 

Pembahasan Hasil 

1. Hubungan antara minat belajar dan media pembelajaran dengan 

menggunakan Microsoft Power Point terhadap hasil belajar siswa 

Dari hasil pada pengolahan data yang telah dilakukan diketahui 

bahwa korelasi antara minat belajar dan hasil belajar siswa sebesar 62%, 

berarti menunjukkan korelasi kuat. Korelasi antara media pembelajaran 

dan hasil belajar siswa sebesar 28,6%, berarti menunjukkan korelasi 

cukup . Sedangkan korelasi antara minat belajar dan media pembelajaran 

sebesar -19.7% berarti sangat lemah. Korelasi yang terjadi antara minat 

belajar siswa dan media pembelajaran dengan menggunakan Microsoft 

Power Point bernilai negatif. Tanda negatif tersebut menunjukkan bahwa 

antara minat belajar dan media pembelajaran dengan menggunakan 

Microsoft Power Point berkorelasi negatif, dimana jika minat belajar 

siswa semakin besar, maka media pembelajaran dengan menggunakan 

Microsoft Power Point semakin kecil. 
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Dengan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :  

 

Model regresi yang diperoleh mempunyai arti apabila skor minat 

belajar naik sebesar satu satuan maka hasil belajar akan naik sebesar 

0.288. Apabila skor media pembelajaran naik sebesar satu satuan maka 

hasil belajar akan naik sebesar 0.276. 

Dengan perolehan koefisien determinasi (R2) sebesar 0.557 yang 

artinya adalah 55.7% hasil belajar dapat diterapkan melalui minat belajar 

siswa dan media pembelajaran dengan menggunakan Microsoft Power 

Point. Sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain yang belum ada pada 

model. 

Dengan demikian secara parsial faktor yang berpengaruh signifikan 

terhadap hasil belajar siswa adalah minat belajar siswa dengan koefisien 

0,288 yang dapat diinterpretasikan bahwa setiap perbaikan nilai minat 

belajar siswa sebesar satu satuan akan menaikkan hasil belajar siswa 

sebesar 0,288 kali satuan minat. Sedangkan media pembelajaran siswa 

dengan koefisien 0.276 yang dapat diinterpretasikan bahwa setiap 

perbaikan nilai media pembelajaran sebesar satu satuan akan menaikkan 

hasil belajar sebesar 0,276 kali satuan media pembelajaran. 

2. Hubungan antara minat belajar dan media pembelajaran dengan 

menggunakan Microsoft Power Point terhadap hasil belajar siswa 

jenis kelamin perempuan 

Berdasarkan hasil pada pengolahan data yang telah dilakukan 

diketahui bahwa korelasi antara minat belajar dan hasil belajar siswa 

perempuan sebesar 58,6%, berarti menunjukkan korelasi kuat. Korelasi 

antara media pembelajaran dan hasil belajar siswa perempuan sebesar 

41,9%, berarti menunjukkan korelasi cukup . Sedangkan korelasi antara 

minat belajar dan media pembelajaran sebesar -14% berarti sangat 

lemah. Korelasi yang terjadi antara minat belajar siswa dan media 

pembelajaran dengan menggunakan Microsoft Power Point bernilai 

negatif. Tanda negatif tersebut menunjukkan bahwa antara minat belajar 

dan media pembelajaran dengan menggunakan Microsoft Power Point 
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berkorelasi negatif, dimana jika minat belajar siswa semakin besar, maka 

media pembelajaran dengan menggunakan Microsoft Power Point 

semakin kecil. 

Dengan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut : 

 

Model regresi yang diperoleh mempunyai arti apabila skor minat 

belajar naik sebesar satu satuan maka hasil belajar akan naik sebesar 

0.260. Apabila skor media pembelajaran naik sebesar satu satuan maka 

hasil belajar akan naik sebesar 0.319.  

Dengan koefisien determinasi (R2) sebesar 0.599 yang artinya adalah 

59.9% hasil belajar dapat diterapkan melalui minat belajar dan media 

pembelajaran dengan menggunakan Microsoft Power Point. Sedangkan 

sisanya dipengaruhi variabel lain yang belum ada pada model.  

Dengan demikian secara parsial faktor minat belajar dan media 

pembelajaran keduanya berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar 

siswa. Pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar siswa adalah 

sebesar 0.260 yang dapat diinterpretasikan bahwa setiap perbaikan nilai 

minat belajar sebesar satu satuan akan menaikkan hasil belajar sebesar 

0.260 kali satuan minat belajar. Sedangkan pengaruh media 

pembelajaran dengan menggunakan micrososft power point terhadap 

hasil belajar siswa adalah sebesar 0.319 yang dapat diinterpretasikan 

bahwa setiap perbaikan nilai media pembelajaran sebesar satu satuan 

akan menaikkan hasil belajar sebesar 0.319 kali satuan media 

pembelajaran. 

3. Hubungan antara minat belajar dan media pembelajaran dengan 

menggunakan Microsoft Power Point terhadap hasil belajar siswa 

jenis kelamin laki-laki 

Berdasarkan hasil pada pengolahan data yang telah dilakukan bahwa 

korelasi antara minat belajar dan hasil belajar siswa laki-laki sebesar 

63.3%, berarti menunjukkan korelasi kuat. Korelasi antara media 

pembelajaran dan hasil belajar siswa perempuan sebesar 24.9%, berarti 

menunjukkan korelasi sangat lemah. Sedangkan korelasi antara minat 
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belajar dan media pembelajaran sebesar -20% berarti sangat lemah. 

Korelasi yang terjadi antara minat belajar siswa dan media pembelajaran 

dengan menggunakan Microsoft power point bernilai negatif. Tanda 

negatif tersebut menunjukkan bahwa antara minat belajar dan media 

pembelajaran dengan menggunakan Microsoft Power Point berkorelasi 

negatif, dimana jika minat belajar siswa semakin besar, maka media 

pembelajaran dengan meggunakan Microsoft Power Point semakin kecil.  

Dengan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut : 

 

Model regresi yang diperoleh mempunyai arti apabila skor minat 

belajar naik sebesar satu satuan maka hasil belajar akan naik sebesar 

0.301. Apabila skor media pembelajaran naik sebesar satu satuan maka 

hasil belajar akan naik sebesar 0.269.  

Dengan perolehan koefisien determinasi (R2) sebesar 0.548 yang 

artinya adalah 54.8% hasil belajar dapat diterapkan melalui minat belajar 

dan media pembelajaran dengan menggunakan microsoft power point. 

Sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain yang belum ada pada 

model. 

Dengan demikian secara parsial faktor minat belajar dan media 

pembelajaran keduanya berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar 

TIK. Pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar siswa adalah 

sebesar 0.301 yang dapat diinterpretasikan bahwa setiap perbaikan nilai 

minat belajar sebesar satu satuan akan menaikkan hasil belajar sebesar 

0.301 kali satuan minat belajar. Sedangkan pengaruh media 

pembelajaran dengan menggunakan Microsoft Power Point terhadap 

hasil belajar siswa adalah sebesar 0.269 yang dapat diinterpretasikan 

bahwa setiap perbaikan nilai media pembelajaran dengan menggunakan 

Microsoft Power Point belajar sebesar satu satuan akan menaikkan hasil 

belajar sebesar 0.269 kali satuan media pembelajaran. 
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4. Hubungan antara minat belajar siswa dan media pembelajaran 

dengan menggunakan Microsoft Power Point terhadap hasil belajar 

perempuan dan laki-laki 

Berdasarkan hasil pada pengolahan data yang telah dilakukan 

Dengan perolehan koefisien determinasi (R2) sebesar 0.576 yang artinya 

adalah hasil belajar 57.6% dapat digunakan melalui minat belajar dan 

media pembelajaran. Sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain yang 

belum ada pada model. 

Dari hasil uji parameter tersebut maka persamaan taksirannya adalah 

:  

 

Dengan demikian hasil  belajar ditinjau dari minat belajar dan media 

pembelajaran tidak ada perbedaan antara model regresi untuk perempuan 

dan laki-laki. Sehingga tidak ada perbedaan jenis kelamin untuk 

penelitian ini. 

 

C. PENUTUP    

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan, maka dapat di buat 

kesimpulan sebagai berikut : 

1.    Berdasarkan hasil analisis yang pertama diketahui bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara minat belajar siswa dan media pembelajaran dengan 

menggunakan Microsoft Power Point secara bersama – sama terhadap hasil 

belajar siswa. 

2.    Antara minat belajar siswa dan media pembelajaran dengan menggunakan 

Microsoft Power Point yang memberikan pengaruh paling besar adalah minat 

belajar siswa terhadap hasil belajar siswa. 

3.    Berdasarkan hasil analisis yang kedua diketahui bahwa minat belajar siswa 

memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil belajar siswa perempuan 

4.    Berdasarkan hasil analisis yang ketiga diketahui bahwa minat belajar siswa 

memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil belajar siswa laki-laki 

5.    Berdasarkan hasil analisis yang keempat diketahui bahwa tidak ada perbedaan 

jenis kelamin tentang minat belajar siswa dan media pembelaaran Microsoft 

Power Point terhadap hasil belajar siswa. 
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Banyaknya istilah-istilah matematika dalam bahasa Indonesia maupun Inggris 

dalam pelajaran matematika, terkadang membuat siswa kesulitan dalam 

mempelajari matematika. Untuk membantu siswa dalam mempelajari matematika, 

maka perlu dibuat suatu perangkat lunak komputer (software)  melalui 

pembelajaran berbasis komputer dalam bentuk multimedia interaktif untuk 

pelajaran matematika.  Komputer mempunyai kelebihan dibandingkan dengan 

buku, misalnya menampilkan materi secara multimedia dan interaktif.  

Kata kunci : Multimedia, Interaktif 

 

A. PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan penelitian pembelajaran matematika dewasa ini 

memberikan pemahaman, bahwa proses belajar bukanlah transfer ilmu 

pengetahuan yang berlangsung secara pasif. Peran aktif mahasiswa dalam 

menggali dan mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya menjadi 

kian terlihat dalam budaya belajar saat ini. Hal itu seiring dengan 

berkembangnya sumber belajar, khususnya berkembangnya teknologi 

informasi dalam sistem pembelajaran.  

Aktivitas mahasiswa merupakan inti dari proses belajar di masa 

depan. Dengan demikian, posisi dosen dalam sistem pembelajaran 

modern, boleh jadi, lebih banyak sebagai fasilitator daripada sebagai 

instruktur. Perubahan paradigma yang signifikan dibutuhkan dalam 

pendidikan matematika, implikasi dari pada itu pembelajaran matematika 

di kampus membutuhkan format baru. Format baru tersebut seyogyanya 

bercirikan perubahan paradigma dari "mengajar" menjadi "belajar". 

Paradigma "belajar" berorentasi pada pencapaian tujuan pada usaha 

mempersiapkan mahasiswa menjadi orang yang dapat belajar secara 

mandiri (independent leaners). Untuk itu pembelajaran matematika perlu 
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memberi kesempatan yang cukup bagi mahasiswa untuk mengembangkan 

kemampuan matematis yang memungkinkan mahasiswa selanjutnya 

untuk belajar secara mandiri. 

Banyaknya istilah-istilah matematika dalam bahasa Indonesia 

maupun Inggris dalam pelajaran matematika, terkadang membuat siswa 

kesulitan dalam mempelajari matematika. Untuk membantu siswa dalam 

mempelajari matematika, maka perlu dibuat suatu perangkat lunak 

komputer (software)  melalui pembelajaran berbasis komputer dalam 

bentuk multimedia interaktif untuk pelajaran matematika.  Komputer 

mempunyai kelebihan dibandingkan dengan buku, misalnya menampilkan 

materi secara multimedia dan interaktif. Multimedia komputer mencakup 

teks, gambar diam, suara, gambar bergerak. Penyajian dapat dilakukan 

secara interaktif, di mana siswa memberikan masukan atas pertanyaan dan 

perangkat lunak akan memberikan respon atas jawaban siswa. Banyak hal 

yang dapat disimulasikan atau ditampilkan di komputer. Siswa tidak harus 

datang ke laboratorium atau memegang bendanya secara fisik, tetapi 

melakukannya di depan komputer. Selain itu perangkat lunak dapat 

digunakan sebagai sarana belajar mandiri (self-learning). Hal tersebut akan 

memberikan banyak manfaat ke siswa karena siswa  mendapatkan 

gambaran yang lebih jelas terhadap suatu materi khususnya materi 

matematika. 

Ketertinggalan di berbagai bidang di era globalisasi dibandingkan 

negara-negara tetangga rupanya menyebabkan pemerintah terdorong untuk 

memacu diri untuk memiliki standar internasional. Sektor pendidikan 

termasuk yang didorong untuk berstandar internasional. Dorongan itu 

bahkan dicantumkan di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas 

pasal 50 ayat (3) yang berbunyi, “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah 

menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada 

semua jenjang pendidikan, untuk dikembangkan menjadi satuan 
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pendidikan yang bertaraf internasional“. Dengan berbekal keinginan kuat 

dan ayat itu maka Depdiknas segera mengeluarkan program Sekolah 

Bertaraf Internasional (SBI) yang proyek rintisannya saja telah 

menyertakan ratusan SMP dan SMA di hampir semua Kabupaten/Kota di 

seluruh Indonesia dengan menggelontorkan dana ratusan milyar meski 

peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan seperti itu belum ada. Ini 

proyek prestisius karena akan dibiayai oleh Pemerintah Pusat 50%, 

Pemerintah Propinsi 30%, dan Pemerintah Kabupaten/Kota 20%. 

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika, sebagai calon guru 

matematika harus disiapkan secara sungguh-sungguh, untuk dapat menjadi 

guru dengan kualitas yang diharapkan pada SBI. Dengan menggunakan 

multimedia interaktif matematika bilingual ini diharapkan kemampuan 

siswa dalam mempelajari matematika menjadi lebih baik. Disamping itu, 

kemampuan dalam mempelajari bahasa asing khususnya bahasa inggris 

semakin berkembang. Kemampuan ini dapat membantu siswa 

menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk 

melanjutkan belajar pada tingkat yang lebih tinggi.  

 

1.2.  Perumusan Masalah 

1. Masalah yang akan dicari penyelesaiannya dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

a) Bagaimanakah membuat prototype multimedia interaktif untuk 

pelajaran matematika tingkat SMP, terutama untuk SMP RSBI 

(Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional). Prototype multimedia 

interaktif ini dapat dikembangkan untuk pelajaran matematika tingkat 

perguruan tinggi maupun untuk pelajaran lainnya. 
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b) Bagaimanakah merancang dan mengembangkan multimedia interaktif 

matematika untuk membantu siswa SMP dalam mempelajari materi 

matematika, terutama untuk siswa SMP RSBI. 

c) Bagaimana menguji keefektifan, kemenarikan dan efisiensi multimedia 

interaktif matematika bagi siswa SMP, terutama bagi siswa SMP 

RSBI,  

2. Pemecahan Masalah 

Sebagaimana dipaparkan pada bagian pendahuluan, masalah yang 

akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah membantu siswa dalam 

mempelajari matematika melalui multimedia interaktif matematika 

bilingual. Penelitian ini melibatkan mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Matematika dalam penelitian, dan diharapkan mahasiswa yang terlibat 

dalam penelitian mampu menghasilkan proposal skripsi yang mengacu 

pada penelitian. 

3. Definisi Operasional 

Multimedia interaktif matematika adalah materi matematika yang 

disusun dengan menggunakan komputer sebagai medianya atau lebih 

dikenal dengan istilah Pembelajaran Berbantuan Komputer (PBK). Salah 

satu ciri yang paling menarik dari PBK terletak pada kemampuan 

berinteraksi dengan pembelajar. Program PBK yang baik adalah program 

yang memungkinkan terjadinya interaksi ekstensif antara komputer 

dengan pembelajar. Dengan program interaksi dengan sejumlah besar 

pembelajar dapat berlangsung pada saat yang sama, berbeda dengan 

interaksi antara guru dengan pembelajar yang hanya terjadi secara 

bergantian sehingga memerlukan waktu lebih lama. 

4. Lingkup Penelitian 

Multimedia interaktif matematika untuk siswa SMP RSBI dalam 

penelitian ini berisi tentang teori dan istilah, contoh soal matematika dan 

penyelesaian matematika. Teori dan soal berisi informasi teks, gambar, 

maupun visualisasi yang dapat memperjelas materi yang disajikan.  
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1.3. TUJUAN PENELITIAN 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

(1) Membuat prototype multimedia interaktif untuk pelajaran matematika tingkat 

SMP, terutama untuk SMP RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional). 

Prototype multimedia interaktif ini dapat dikembangkan untuk pelajaran 

matematika tingkat perguruan tinggi maupun untuk pelajaran lainnya. 

(2) Merancang dan mengembangkan multimedia interaktif matematika untuk 

membantu siswa SMP dalam mempelajari materi matematika, terutama untuk 

siswa SMP RSBI. 

(3) Menguji keefektifan, kemenarikan dan efisiensi multimedia interaktif 

matematika bagi siswa SMP, terutama bagi siswa SMP RSBI,  

 

1.4.  MANFAAT PENELITIAN 

 Pembelajaran Berbasis Komputer kini semakin dikenal dan telah 

diterapkan secara luas di sekolah-sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar 

sampai dengan perguruan tinggi. Pengembangan perangkat lunak 

Pembelajaran Berbasis Komputer khususnya multimedia interaktif 

dipandang layak dan penting dilakukan karena pembelajaran melalui 

komputer memiliki kelebihan-kelebihan antara lain: (1) merupakan media 

pembelajaran yang sangat efektif, dapat memudahkan belajar dan dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran, (2) dapat meningkatkan motivasi 

belajar, (3) dapat digunakan sebagai penyampai balikan langsung dan segera 

secara efektif kepada pembelajar, (4) sangat mendukung pembelajaran 

individual, (5) melatih pembelajar untuk terampil memilih bagian-bagian isi 

pembelajaran yang dikehendaki, (6) memungkinkan pembelajar untuk lebih 

mengenal dan terbiasa dengan komputer yang menjadi semakin penting di 

masyarakat modern, dan (7) pembelajaran menjadi lebih menarik karena 

dilengkapi dengan fasilitas warna, lagu, gambar dan grafik yang disertai 

animasi sehingga mampu menyajikan pembelajaran secara menarik. 

  Jika dilihat kelebihan-kelebihan Pembelajaran Berbasis Komputer di atas 

terutama butir (2) dan butir (7), maka Pembelajaran Berbasis Komputer 

merupakan pilihan tepat untuk melaksanakan pembelajaran matematika di 

sekolah. Melalui Pembelajaran Berbasis Komputer, siswa lebih mudah 

memahami apa yang sedang dipelajari karena penyajiannya dibuat 

semenarik mungkin, sehingga belajar merupakan sesuatu yang 

menyenangkan bagi siswa. Dengan demikian siswa memiliki motivasi yang 

kuat untuk selalu ingin belajar. 

 Sampai saat ini, penelitian-penelitian yang pernah dilakukan di Indonesia 

belum ada yang meneliti secara komprehensif tentang Pembelajaran 

Berbasis Komputer khususnya pemakaian multimedia interaktif matematika 

bilingual. Oleh karena itu dipandang perlu mengembangkan program 
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multimedia interaktif matematika yang dapat diterapkan di sekolah dengan 

harapan dapat: 

1.Meningkatkan keefektifan pembelajaran melalui peningkatan layanan 

sumber belajar yang beragam. Pembelajar dihadapkan pada beragam pilihan 

sumber belajar yang akan memperkaya sumber belajar selain dari buku teks 

dan guru. 

2.Pembelajaran menjadi lebih efisien. Perangkat lunak Pembelajaran Berbasis 

Komputer yang disusun dengan berlandaskan pada psikologi belajar, 

teknologi pembelajaran, karakteristik bidang studi dan karakteristik 

pembelajar dapat disebarkan untuk seluruh pembelajar di seluruh Indonesia 

dengan hanya satu kali penyusunan produk. 

3.Pembelajaran menjadi lebih menarik. Melalui tampilan warna, nada suara, 

gambar, grafik dan animasi, isi pembelajaran menjadi lebih menarik 

daripada media lain yang menyajikan gambar mati. Selain itu pembelajar 

merasa seperti sedang bermain sehingga pembelajaran tidak membosankan. 

4. Meningkatkan motivasi belajar. Hal yang paling penting dari 

Pembelajaran Berbasis Komputer adalah peningkatan motivasi belajar. 

Dengan memiliki motivasi belajar yang kuat sejak usia dini, diharapkan 

kelak pembelajar tidak mengalami kesulitan dalam menempuh jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. Karena menurut penelitian-penelitian 

pendidikan yang pernah dilakukan, motivasi belajar merupakan salah satu 

faktor internal yang berpengaruh terhadap keberhasilan siswa dalam belajar. 

 Oleh karena itu penelitian ini sangat penting dilakukan dalam upaya untuk 

menghasilkan perangkat lunak multimedia interaktif matematika yang telah teruji 

keefektifan, kemenarikan dan efisiensinya dengan tujuan untuk membantu 

menumbuhkan motivasi belajar yang kuat pada diri siswa. 
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B.  PEMBAHASAN  

2.1.  Peranan Multimedia dalam Pembelajaran Matematika 

Komputer merupakan media yang sangat potensial untuk dimanfaatkan 

dalam berbagai program pembelajaran. Komputer mampu memadukan berbagai 

media sehingga sering pula disebut sebagai multimedia. Sebagai multimedia 

komputer mampu menghadirkan informasi berupa teks, foto, video, animasi, 

ucapan dan musik secara terintegrasi. Bahkan dengan kemampuan untuk 

diprogram, komputer mampu memvisualisasikan obyek yang sulit bahkan tidak 

mungkin dilihat secara langsung.  

Beberapa penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif 

dipergunakannya multimedia dalam pembelajaran. Sebagaimana disebutkan oleh 

Morse (1991), pencapaian yang tinggi dan sikap positif dapat ditunjukkan pada 

mahasiswa biologi yang belajar dengan komputer multimedia (Hounshell & Hill, 

1989).  Penalaran tertentu ditemukan meningkat dengan penerapan pembelajaran 

berbasis komputer. Kemampuan proses dan pencapaian konsep pembelajaran 

Bahasa Arab dapat dicapai dengan pemrograman tertentu meskipun pada mulanya 

banyak siswa yang mengalami salah konsep (Shute & Bonar, 1986). Dalam 

penelitian yang lain disebutkan bahwa penggunaan komputer juga dapat 

meningkatkan kepercayaan diri siswa.  

Helgeson (1988) juga mencatat beberapa keuntungan penggunaan 

komputer dalam pembelajaran. Simulasi komputer paling tidak sama efektifnya 

dengan pengalaman laboratorium untuk meningkatkan kemajuan kognitif siswa 

dan meningkatkan keluaran jika program dibuat runtut sebagaimana kegiatan 

laboratorium. Komputer juga mempunyai kelebihan dalam menampilkan data 

yang berpengaruh positif terhadap pembelajaran. Penerapan komputer juga 

terbukti dapat meningkatkan sikap dan motivasi siswa dalam proses belajar 

mengajar. 

 Penggunaan berbagai media (multimedia) dapat dilakukan secara efektif 

dan bervariasi dalam pengajaran.  Media yang digunakan dengan baik dalam 

kegiatan belajar–mengajar dapat mempengaruhi keefektifan program 

instruksional.  Kegiatan-kegiatan belajar peserta didik tidak hanya bersumber dari 
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guru, tetapi juga dapat melalui media.  Perhatikan pola-pola instruksional berikut 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam pola (1), terlihat bahwa sumber kegiatan belajar dimonopoli oleh guru 

kelas. Hal ini berarti guru kelas memegang kendali penuh dalam proses belajar 

mengajar. Dalam pola (2), sumber belajar (learning resources) berasal dari guru 

dibantu oleh sumber lain.  Meskipun demikian, dalam pola ini guru masih 

memegang kendali, tetapi tidak mutlak karena dibantu oleh sumber lain.  Sumber 

yang berfungsi sebagai alat bantu disebut alat peraga.  Dalam pola (3), kegiatan 

belajar-mengajar berdasarkan tanggung jawab antara guru kelas dan sumber lain 

merupakan bagian integral dari seluruh kegiatan belajar.  Sumber lain tersebut 

dinamai media.  Sedangkan dalam pola (4), pola peserta didik hanya belajar dari 

media saja.  Hal ini berarti guru tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan belajar-

mengajar.  

 Dari keempat pola tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara 

media dan alat peraga hanyalah pada fungsinya, bukan pada substansinya.  Suatu 

sumber belajar disebut alat peraga jika fungsinya hanya sebagai alat bantu saja, 

sedangkan sumber belajar disebut media jika merupakan bagian integral dari 

SUBYEK DIDIK 

KURIKULUM 

ALAT PERAGA 

GURU 

KELAS 

GURU 

KELAS 

MEDIA GURU 

KELAS 

MEDIA 

(1) (2) (3) (4) 
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seluruh kegiatan belajar, dan ada bagian tanggung jawab antara guru kelas disatu 

pihak, dan sumber lain di lain pihak.  

 

2.2.  Hakekat Pembelajaran Berbasis Komputer 

 Salah satu ciri yang paling menarik dari PBK terletak pada kemampuan 

berinteraksi dengan pembelajar. Program PBK yang baik adalah program yang 

memungkinkan terjadinya interaksi ekstensif antara komputer dengan pembelajar. 

Dengan program interaksi dengan sejumlah besar pembelajar dapat berlangsung 

pada saat yang sama, berbeda dengan interaksi antara guru dengan pembelajar 

yang hanya terjadi secara bergantian sehingga memerlukan waktu lebih lama. 

 PBK biasanya dirancang dengan langkah tahap demi tahap pembelajaran, 

bergerak mulai satu bingkai ke bingkai lainnya.  Menurut Norman Crowder, 

disebutkan bahwa PBK menggunakan metode branching karena terdapat berbagai 

cara dalam berpindah atau bergerak melalui pembelajaran berdasarkan jawaban 

pembelajar terhadap soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan. 

 PBK terindividu dapat dilakukan dengan menyediakan sejumlah 

perangkat komputer yang digunakan oleh pembelajar secara individual.  

Komputer dihubungkan dengan komputer lain sehingga terbentuk jaringan yang 

biasa disebut LAN. Melalui LAN ini biaya perangkat keras maupun perangkat 

ringan menjadi lebih murah, karena hanya diperlukan satu komputer yang 

mempunyai kemampuan lebih sebagai server sedangkan komputer lainnya cukup 

dengan spesifikasi di bawahnya.  Demikian juga perangkat lunak hanya di install 

satu kali pada server. 

 Melalui program branching pembelajar akan belajar sesuai dengan tingkat 

kemampuannya. Jika pembelajar belum mampu mengerjakan soal tingkat 

kesukaran yang telah ditentukan oleh program, maka pembelajar diarahkan untuk 

memilih soal dengan tingkat kesukaran lebih rendah, demikian sebaliknya, 

apabila soal dianggap terlalu mudah, pembelajar diarahkan untuk mengerjakan 

pilihan yang lebih sulit.   

 PBK dapat memberikan balikan yang beragam tampilan bertolak dari 

hasil yang dicapai oleh setiap pembelajar. Balikan bisa berupa gambar, suara atau 

gabungan gambar dan suara. Apabila berbagai persyaratan penggunaan PBK 
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terpenuhi, maka media komputer lebih efisien dari pada penggunaan media 

kertas.  Dengan demikian PBK mempunyai peluang lebih besar sebagai 

pembelajar yang dapat mengakomodasi keragaman karakteristik pembelajar, 

sehingga pembelajar menjadi efektif, menarik dan efisien. 

 Perkiraan wujud PBK yang dapat dikembangkan mempunyai unsur-unsur: 

(1) penarik perhatian, (2) tujuan pembelajaran, (3) pengelolaan belajar, (4) 

penyajian materi, (5) pemberian tes, (6) pemberian balikan, (7) program remidial, 

(8) program pendalaman, dan (9) rangkuman. 

 

2.3.  Pembelajaran   Berbantuan  Komputer  Kaitannya  dengan  Motivasi   

        Belajar  Matematika 

 

Motivasi merupakan suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri 

seseorang ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu. 

(Syaiful, 2000 : 114). Motivasi mengandung tiga elemen penting, yaitu. 

1. Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap 

individu manusia. Perkembangan motivasi akan membawa beberapa 

perubahan energi di dalam sistem “neurophysiological” yang ada pada 

organisme manusia. Karena menyangkut perubahan energi manusia (walaupun 

motivasi itu muncul dari dalam diri manusia), penampakannya akan 

menyangkut kegiatan fisik manusia. 

2. Motivasi ditandai dengan munculnya, rasa atau “feeling”, afeksi seseorang. 

Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, Afeksi 

dan emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia. 

3. Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi dalam hal ini 

sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi, yaitu tujuan. Motivasi memang 

muncul dari dalam diri manusia, tetapi kemunculannya karena terdorong oleh 

adanya unsur lain, dalam hal ini adalah tujuan. Tujuan ini akan menyangkut 

soal kebutuhan. 

 

  Motivasi siswa dapat ditingkatkan dengan merangsang hasrat anak didik, 

salah satunya adalah dengan merancang multimedia interaktif matematika, dengan 

tampilan objek yang menarik, keindahan warna tampilan dan suara yang 
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merangsang hasrat anak didik untuk memusatkan perhatiannya. Mereka akan 

lebih antusias belajar matematika dibantu dengan alat komputer,  disamping 

memperhatikan penjelasan guru di papan tulis. 

 

2.4.  Peranan Multimedia dalam Pembelajaran Matematika 

Komputer merupakan media yang sangat potensial untuk dimanfaatkan 

dalam berbagai program pembelajaran. Komputer mampu memadukan berbagai 

media sehingga sering pula disebut sebagai multimedia. Sebagai multimedia 

komputer mampu menghadirkan informasi berupa teks, foto, video, animasi, 

ucapan dan musik secara terintegrasi. Bahkan dengan kemampuan untuk 

diprogram, komputer mampu memvisualisasikan obyek yang sulit bahkan tidak 

mungkin dilihat secara langsung.  

Beberapa penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif 

dipergunakannya multimedia dalam pembelajaran. Sebagaimana disebutkan oleh 

Morse (1991), pencapaian yang tinggi dan sikap positif dapat ditunjukkan pada 

mahasiswa biologi yang belajar dengan komputer multimedia.  Penalaran tertentu 

ditemukan meningkat dengan penerapan pembelajaran berbasis komputer. 

Kemampuan proses dan pencapaian konsep pembelajaran matematika dapat 

dicapai dengan pemrograman tertentu meskipun pada mulanya banyak siswa yang 

mengalami salah konsep. Dalam penelitian yang lain disebutkan bahwa 

penggunaan komputer juga dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa.  

Helgeson (1988) juga mencatat beberapa keuntungan penggunaan 

komputer dalam pembelajaran. Simulasi komputer paling tidak sama efektifnya 

dengan pengalaman laboratorium untuk meningkatkan kemajuan kognitif siswa 

dan meningkatkan keluaran jika program dibuat runtut sebagaimana kegiatan 

laboratorium. Komputer juga mempunyai kelebihan dalam menampilkan data 

yang berpengaruh positif terhadap pembelajaran. Penerapan komputer juga 

terbukti dapat meningkatkan sikap dan motivasi siswa dalam proses belajar 

mengajar. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Multimedia interaktif matematika untuk siswa SMP RSBI dalam 

penelitian ini berisi tentang teori dan istilah, contoh soal matematika dan 

penyelesaian matematika. Teori dan soal berisi informasi teks, gambar, maupun 

visualisasi yang dapat memperjelas materi yang disajikan.  

 

3.1  Metode Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: memilih 

topik, Merancang dan Membuat Perangkat Lunak/Modul Pembelajaran, 
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Konsultasi dengan Tim Ahli (Pakar), Revisi Perangkat Lunak, Uji Coba Software, 

Revisi Perangkat Lunak, Uji Coba Hasil Revisi. 

1.  Memilih Topik. 

Topik matematika dalam penelitian ini sesuai dengan kurikulum, untuk 

pelajaran matematika tingkat SMP, dalam hal ini SMP RSBI, yang ada 

tambahan tentang topik estimasi dan pemecahan masalah bila dibandingkan 

dengan kurikulum untuk siswa SMP yang bukan RSBI.  

2.  Merancang dan Membuat Perangkat Lunak/Modul Pembelajaran. 

Untuk pengembangan multimedia interaktif matematika, segala 

sesuatunya dimulai dari nol, baik dalam hal pengemasan substansi maupun 

pengembangan dan pemanfaatan jaringannya. Oleh sebab itu, segala daya 

yang ada, baik sumberdaya manusia, maupun sumber daya yang lainnya, 

dikerahkan untuk merealisasikan program ini. Dalam hal kebutuhan akan 

sumberdaya manusia untuk membangun multimedia interaktif, dapat 

diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu SDM yang ahli dalam 

pengemasan substansi dan SDM pengembang jaringan yang terampil 

menggunakan komputer. Kedua kategori SDM ini diupayakan bekerja secara 

paralel. Artinya pada saat tim SDM pengemas substansi bekerja, pada saat 

bersamaan pun tim SDM pengembang jaringan bekerja juga. Sehingga pada 

saat substansi siap dimasukkan kedalam jaringan, maka jaringan pun siap 

menerimanya.  

 

3.  Validasi dengan Tim Ahli (Pakar)  

Konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari pakar 

bidang pendidikan matematika, bahasa Inggris, dan pakar bidang komputer. 

Konsultasi dengan pakar bidang matematika dan bahasa Inggris bertujuan 

untuk mendapatkan masukan apakah materi yang disajikan dalam bentuk 

multimedia interaktif matematika untuk siswa SMP RSBI tersebut sudah 

sesuai. Sedangkan konsultasi dengan pakar komputer dilakukan untuk 

mendapatkan evaluasi tentang perancangan software (perangkat lunak) yang 

optimal. 
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4.  Revisi Perangkat Lunak 

Revisi perangkat lunak dilakukan setelah mendapatkan masukan dari 

pakar bidang matematika dan pakar bidang komputer 

 

5.  Uji Coba Software 

Uji coba software bertujuan untuk mendapatkan masukan apakah 

materi yang disajikan dalam bentuk modul pembelajaran tersebut sudah sesuai 

dengan kebutuhan pengguna. 

 

6.  Revisi Perangkat Lunak 

Revisi perangkat lunak dilakukan setelah mendapatkan masukan dari 

pengguna. 

 

7.  Uji Coba Hasil Revisi 

Uji coba hasil revisi bertujuan untuk mendapatkan masukan apakah 

materi yang disajikan dalam bentuk modul pembelajaran tersebut dapat 

membantu siswa SMP RSBI dalam mempelajari dan memahami materi 

matematika. 

 

3.2  Analisis Data 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data pada program ini 

berupa angket. Angket menurut Arikunto (2002:128) diartikan sebagai sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden 

dalam arti laporan tentang hal-hal yang diketahui. Angket ini dubuat sendiri oleh 

penulis dengan pertimbangan dosen pembimbing skripsi. 

Angket yang digunakan adalah angket penilaian, yang menggunakan 4 

tingkatan sebagai berikut: 

1) Skor 4, apabila responden memberikan penilaian Sangat Menarik/ Sangat 

Jelas/ Sangat Baik/ Sangat Mudah 

2) Skor 3, apabila responden memberikan penilaian Menarik/ Jelas/ Baik/ 

Mudah 

3) Skor 2, apabila responden memberikan penilaian Kurang Menarik/ Kurang 

Jelas/ Kurang Baik/ Kurang Mudah 
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4) Skor 1, apabila responden memberikan penilaian Tidak Menarik/ Tidak 

Jelas/ Tidak Baik/ Tidak Mudah 

 

Data yang diperoleh pada  tahap pengumpulan data, dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis data presentase. Rumus yang digunakan dalam 

perhitungan adalah sebagai berikut: 

%100



Xi

X
P  

P = Presentase 

∑ X = Jumlah Skor penilaian 

∑ Xi = Jumlah Skor tertinggi 

 

Tingkat kriteria validasi yang digunakan dalam validasi program ini disajikan 

pada tabel 3.4 berikut ini 

Tabel 3.1 Kriteria Validasi Analisis Presentase 

Presentase (%) Kriteria Validasi 

76 – 100  

56 – 75  

40 – 55  

  0 – 39 

Valid 

Cukup Valid 

Kurang Valid (Revisi) 

Tidak Valid ( Revisi ) 

 Arikunto (1998:246) 

 

Dengan mengadaptasi dari kriteria validasi pada tabel 3.3, hasil validasi 

terhadap program yang dilakukan minimal mencapai 56% maka program tersebut 

sudah dapat dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, karena 

dalam prosentase tersebut program sudah dapat dikatakan cukup valid. Namun 

apabila hasil validasi yang diperoleh kurang dari 56% maka program perlu 

direvisi untuk memperoleh yang lebih baik. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan disajikan hasil dan pembahasan dari penelitian ini. 

Hal-hal yang dibahas meliputi penyajian data hasil validasi terhadap program, 

analisis data, dan revisi terhadap program. 

 

4.1   Hasil Validasi Bahan ajar RSBI Matematika 

 Proses validasi dari bahan ajar RSBI matematika dilakukan beberapa 

tahap. Tahap pertama, validasi dilakukan oleh Pakar Pendidikan 

Matematika. Berdasarkan hasil validasi Pakar Pendidikan Matematika, akan 

dilaksanakan revisi media pembelajaran dimensi 3. Tahap kedua, validasi 

dilakukan oleh Pakar Komputasi. Berdasarkan hasil validasi Pakar 

Komputasi, akan dilaksanakan revisi media pembelajaran dimensi 3. Tahap 

ketiga, validasi dilakukan oleh Guru/Pengajar. Berdasarkan hasil validasi 

oleh Guru/Pengajar, akan dilaksanakan revisi media pembelajaran dimensi 

3. Tahap keempat, validasi dilakukan oleh Mahasiswa/Calon Guru. 

Berdasarkan hasil validasi oleh Mahasiswa/Calon Guru, akan dilaksanakan 

revisi media pembelajaran dimensi 3. Hasil validasi media pembelajaran 

dimensi 3 dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1  Nilai Validasi 

Nama Validator Skala Nilai Rata-

Rata 

Nilai 
1 2 3 4 

Pakar Pendidikan Matematika (Dr. Sri Mulyanti, 

M.Pd) 

- - 

6 9 3.60 

Pakar Matematika (Dr. Cholis Sa’dijah, M.A, 

M.Pd) 

- - 

5 10 3.67 

Pakar Komputasi (Mohamad Yasin, S.Kom, 

M.Kom) 

- - 

4 11 3.73 

Mahasiswa/Calon Guru (Otik Mulyanti) - - 3 12 3.80 

Guru SMP (Dra. Tutik Sumiarsih) - - 8 7 3.47 

Guru SMP (Nova Damayanti, S.Pd) - - 9 6 3.40 

 

Keterangan Skala Penilaian:      

1 = Kurang baik (ditolak) 

2 = Cukup baik (layak digunakan, dengan revisi besar)   

3 = Baik (layak digunakan, dengan sedikit revisi) 

4 = Sangat baik (layak digunakan, tanpa revisi) 
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Berdasarkan hasil validasi dari pakar pendidikan matematika (Dra. Sri Mulyati, 

M.Pd) diperoleh rata-rata nilai 3,60; dari pakar matematika (Dr. Cholis Sa’dijah, 

M.A, M.Pd) diperoleh rata-rata nilai 3,67; dari pakar komputasi (Mohamad Yasin, 

S.Kom, M.Kom) diperoleh nilai rata-rata 3,73; dari mahasiswa/calon guru (Otik 

Mulyanti, S.Si, S.Pd) diperoleh rata-rata nilai 3,80; dari Guru SMP (Dra. Tutik 

Sumiarsih) diperoleh nilai rata-rata 3,47; dari Guru SMP (Nova Damayanti, S.Pd) 

diperoleh nilai rata-rata 3,40. Rata-rata nilai validasi secara keseluruhan adalah 

3,61. Karena rata-rata nilai validasi ≥ 3, maka media pembelajaran ini dianggap 

cukup valid dan layak untuk digunakan (dengan revisi/perbaikan). 

 

4.2  Hasil Program 

Menu utama pada media penibelajaran ini menampilkan menu-menu 

yang akan menghubungkan pada pembahasan materi yang bersangkutan. 

Untuk tampilan awal diperiihatkan seperti gambar di bawah ini. Tombol-

tombol menu utama tersebut akan menjalankan animasi pada movie yang 

dipanggil. Sehingga akan ditampilkan materi yang dipilih oleh user. Contoh 

penggunaan script yang digunakan pada menu utama tertera seperti dibawah 

ini. 

on (release){ 

gotoAndPlay("home") ; 

} 

 

Perintah di atas akan mengarahkan program ke frame yang dimaksud dan 

menjalankan./i/e movie yang sesuai dengan menu yang dipilih. 

File materi pembahasan adalah file yang terpisah dari file menu 

utama/tampilan awal. Menu utama membawahi file-file materi pembahasan ke 

dalam bentuk level atau tingkatan file yang dibuka, sehingga y?/e materi 

pembahasan yang terbuka tidak menghilangkan tampilan menu utama, hal ini 

dimaksudkan untuk mempermudah membuka materi pembahasan lainnya melalui 

link yang ada pada menu utama ataupun pada menu indeks. 

Selain menu materi, pada program ini juga terdapat menu evaluasi untuk 

melatih pemahaman siswa terhadap materi. Apabila siswa memilih jawaban yang 

salah maka nilai yang didapat nol. Siswa diberikan kesempatan terlebih dahulu 
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untuk menjawab semua pertanyaan yang ada dengan batasan waktu yang telah 

ditentukan, kemudian setelah itu akan ditampilkan hasil dari evaluasi tersebut. 

Untuk menjalankan program utama harus ada file eksekusi yang akan 

dijalankan oleh Windows. Pembuatan file eksekusi dapat dilakukan pada 

Macromedia Flash MX dengan mem-publish file menjadi Shockwave Flash 

Projector dengan hasil output berupafile yang berekstensi .EXE. Media 

Pembelajaran Videografi ini menggunakan proses outorun dalam menjalankan file 

eksekusi. File outorun ini dimaksudkan supaya media pembelajaran yang 

dimasukkan ke dalam CD-ROM, secara otomatis menjalankan program 

visualisasi. Untuk membuat file autorun dapat dilakukan melalui program 

Notepad yang terletak pada Accessories Windows, dan ketikkan pada Notepad : 

 

[autorun] 

open=nama_fiIe.exe 

icon=namafiie_icon.ico 

 

"Open" pada file Autorun digunakan untuk mengeksekusi namafile aplikasi yang 

akan dijalankan pada Windows pada saat CD-ROM mulai membaca media 

pembelajaran. File aplikasi yang dijalankan pada saat autorun harus berbentuk file 

eksekusi yaitu file yang berekstensi EXE. Sedangkan perintah "icon" digunakan 

untuk menampilkan icon aplikasi pada menu explorer CD-ROM yang terdapat 

pada Windows. Perintah "icon" ini adatah optional dapat dituliskan atau tidak. 

File-file yang dipanggil oleh perintah-perintah di atas harus berada pada area yang 

sama. Selanjutnya sunpanfile dengan nama Autorun.inf dan diletakkan dl\uar 

folder yang ada, jika file ini berada di dalam suatu folder proses autorun tidak 

akan di eksekusi. 

 Berikut ini akan disajikan contoh multimedia interaktif untuk pelajaran 

matematika tingkat SMP: 
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Gambar  1.  Media Interaktif untuk Materi Pecahan 

 

 

 
 

Gambar  2.  Media Interaktif untuk Materi Bilangan Bulat 
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Gambar  3.  Media Interaktif untuk Materi Himpunan 

 

 

 
 

Gambar  4.  Media Interaktif untuk Materi Sudut 
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C. PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Hasil penelitian ini diperoleh prototype multimedia interaktif untuk 

pelajaran matematika tingkat SMP, terutama untuk SMP RSBI (Rintisan 

Sekolah Bertaraf Internasional). Prototype multimedia interaktif ini dapat 

dikembangkan untuk pelajaran matematika tingkat perguruan tinggi maupun 

untuk pelajaran lainnya. Multimedia interaktif matematika hasil penelitian ini 

dapat digunakan untuk membantu siswa SMP dalam mempelajari materi 

matematika, terutama untuk siswa SMP RSBI. 

 Berdasarkan hasil validasi dari pakar pendidikan matematika, pakar 

matematika, pakar komputasi, mahasiswa/calon guru, Guru SMP diperoleh 

nilai rata-rata 3,61. Karena rata-rata nilai validasi ≥ 3, maka media 

pembelajaran ini dianggap cukup valid dan layak untuk digunakan (dengan 

revisi/perbaikan). 

 

5.2 Saran 

Multimedia interaktif untuk pelajaran matematika sebaiknya terus 

dikembangkan baik untuk tingkat SD, SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi. 

Disamping itu multimedia interaktif yang dikembangkan sebaiknya dapat 

diakses secara on-line melalui internet. 

 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika dan Statistika 2010 

Peranan Pendidikan Matematika dan Statistika dalam Membangun Sumber Daya Manusia yang Profesional                             

ISBN : 978-979-3870-72-4 

 

 403 

DAFTAR  PUSTAKA 

 

Bezuk, N.S. dan Bieck, M., 1993. Current Research on Rational Numbers and 

Common Fractions: Summary and Implications for Teachers. Dalam 

Kahfi, S., 2002. Teknologi Komputer Dalam Pembelajaran Matematika. 

UM: Lokakarya Penggunaan Teknologi Multimedia Komputer Dalam 

Pembelajaran Matematika 28-29 Juli 2002. 

 

Departemen Pendidikan Nasional. 2003, Kurikulum 2004, Kerangka Dasar: 

Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar 

dan Menengah, Direktorat Pendidikan Menengah Umum 

 

Departemen Pendidikan Nasional. 2003, Pedoman Khusus Pengembangan 

Silabus dan Penilaian, Mata Pelajaran Biologi, Kurikulum 2004, 

Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat jenderal Pendidikan Dasar 

dan Menengah, Direktorat Pendidikan Menengah Umum. 

 

DEPDIKNAS, 2008. Mathematics Student Book for Junior High School 

(SMP RSBI). Jakarta: Depdiknas 

 

DEPDIKNAS, 2003, Kompetensi Dasar Bidang Studi Sains Untuk 

SLTP/MTS: Kurikulum 2004. Jakarta. 

 

Dele, C.B., 1993. Distributed Multimedia: A Virtual Forum for Learning.  

 http://www.thirdrock.com/infuse/db/vffl.html. 

 

Derek, B., 1997. Universitas dan Masa Depan Amerika. (Edisi Terjemahan oleh 

Arief Budiman). Jakarta: Sumber Agung. 

 

Djohan, W., 2002. Sistem Jaringan dan perangkat Keras Pembangun fasilitas 

Multimedia. UM: Lokakarya Penggunaan Teknologi Multimedia 

Komputer Dalam Pembelajaran Matematika 28-29 Juli 2002. 

 

Dwiyogo, W.D. 1996.  Pengembangan Pembelajaran Matematika Berbasis 

Masalah Melalui Computer-Based Instruction Siswa Kelas Unggulan 

Sekolah Dasar di Jawa Timur. Malang: Lembaga Penelitian UM Malang. 

 

Goldschmid, L.M., 1999. Improving University Learning and Teaching. 

Australia. Paper for International Conference 24th at Griffith 

University Brisbane Australia. 

 

Helgeson S. L., 1988, Microcomputer in Science Classroom, ERIC Digest, 

ED309050. 

http://www.thirdrock.com/infuse/db/vffl.html


Seminar Nasional Pendidikan Matematika dan Statistika 2010 

Peranan Pendidikan Matematika dan Statistika dalam Membangun Sumber Daya Manusia yang Profesional                             

ISBN : 978-979-3870-72-4 

 

 404 

 

Irawan, Prasetyo. 1995.  Teori belajar, Motivasi dan Ketrampilan Mengajar. 

Jakarta: PAU-PPAI Universitas Terbuka. 

 

Morse R. H., 1991, Computer Uses in Secondary Science Educations, ERIC 

Digest. ED331489.  

 

Van der Linden W. J., 1999, Computerized educational testing, Pergamon, 

New York.  

 

Suciati.  1995. Teori Motivasi dan penerapannya dalam Proses Belajar-

Mengajar. Jakarta: PAU-PPAI Universitas Terbuka. 

 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika dan Statistika 2010 

Peranan Pendidikan Matematika dan Statistika dalam Membangun Sumber Daya Manusia yang Profesional                             

ISBN : 978-979-3870-72-4 

 

 405 

PENGARUH METODE PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING 

AND LEARNING TERHADAP PENINGKATAN HASIL BELAJAR 

SISWA PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI 

 SMK BARUNAWATI SURABAYA 

 

Erlin Ladyawati, S. Pd., M. Pd.  1) 

Evi Anugraheni 2) 
1)  Dosen Program Studi Pendidikan Matematika UNIPA Surabaya 

2)  Mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Matematika UNIPA Surabaya 

 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan matematika di Indonesia telah 

banyak dilakukan beberapa upaya teknik pembelajaran, salah satu yang di 

upayakan adalah pembaharuan program penguasaan materi ke pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning. Model pembelajaran Contekstual Teaching 

and Learning berorentasi kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk 

dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan suatu 

kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk menerapkannya dalam 

kehidupan nyata. 

 Dalam penelitian ini peneliti mengambil suatu sample penelitian terhadap 

siswa kelas XI AK SMK Barunawati Surabaya. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode tugas dan Uji Kompetensi Bersama (UKB), alat yang digunakan dalam 

metode ini berupa soal-soal ujian/tes, analisis dokumen dan observasi partisipatif, 

sedangkan metode analisis data, peneliti menggunakan presentasenya dengan 

rumus :       . 

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian tentang Pengaruh Metode 

Pembelajaran Contextual Teaching and Learning Terhadap Peningkatan Hasil 

Belajar Siswa pada Pembelajaran Matematika di SMK Barunawati, maka peneliti 

memperoleh hasil dimana ada perbedaan antara siswa yang menggunakan metode 

Pembelajaran Contextual Teaching and Learning dengan siswa yang 

menggunakan metode lain (sebelumnya). Oleh Karena itu, dibutuhkan peran guru, 

siswa dan sekolah supaya proses belajar mengajar menyenangkan dan mencapai 

hasil yang optimal. 

 

Kata kunci: Strategi Penggunaan Metode Contextual Teaching and Learning 

terhadap Pembelajaran Matematika 
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A.  PENDAHULUAN 

Mata pelajaran matematika adalah mata pelajaran yang memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan mata pelajaran yang lain, sehingga 

memberi kesan sebagai mata pelajaran yang kurang diminati oleh siswa. Hal 

ini dikarenakan ada image pada diri siswa bahwa pelajaran matematika adalah 

pelajaran yang sulit dan menakutkan sehingga menjadi momok bagi siswa 

(Guringsih, 2004: 2) 

Matematika merupakan disiplin ilmu yang khas, yang berkenaan 

dengan ide-ide/konsep-konsep abstrak yang tersusun secara hirarkis dan 

penalarannya deduktif. Pendekatan yang saat ini sedang digalakkan untuk 

mewujudkan hal tersebut adalah model pembelajaran CONTEXTUAL 

TEACHING and LEARNING (CTL), dimana model ini tidak menitik 

beratkan pada hafalan saja sebab akan berakibat tidak baik bagi siswa.  

 Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti ” Pengaruh 

Pendekatan Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) Terhadap 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Matematika di SMK 

Barunawati Surabaya”. 

 

Rumusan Masalah 

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu dalam latar belakang masalah 

serta dari pengamatan awal (grand tour) ditemukan fenomena-fenomena yang 

dipilih sebagai objek perhatian untuk dikaji secara ilmiah. Dapat diidentifikasikan 

masalahnya sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran materi pelajaran matematika kurang diminati 

siswa. 

2. Rendahnya prestasi dan motivasi belajar siswa untuk mata pelajaran 

Matematika, 

Berdasarkan latar belakang penelitian, dan identifikasi masalah di atas 

maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut: 
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1. Apakah melalui metode pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada 

pembelajaran Matematika di SMK Barunawati ? 

2. Apakah melalui metode pembelajaran CTL dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa pada pembelajaran Matematika di SMK? 

 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pembelajaran metode 

Contextual Teaching and Learning (CTL) terhadap peningkatan 

motivasi dan peningkatan hasil prestasi belajar matematika pada siswa 

SMK Barunawati Surabaya. 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian Tindakan kelas (PTK) berdasarkan pada hasil Temuan 

terhadap kualitas pembelajaran sehingga tampak manfaat bagi siswa, guru, dosen, 

maupun komponen pendidikan di sekolah atau di perguruan tinggi, antara lain: 

 1. Bagi Siswa: 

- Siswa dapat bekerja secara mandiri maupun kelompok serta 

mampu mempertanggung jawabkan segala tugas individu maupun 

kelompok. 

 2. Bagi Guru: 

- Diharapkan menjadi masukan atau informasi mengenai pengaruh 

penggunaan strategi pembelajaran CTL dalam proses belajar 

mengajar terhadap peningkatan prestasi belajar siswa dalam bidang 

studi matematika. 

4.  Bagi Sekolah 

- Turut membantu sekolah dalam rangka meningkatkan prestasi 

belajar siswa semaksimal mungkin. 

B.  PEMBAHASAN  

Konsep Dasar dan Karakteristik Pembelajaran Kontekstual 

1. Pengertian 
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Pengertian kontekstual (Contextual Teaching and Learning) adalah 

suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses 

keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang 

dipelajari dan menghubungkannya dengan suatu kehidupan nyata sehingga 

mendorong siswa untuk menerapkannya dalam kehidupan nyata. Saefudin 

Udin (dalam bukunya Sanjaya, 2005).  

2. Karakteristik Pembelajaran Kontekstual 

 Berdasarkan pengertian pembelajaran kontekstual, terdapat 

beberapa karakteristik penting dalam menggunakan proses pembelajaran 

kontekstual, yaitu: 

a. Dalam CTL pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan 

yang sudah ada, artinya apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari 

pengetahuan yang sudah dipelajari. 

b. Pembelajaran kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh 

dan menambah pengetahuan baru, yang diperoleh dengan cara 

deduktif, artinya pembelajaran dimulai dengan cara mempelajari 

secara keseluruhan, kemudian memperhatikan detailnya. 

 

- Konstruktivisme 

Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun 

pengetahuan baru dalam struktur koqnitif siswa berdasarkan pengalaman. 

Jean Pieget (Sanjaya, 2005) bahwa pengetahuan itu terbentuk bukan hanya 

dari objek semata, akan tetapi juga dari kemampuan individu sebagai 

subyek yang menangkap setiap objek yang diamatinya. Kontruktivisme 

memandang bahwa pengetahuan ini berasal dari luar akan tetapi 

dikontruksi dari dalam diri seseorang.  

 

- Inkuiri 

Asas Inkuiri merupakan proses pembelajaran berdasarkan pada 

pencarian dan penemuan melalui proses berfikir secara sistematis. 

Pengetahuan bukanlah sejumlah fakta hasil dari mengingat, akan tetapi 

hasil dari proses menemukan sendiri.  
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- Pemodelan (Modeling) 

Yang dimaksud dengan asas modeling adalah proses pembelajaran 

dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh 

setiap siswa. Dengan demikian siswa dapat dianggap sebagai model. 

Disini modeling merupakan asas yang cukup penting dalam pembelajaran 

kontekstual, sebab melalui modeling siswa dapat terhindar dari 

pembelajaran yang teoritis/abstrak yang mengundang terjadinya 

verbalisme. 

- Refleksi (Reflection) 

Refleksi adalah proses pengendapan pengalaman yang telah 

dipelajari yang dilakukan dengan cara mengurutkan kembali kejadian atau 

peristiwa pembelajaran yang telah dilaluinya. Melalui proses refleksi, 

pengalaman belajar itu akan dimasukkan dalam strukturr kognitif siswa 

yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari pengetahuan yang 

dimilikinya bisa terjadi melalui proses refleksi siswa akan memperbaharui 

pengetahuan yang telah dibentuknya atau menambah khazanah 

pengetahuannya. 

- Penilaian Nyata (Authentik Assessment) 

Penilaian nyata adalah proses yang dilakukan guru untuk 

mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan 

siswa. Penilaian ini diperlukan untuk mengetahui siswa belajar atau tidak, 

apakah pengalaman belajar siswa memiliki pengaruh yang positif 

perkembangan baik intelektual maupun mental siswa. Oleh sebab itu, 

tekanannya diarahkan kepada proses belajar bukan kepada hasil belajar 

 

Teori Motivasi Belajar dan Hasil Belajar Siswa 

1. Motivasi Belajar 

Motivasi adalah masalah yang sangat penting dalam setiap usaha 

seseorang dalam rangka pencapaian suatu tujuan. 

Macam-macam Motivasi 

a. Motivasi Intrinsik 
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Yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang tanpa ada 

paksaan dari luar. 

b. Motivasi Ekstrinsik 

Yaitu motivasi yang timbul karena pengaruh rangsangan dari luar.  

Fungsi Motivasi 

a. Mendorong manusia untuk berbuat 

b. Menentukan arah perbuatan dan menyeleksi perbuatan 
 

2. Hasil Belajar 

Pengertian Prestasi Belajar 

Seseorang dikatakan berprestasi apabila dapat mencapai suatu hasil 

yang maksimal dari apa yang dilakukan, hal ini dapat disebabkan faktor-

faktor pertumbuhan dan kesempatan yang bagi setiap orang tidak sama. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah suatu 

nilai atau angka yang menggambarkan hasil belajar terakhir yang dicapai 

oleh siswa menurut kemampuan setela mengikuti proses belajar mengajar 

di sekolah dalam jangka waktu tertentu. 
 

Model Pembelajaran Kontekstual 

Pada CTL mendapatkan kemampuan pemahaman konsep, siswa harus 

mengalami langsung dalam realitas lingkungan dimana anak dibesarkan di 

lingkungan masyarakat. Kelas bukanlah tempat untuk mencatat, duduk, dengar, 

dan hapal, akan tetapi kelas digunakan untuk saling membelajarkan diantara 

siswa. Dimana sesuai dengan tahapan model pembelajaran kontekstual. 

Tahap invitasi, siswa didorong agar mengemukakan pengetahuan awalnya tentang 

konsep yang dibahas. Guru memancing Pada CTL mendapatkan kemampuan 

pemahaman konsep, siswa harus mengalami langsung dalam realitas lingkungan.  

 

Metode Penelitian 
 

Metode penelitian adalah cara atau  jalan yang ditempuh sehubungan 

dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis 

(Hasan, 2002: 20).  



Seminar Nasional Pendidikan Matematika dan Statistika 2010 

Peranan Pendidikan Matematika dan Statistika dalam Membangun Sumber Daya Manusia yang Profesional                             

ISBN : 978-979-3870-72-4 

 

 411 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah 

suatu  cara yang sistematis dan objektif untuk menemukan, mengembangkan dan 

menguji kebenaran dari suatu pengetahuan. Berkaitan dengan pengertian dari 

metode penelitian tersebut, maka pada hal ini akan diuraikan sebagai berikut: 

 

 

Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian : Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan 

di Kelas X SMK 

2. Waktu Penelitian: Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan 

selama ½ semester (3 bulan), di mulai pada tahun ajaran baru, yaitu 

bulan September sampai Desember 2009. 

3. Siklus Penelitian : Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan 

melalui 2 siklus untuk melihat dan memperbaiki metode pembelajaran 

Matematika melalui Pendekatan CTL. 
 

Subjek Penelitian 

Dalam PTK ini yang menjadi subyek penelitian adalah siswa kelas XI 

yang terdiri dari ± 40 siswa. 
 

 

Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

sebagai berikut: 

1. Observasi Partisipatif; 3.  Penyebaran angket 

2. Ujian/tes;   4.  Studi dokumentasi (analisis dokumen); 
 

 

 

 

 

 

 

Analisis Data 

Metode analisis data tergantung pada tujuan maupun bentuk data 

dari penelitian yang dilaksanakan selanjutnya jumlah nilai yang diperoleh 

masing-masing kelompok data dapat ditentukan prosentasenya dengan 

menggunakan rumus: 

P = Prosentase, 
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F = Frekuensi dari jawaban terhadap alternatif jawaban yang berhubungan   

dengan yang ditanyakan 

N = Jumlah seluruh responden yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu 

Presentase Rekapitulasi 

  0 –  20 % = Kurang Sekali  61 –  80 % = Baik   

21 –  40 % = Kurang   81 – 100 % = Baik Sekali 

41 –  60 % = Sedang 

Prosedur Penelitian 

BAGAN SIKLUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

Penyajian Data 

Pada bagian ini disajikan secara keseluruhan tabel hasil pengamatan 

aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran, hasil pengamatan kemampuan guru 

dalam mengelola pembelajaran, hasil belajar siswa dan hasil respon siswa 

terhadap pembelajaran matematika dengan pendekatan kontekstual. 

Tabel 4. 1. 1 

Lembaran Pengamatan Responsden Peserta Didik dalam Kegiatan 

Pembelajaran 

Pokok Bahasan : Logika Matematika 

Orientasi 

Perencanaan Pelaksanaan Tindakan 

Pengamatan 

SIKLUS I 

SIKLUS II 

Orientasi Perencanaan 

Berikut 

Dilanjutkan ke Siklus 

Berikut? 

Refleksi 

Perbaikan Perencanaan 

Pelaksanaan Tindakan Refleksi 

Pengamatan 
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Siklus Ke  : I 

Keterangan: 

1 = Kurang 2 = Cukup 3 = Baik  4 = Sangat Baik 

Tabel 4.1.2 

Lembaran Pengamatan Responsden Peserta Didik dalam kegiatan 

Pembelajaran 

Pokok Bahasan : Barisan Dan Deret 

Siklus Ke  : II 

No. 

Klp 

Nama Tema Minat Perhatian Partisipasi Presentasi 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1. Barisan 

Aritmatika 

     √           

2. Deret 

Aritmatika 
                

3. Barisan 

Geometri 

                

4. Deret 

Geometri 

                

5. Deret Geometri 

Turun Tak 

Hingga 

                

Keterangan: 

1 = Kurang 2 = Cukup 3 = Baik  4 = Sangat Baik 

 

Tabel 4.1.3 

Lembaran Pengamatan Responsden Peserta Didik dalam kegiatan 

Pembelajaran 

Pokok Bahasan : Barisan Dan Deret 

Siklus Ke  : III 

No. 

Klp 

Nama Tema Minat Perhatian Partisipasi Presentasi 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

No. 

Klp 

Nama Tema Minat Perhatian Partisipasi Presentasi 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1. Pertanyaan / preposisi   √    √   √       

2. Kalimat terbuka  √   √            

3. Negasi / ingkaran √     √        √   

4. Implikasi /pertanyaan bersyarat               √  

5. Biimplikasi           √    √  
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1. Barisan 

Aritmatika 

                

2. Deret 

Aritmatika 
         √   √    

3. Barisan 

Geometri 

        √        

4. Deret 

Geometri 

         √       

5. Deret Geometri 

Turun Tak 

Hingga 

 √               

Keterangan: 

1 = Kurang 2 = Cukup 3 = Baik  4 = Sangat Baik 

 

Tabel 4. 1-3 

Perolehan Skor Aktivitas Siswa dalam PBM 

Kelompok Skor  

Perolehan 

Skor  

Ideal 

Persentase (%) Keterangan 

A 

B 

C 

D 

E 

11 

12 

13 

10 

8 

13 

12 

14 

12 

11 

13 

14 

15 

13 

12 

16 

16 

16 

16 

16 

69 

75 

81 

63 

50 

81 

75 

88 

75 

68 

81 

88 

94 

81 

75 

 

 

Tertinggi 

 

Terendah 

Rata-rata 11 12 13 16 68 78 83  

 
 

 

Tabel 4. 3 

Lembaran Pengamatan Responsden Guru 

dalam Kegiatan Pembelajaran 

No. Kegiatan 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1. Apresiasi   √   √    √   

2. Penjelasan Materi   √  √    √    

3. Penjelasan Metode CTL    √   √  √    

4. Teknik Pembagian Kelompok   √   √    √   

5. Pengelompokan Kegiatan Diskusi   √   √    √   

6. Ujian / tes, kuis   √     √  √    

7. Kemampuan Melakukan Evaluasi    √    √  √    
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8. Memberi Penghargaan Individu dan 

Kelompok 
   √   √   √   

9. Menentukan Nilai Individu dan 

Kelompok 
  √   √   √    

10. Menyimpulkan Materi Pelajaran   √   √    √   

11. Menutup Pembelajaran   √    √   √   

             21              29                   36 

 Siklus I : 0, 21 × 11 = 2, 31 

 Siklus II : 0, 29 × 11 = 3, 19 

 Siklus III : 0, 36 × 11 = 3, 96 

 Keterangan: 1 = Kurang. 2 = Cukup 3 = Baik 4 = Sangat Baik  

Tabel 4. 4 

Hasil Belajar Siswa 

Nilai Angka Predikat Frekuensi Presentase (%) 

    86 - nilai ≤ 100 

     71 - nilai ≤ 85 

     56 - nilai ≤ 70 

     41 - nilai ≤ 55 

00,00 ≤ nilai ≤ 40 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

4 

35 

5 

- 

- 

9,09 

79,55 

11,36 

- 

- 

  44 100 
 

Analisis Data 

Dalam penelitian ini dilakukan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan 

beberapa hal yang berkenaan dengan penerapan pembelajaran kontekstual yaitu: 

1. Analisis aktivitas siswa 

 Berdasarkan tabel 4.1 dan 4.2 menunjukkan bahwa pembelajaran 

Matematika dengan pendekatan kontekstual dapat menjadikan siswa lebih 

aktif. Hal tersebut dapat dilihat dari presentase total untuk aktivitas aktif 

yang diantaranya adalah membaca/mencermati, dan melakukan  refleksi 

terhadap pembelajaran yang dilaksanakan sebesar 90,90%. Sedangkan 

untuk aktivitas pasif yang diantaranya mendengarkan/memperhatikan 

penjelasan guru/siswa dan perilaku yang tidak relevan dengan KBM 

(melamun, bergurau, berjalan-jalan) memperoleh presentase total sebesar 

9,09%. Dengan demikian, aktivitas aktif lebih dominan daripada aktivitas 

pasif. 

2. Analisis kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran kontekstual 

Berdasarkan tabel 4.3, terlihat bahwa untuk indikator-indikator 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, diperoleh skor diatas 

rata-rata. Menyimpulkan Materi Pelajaran, Menutup Pembelajaran. 
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Sedangkan rata-rata untuk seluruh tahap pengelolaan pembelajaran selama 

3 siklus. Siklus I; 2,31, siklus II; 3,19, siklus III; 3,96. Jadi pada siklus ini 

terjadi peningkatan adalah 3,96 tergolong  baik. 

Dengan demikian, kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dapat dikatakan baik. 

 

 

 

C. PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil pemaparan makalah di atas maka Pengaruh 

Pendekatan Pembelajaran CTL Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

pada Pembelajaran Matematika Di SMK Barunawati Surabaya diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Presentase siswa yang melakukan aktivitas aktif sebesar 90,90%, 

sedangkan presentase siswa yang melakukan aktivitas pasif sebesar 9,09%. 

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Pengaruh Metode Pembelajaran 

CTL Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran 

Matematika Di SMK Barunawati Surabaya menjadi aktif. 

2. Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan Pengaruh 

Metode Pembelajaran CTL Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

pada Pembelajaran Matematika Di SMK Barunawati Surabaya dapat 

dikatakan baik, dengan nilai rata-rata mencapai 3.96. 

3. Hasil belajar yang dicapai siswa mencapai 88,64%  sehingga dikatakan 

tuntas karena syarat ketuntasan untuk belajar apabila lebih besar atau sama 

dengan 85% siswa dalam kelas dikatakan tuntas dalam belajarnya. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka berikut ini diberikan beberapa 

saran: 

1. Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual perlu dilakukan untuk proses 

pembelajaran yang berkaitan dengan situasi dunia nyata kehidupan sehari-

hari. 
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2. Hendaknya Guru matematika memperkaya diri dengan contoh-contoh 

yang kontekstual, hal ini dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. 
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UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI SISWA MELALUI 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NHT  

(NUMBER HEAD TOGETHER) 

 

Prayogo1 

 Sulia Djauhariana2 

prayogounipa@gmail.com 

suliadjauhariana@yahoo.co.id 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana partisipasi siswa 

dalam pembelajaran di kelas dikaitkan dengan model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe NHT (Number Head Together). Sebagai subyek penelitian adalah lima (5) 

siswa dari 40 siswa kelas VIII G SMP Negeri 1 Sooko Mojokerto, yang akan 

dilihat partisipasinya dalam pembelajaran, sedangkan materi yang diajarkan 

adalah Teorema Pytagoras. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan kolaborasi 

antara guru dan dosen pada bulan Nopember 2009. Metode pengumpulan data 

dilakukan dengan mengobservasi subyek penelitian melalui pedoman observasi 

yang telah disiapkan, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa partisipasi siswa yang ditunjukkan dengan memberikan 

pendapat, saran dan tenaga, tanggung jawab dalam pembelajaran, dan komunikasi 

timbal balik, setelah pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe NHT meningkat. 

 

Key words : partisipasi siswa, pembelajaran  tipe NHT 

 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan dalam proses pembelajaran dipengaruhi oleh dua 

faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu 

faktor yang berkaitan dengan diri siswa. Diantaranya adalah 

kemampuan, minat, motivasi, keaktivan belajar dan lain-lain. Sedangkan 

faktor eksternal adalah faktor dari luar diri siswa diantaranya adalah 

proses pembelajaran, sarana kelas, dan lain-lain. 

Dalam proses pembelajaran, saat ini masih banyak guru yang 

menganut paradigma lama yaitu guru masih menganggap dalam proses 

pembelajaran hanya ada transfer pengetahuan dari guru kepada siswa. 

Guru masih menganggap siswa bagaikan botol kosong yang bisa diisi 

dengan informasi – informasi yang dianggap perlu oleh guru. Guru 

biasanya mengajar dengan metode ceramah dan mengharapkan siswa 

duduk, diam, dengar, catat dan hafal. Sehingga siswa menjadi bosan, 

mailto:prayogounipa@gmail.com
mailto:suliadjauhariana@yahoo.co.id
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pasif dan hanya mencatat saja. Sudah seharusnya kegiatan belajar 

mengajar juga lebih mempertimbangkan siswa. Alur proses belajar tidak 

harus berasal dari guru menuju siswa. Siswa bisa juga saling mengajar 

dengan sesama siswa yang lainnya. 

Sistem pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bekerja sama sesama siswa yaitu pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan pendekatan 

dalam proses belajar mengajar yang berbasis kelompok. Model 

pembelajaran ini sangat berguna untuk membantu siswa menumbuhkan 

kemampuan kerja sama, berpikir kritis dan kemampuan membantu 

teman. Pembelajaran ini akan menciptakan siswa untuk berpartisipasi 

aktif ikut serta secara aktif dan turut serta bekerja sama sehingga antara 

siswa akan berfikir bersama, berdiskusi bersama, melakukan 

penyelidikan bersama dan berbuat ke arah yang sama.  

Ada banyak macam model pembelajaran kooperatif, namun tidak 

semuanya cocok dipakai untuk mencapai tujuan tertentu dalam 

pembelajaran, misalnya untuk meningkatkan motivasi, partisipasi, 

ketuntasan belajar dan lain-lain. 

Salah satu pendekatan dalam pembelajaran kooperatif adalah 

pendekatan struktural tipe NHT (Numbered Head Together). Pendekatan 

NHT adalah suatu model pembelajaran yang lebih melibatkan banyak 

siswa dalam menelaah materi dalam suatu pelajaran dan mengecek 

pemahaman siswa tentang isi pelajaran tersebut. Dalam pembelajaran ini 

kelas dibagi menjadi kelompok-kelompok belajar yang terdiri dari siswa-

siswa yang bekerja sama dalam suatu perencanaan kegiatan, sehingga 

setiap anggota kelompok diharapkan dapat saling bekerja sama dan 

tanggung jawab baik kepada dirinya sendiri maupun kelompoknya.  

Menurut Muhammad Nur (2005) model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT pada dasarnya merupakan sebuah variasi diskusi kelompok 

dengan ciri khasnya adalah guru hanya menunjuk seorang siswa yang 

mewakili kelompoknya tanpa memberitahu terlebih dahulu siapa yang 
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akan mewakili kelompoknya tersebut. Sehingga cara ini menjamin 

keterlibatan total semua siswa.  

Dari hasil observasi di SMP Negeri 1Sooko Mojokerto, pada 

bulan Nopember 2009 memperlihatkan bahwa dengan pemakaian model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team Achievement 

Division), belum mampu untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam 

pembelajaran, sehingga dalam makalah ini akan dilihat implementasi 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbere Heads Together) 

untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan atas latar belakang di atas maka dalam makalah ini diambil 

masalah : ”Apakah dengan model pembelajaran tipe NHT partisipasi 

siswa dapat ditingkatkan ?”  

3. Tujuan Penulisan  

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memperoleh 

informasi tentang implementasi model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. 

4. Batasan Istilah 

a. Model pembelajaran kooperatif yaitu model pembelajaran yang 

mengutamakan kerjasama di antara siswa dalam kelompok kecil 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

b. Model pembelajaran kooperatif NHT  yaitu merupakan suatu 

pendekatan dalam pembelajaran kooperatif yang dikembangkan 

untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi dalam 

suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka mengenai isi dari 

materi pelajaran tersebut, dengan memiliki empat langkah yaitu (1) 

penomoran, (2) guru menyampaikan pertanyaan, (3) berpikir 

bersama, (4) siswa menyatakan pendapatnya terhadap jawaban 

pertanyaan itu dan meyakinkan tiap anggota dalam timnya 

mengetahui jawaban itu. (Widdiharto, 2004:18). 
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c. Partisipasi siswa, yaitu  siswa lebih memperhatikan penjelasan guru 

maupun siswa, siswa sering mengajukan pertanyaan jika mengalami 

kesulitan, mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik, ikut aktif 

dalam diskusi kelompok, sering mengemukakan pendapat, 

mengerjakan tes secara mandiri, serta mencatat materi pelajaran 

tanpa harus diperintah guru 

 

B. PEMBAHASAN  

1. Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang 

mengutamakan adanya kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Para siswa dibagi ke dalam kelompok-

kelompok kecil dan diarahkan untuk mempelajari materi pelajaran yang 

telah ditentukan. Tujuan dibentuknya kelompok kooperatif adalah untuk 

memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat terlibat secara aktif 

dalam proses berpikir dan dalam kegiatan-kegiatan belajar. Dalam hal ini 

sebagian besar aktifitas pembelajaran berpusat pada siswa, yakni 

mempelajari materi pelajaran serta berdiskusi untuk memecahkan masalah. 

Ada 4 macam model pembelajaran kooperatif yang dikemukakan 

oleh Arends (2001), yaitu; (1) Student Teams Achievement Division 

(STAD), (2) Group Investigation, (3) Jigsaw, dan (4) Structural 

Approach. Sedangkan dua pendekatan lain yang dirancang untuk kelas-

kelas rendah adalah; (1) Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) digunakan pada pembelajaran membaca dan menulis pada 

tingkatan 2-8 (setingkat TK sampai SD), dan Team Accelerated 

Instruction (TAI) digunakan pada pembelajaran matematika untuk tingkat 

3-6 (setingkat TK). 

Model pembejaran kooperatif memiliki ciri-ciri : 

a.   Untuk menuntaskan materi belajarnya,  siswa belajar dalam kelompok 

secara kooperatif.  
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b.  Kelompok dibentuk dari siswa-siswa yang memiliki kemampuan 

tinggi, sedang dan rendah. 

c.   Jika dalam kelas, terdapat siswa-siswa yang terdiri dari beberapa ras, 

suku, budaya, jenis kelamin yang berbeda, maka diupayakan agar 

dalam tiap kelompokpun terdiri dari ras, suku, budaya, jenis kelamin 

yang berbeda pula. 

d.   Penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok daripada 

perorangan. 

     

Pembelajaran kooperatif mempunyai tiga tujuan penting, yaitu: 

a.  Hasil belajar  akademik 

      Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa 

dalam tugas-tugas akademik. Banyak ahli yang berpendapat bahwa 

model kooperatif unggul dalam membantu siswa untuk memahami 

konsep-konsep yang sulit. 

b.   Penerimaan terhadap keragaman 

      Model kooperatif bertujuan agar siswa dapat menerima teman-temannya 

yang mempunyai berbagai macam perbedaan latar belakang. Perbedaan 

tersebut antara lain perbedaan suku, agama, kemampuan akademik, dan 

tingkat sosial. 

c.   Pengembangan keterampilan sosial dan keterampilan kelompok.  

  Menurut Mohamad Nur dkk (2000) sebagai suatu keterampilan 

belajar , keterampilan kooperatif  memiliki tiga tingkatan, yaitu tingkat 

awal, tingkat menengah, dan tingkat mahir. Dalam setiap tingkat terdapat 

beberapa keterampilan yang diperlukan siswa agar dapat melaksanakan 

pembelajaran kooperatif secara baik. Berikut ini adalah keterampilan-

keterampilan yang diperlukan siswa. 

1) Keterampilan kooperatif tingkat awal 

a) Menggunakan kesepakatan   

b) Menghargai konstribusi 

c) Menggunakan suara pelan 
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d) Mengambil giliran dan berbagi tugas 

e) Berada dalam kelompok 

f) Berada dalam tugas 

g) Mendorong partisipasi 

h) Mengundang orang lain untuk berbicara 

i) Menyelesaikan tugas tepat pada waktunya 

j) Menyebutkan nama dan memandang pembicara 

k) Mengatasi gangguan 

l) Menolong tanpa memberi jawaban 

m) Menghormati perbedaan individu 

2) Keterampilan kooperatif tingkat menengah 

a.     Menunjukkan penghargaan dan simpati 

b. Menggunakan pesan “saya” 

c. Mengungkapkan ketidaksetujuan dengan cara yang dapat diterima 

d. Mendengarkan dengan aktif 

e. Bertanya suatu penjelasan yang lebih jauh 

f.       Membuat ringkasan 

g.  Menafsirkan 

h. Mengatur dan mengorganisasikan 

i.      Memeriksa ketepatan 

j.       Menerima tanggung jawab 

k.  Menggunakan kesabaran 

l. Tetap tenang /mengurangi ketegangan 

3) Keterampilan kooperatif tingkat mahir 

a.      Mengelaborasi 

b. Memeriksa secara cermat 

c. Menanyakan kebenaran 

d. Menganjurkan suatu posisi 

e. Menetapkan suatu tujuan 

f.       Berkompromi 

g. Menghadapi masalah-masalah khusus 
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Dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas keterampilan-keterampilan tersebut 

tidak dapat diajarkan sekaligus.  Keterampilan-keterampilan tersebut dapat 

diajarkan sebagian-sebagian.   

Pada model pembelajaran kooperatif terdapat enam langkah utama, dimulai 

dengan langkah guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa 

untuk belajar hingga diakhiri dengan langkah memberi penghargaan terhadap 

usaha-usaha kelompok maupun individu. Selanjutnya langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif dari awal hingga akhir dapat dilihat pada tabel berikut 

ini. 
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 Tabel 1.  Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif. 

Fase ke- Indikator Aktivitas/Kegiatan Guru 

1 Menyampaikan tujuan 

dan memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan 

pelajaran yang ingin dicapai pada 

pelajaran tersebut dan memotivasi siswa 

belajar. 

2 Menyajikan informasi Guru menyajikan informasi kepada siswa 

dengan jalan demonstrasi atau lewat 

bahan bacaan. 

3 Mengorganisasikan 

siswa ke dalam 

kelompok-kelompok 

belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa 

bagaimana caranya membentuk kelompok 

belajar dan membantu setiap kelompok 

agar melakukan transisi secara efisien.  

Guru memberikan tugas  *) 

4 Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok 

belajar pada saat mereka mengerjakan 

tugas. 

5 Evaluasi Guru mengevaluasi hasil belajar tentang 

materi yang telah dipelajari atau masing-

masing kelompok mempresentasikan hasil 

kerjanya. 

6 Memberikan 

penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai 

upaya atau hasil belajar  individu maupun 

kelompok. 

 

2. Model Pembelajaran Kooperatif NHT 

Model pembelajaran kooperatif dengan pendekatan struktural tipe 

NHT (Numbered Head Together), merupakan suatu model pembelajaran 

kooperatif yang dikembangkan oleh Spencer Kagen (dalam Ibrahim, dkk, 

2000:28), dimana melibatkan banyak siswa dalam menelaah materi yang 
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tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi 

pelajaran tersebut. Dengan tipe NHT, siswa diharapkan dapat saling 

berinteraksi dan bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan 

permasalahan. Sedangkan guru berperan sebagai pembimbing atau 

memberikan petunjuk cara memecahkan permasalahan dan memberikan 

resitasi. 

Dari uraian di atas, pembelajaraan kooperatif tipe NHT adalah suatu 

pembelajaran yang digunakan oleh guru agar siswa aktif dalam menelaah dan 

memahami isi suatu materi pelajaran serta dapat saling berinteraksi dan 

bekerja sama untuk memecahkan tugas kelompok. 

Pemilihan tipe NHT untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam 

pembelajaran, dikarenakan  pada tipe NHT setiap anggota kelompok dituntut 

harus mengetahui jawaban yang merupakan hasil diskusi dari pertanyaan yang 

diberikan, selain itu anggota kelompok mempunyai kesempatan dan tanggung 

jawab yang sama untuk mempresentasikan jawaban atau hasil kerja kelompok. 

Tipe NHT sebagai ganti model pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru 

untuk mengajukan kepada seluruh siswa untuk mengecek pemahaman mereka 

terhadap isi pelajaran tersebut. 

Untuk melakukan pendekatan struktural tipe NHT berikut adalah 

langkah- langkah  yang perlu diperhatikan : 

1) Pendahuluan 

Fase 1 : Persiapan 

a) Guru menjelaskan tentang pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together (NHT) 

b) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

c) Guru melakukan apersepsi 

d) Guru memberikan motivasi pada siswa 

2) Kegiatan Inti 

Fase 2 : Pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT). 

Tahap pertama 

(1)  Penomoran 
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Guru membagi siswa dalam kelompok beranggotakan 3-5 

orang dan kepada setiap anggota kelompok diberi nomor 

antara 1sampai 5 

(2)  Guru menjelaskan secara singkat tentang materi operasi hitung  

bentuk aljabar. 

(3)  Siswa bergabung dengan tim atau anggotanya yang telah 

ditentukan 

Tahap kedua 

Mengajukan pertanyaan : Guru mengajukan sebuah pertanyaan 

kepada siswa. Pertanyaan dapat amat spesifik dan dalam bentuk 

kalimat tanya. 

Tahap ketiga 

Berpikir bersama : Siswa berfikir bersama menyatukan 

pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan itu dan meyakinkan 

tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban itu. 

Tahap keempat 

1) Menjawab : Guru memanggil satu nomor tertentu, kemudian 

siswa yang nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan 

mencoba menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas. Dalam 

memanggil suatu nomor guru secara acak menyebut nomor dari 

1 sampai x (x adalah banyaknya kelompok dalam kelas siswa). 

Anak yang terpilih dari tahap 4 dalam kelompok x adalah anak 

yang diharapkan menjawab 

2) Guru mengamati hasil yang diperoleh oleh masing-masing 

kelompok yang berhasil baik, dan memberikan semangat bagi 

kelompok yang belum berhasil dengan baik (jika ada).  

3)  Kegiatan Penutup : Evaluasi 

a) Dengan bimbingan guru siswa mebuat rangkuman 

b) Siswa diberi PR dari buku paket atau buku panduan lain. 

c) Guru memberikan evaluasi atau latihan soal mandiri. 
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Dengan demikian menurut peneliti kelebihan dari tipe NHT adalah setiap 

anggota kelompok harus mengetahui jawaban yang merupakan hasil diskusi dari 

pertanyaan yang diberikan, melatih siswa untuk meningkatkan keterampilan 

berkomunikasi melalui diskusi kelompok, meningkatkan keterampilan berfikir 

siswa baik secara individu maupun kelompok. Selain itu tiap anggota kelompok 

mempunyai kesempatan dan tanggung jawab yang sama untuk mencoba 

menjawab pertanyaan.Sedangkan kekurangan nya adalah memerlukan waktu dan 

pengelolaan kelas yang lama. Apabila jumlah siswa dalam kelas sangat banyak, 

maka guru akan mengalami kesulitan dalam membimbing siswa yang mengalami 

kesulitan.   

Variasi dalam NHT 

a. Setelah seorang siswa menjawab, guru dapat meminta kelompok lain apakah 

setuju atau tidak setuju dengan jempol ke atas atau ke bawah. 

b. Untuk masalah dengan jawaban lebih dari satu, guru dapat meminta siswa 

dari setiap kelompok-kelompok yang berbeda untuk masingmasing memberi 

sebagian jawaban. 

c. Seluruh siswa dapat memberi jawaban secara serentak. 

d. Seluruh siswa yang menanggapi dapat menulis jawabannya di papan tulis 

atau di kertas pada saat yang sama. 

e. Guru dapat meminta siswa lain menambahkan jawaban bila jawaban yang 

diberikan belum lengkap. 

3. Partisipasi dalam Pembelajaran 

Partisipasi siswa dalam pembelajaran merupakan bagian  dari aktivitas 

siswa dalam pembelajaran. Aktivitas merupakan asas atau prinsip yang penting 

dalam belajar karena pada hakekatnya belajar adalah berbuat (learning to do). 

Aktivitas siswa dalam belajar tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat. 

Diedrich (Sardiman, 2001) membuat daftar yang berisi macam kegiatan siswa 

yaitu sebagai berikut : 

a. Visual Activities, antara lain membaca, memperhatikan gambar 

demonstrasi, percobaan, melihat pekerjaan orang lain. 

b. Oral Activities, antara lain menyatakan pendapat, merumuskan, bertanya, 

memberi saran, wawancara, diskusi. 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika dan Statistika 2010 

Peranan Pendidikan Matematika dan Statistika dalam Membangun Sumber Daya Manusia yang Profesional                             

ISBN : 978-979-3870-72-4 

 

 429 

c. Listening Activities, antara lain mendengarkan uraian, mendengarkan 

musik, mendengarkan pidato. 

d. Drawing Activities, antara lain menggambar, membuat grafik, membuat 

diagram. 

e. Mental Activities, antara lain mengingat, memecahkan soal, menganalisa, 

melihat hubungan, mengambil keputusan. 

f. Writing Activities, antara lain menulis cerita, karangan, laporan, angket. 

g. Emotional Activities, antara lain bergembira, bersemangat, berani, gugup. 

 

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi siswa dalam 

pembelajaran, menurut Sudjana (2001)  faktor-faktor tersebut  antara lain, yaitu :  

a. Pengetahuan/kognitif, barupa Pengetahuan tentang tema, fakta, aturan, dan 

ketrampilan membuat translation. 

b. Kondisi situasional, seperti lingkungan fisik, lingkungan sosial, psikososial 

dan faktor-faktor sosial. 

c. Kebiasaan sosial, seperti kebiasaan menetap dan lingkungan. 

d. Kebutuhan, meliputi kebutuhan Approach (mendekatkan diri), Avoid 

(menghindari), kebutuhan individual.  

e. Sikap, meliputi pandangan/perasaan, kesediaan bereaksi, interaksi sosial, 

minat dan perhatian. 

Dalam penelitian ini kajian partisipasi siswa dilihat dari tiga indikator 

yaitu memberikan pendapat, saran dan tenaga, tanggung jawab dalam 

pembelajaran, dan komunikasi timbal balik.  

Metode Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini termasuk penelitian eksperimen semu, 

karena tanpa ada kelas kontrol, atau sering disebut penelitian one shot case study. 

Sebagai subyek penelitian adalah siswa kelas VIII G SMP Negeri Sooko 1 

Mojokerto yang berjumlah 40 siswa. Penelitian juga dilakukan dengan 

berkolaborasi antara guru dan dosen. 

Observasi dilakukan terlebih dahulu terhadap subyek penelitian sebelum 

dilaksanakan penelitian. Dari hasil observasi dipilih lima orang siswa yang 
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nantinya akan di observasi yang mewakili siswa pandai, sedang dan di bawah 

rata-rata kelas.  

Metode pengambilan data dilakukan selama tiga kali pertemuan  dan 

setiap pertemuan partisipasi siswa tersebut diobservasi untuk dilihat tingkat 

partisipasinya dengan menggunakan pedoman cek list aktivitas siswa yang telah 

disediakan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan statistik deskriptif. 

Hasil Penelitian 

Partisipasi siswa dalam pembelajaran pada kajian penelitian ini dapat 

dilihat dari tiga indikator yaitu memberikan pendapat, saran dan tenaga, tanggung 

jawab dalam pembelajaran, dan komunikasi timbal balik.  

Dari indikator memberikan pendapat, saran dan tenaga terdapat kenaikan 

prosentasenya, yaitu dari 33%, 44% dan 52%. Wujud dari partisipasi ini dapat  

berupa pemberian pendapat saat diperlukan, khususnya pada waktu membahas 

soal atau masalah dalam pokok bahasan yang sedang dibahas, dalam memberikan 

pendapat tersebut siswa mengemukakan dengan idenya sendiri, menerima 

pendapat siswa lain ataupun menolak pendapat siswa yang lain termasuk juga 

tidak berpendapat. Dalam hal memberikan tenaga aktivitasnya dapat ditunjukkan 

dengan ikut mengerjakan didepan di kelas walaupun sebelumnya dengan terlebih 

dahulu mengerjakan dibangku, atau meminta hasil pengerjaan temannya. 

Indikator tanggung jawab dalam pembelajaran ditunjukkan dengan misal 

jika siswa tidak jelas atas penjelasan guru atau siswa yang lain, siswa berusaha 

bertanya kepada gurunya atau mungkin bertanya kepada siswa dalam 

kelompoknya. Partisipasi tanggung jawab dalam pembelajaran ini juga terjadi 

peningkatan  dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya, yaitu dari 20%, 25% 

dan 32%. 

Indikator komunikasi timbal balik dapat dilihat dari keaktifan bertanya 

kepada guru, menjawab pertanyaan guru serta diskusi dengan siswa yang lain. 

Komunikasi timbal balik siswa juga terjadi peningkatan yaitu dari 15%, 23% dan 

30%. Berdasarkan atas hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi 

siswa dalam pembelajaran dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya terjadi 

peningkatan, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan pembelajaran kooperatif 

tipe NHT dapat meningkatkan partisipasi siswa. 
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UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA 

SISWA DENGAN PEMBELAJARAN AKTIF MENGGUNAKAN 

STRATEGI GROUP-TO-GROUP EXCHANGE MELALUI 

BANTUAN TUTOR SEBAYA DI KELAS X SMA 

MUHAMMADIYAH 5 KARANGGENENG LAMONGAN 

 

Drs. Prayogo, M. Kom. 1) 

Ayu Silviana 2) 
1)  Dosen Program Studi Pendidikan Matematika UNIPA Surabaya 

2)  Mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Matematika UNIPA Surabaya 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya penerapan pembelajaran 

yang memuat kegiatan diskusi yang menyebabkan siswa banyak bergantung pada 

guru dan kurang bisa menggali informasi sendiri , akibatnya siswa menjadi pasif 

dalam kegiatan belajar mengajar, salah satu pembelajaran yang dapat 

mengaktifkan siswa adalah pembelajaran aktif dengan strategi group-to-group 

exchange. Pembelajaran ini dapat membuat siswa menjadi aktif berdiskusi, 

mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan, serta menggali informasi 

sendiri dalam kelompok-kelompok dengan bantuan tutor sebaya,  Permasalahan 

yang ingin dikaji dalam hal ini adalah "Apakah pembelajaran aktif dengan strategi 

group-to-group exchange melalui bantuan tutor sebaya dapat meningkatkan 

prestasi belajar matematika siswa kelas X SMA Muhammadiyah 5 Karanggeneng 

Lamongan?". Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui peningkatan prestasi 

belajar matematika siswa di kelas X SMA Muhammadiyah 5 Karanggeneng 

Lamongan setelah diterapkan pembelajaran aktif menggunakan strategi group-to-

group exchange melalui bantuan tutor sebaya. 

Penelitian ini menggunakan dua siklus yang setiap siklusnya memiliki 

empat tahapan yaitu : tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

Dalam penelitian ini lokasi penelitian adalah di SMA Muhammadiyah 5 

karanggeneng Lamongan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

dengan menggunakan tes subjektif pada setiap siklusnya. Data yang berupa hasil 

tes siswa selanjutnya akan di analisis secara deskriptif kualitatif untuk mengetahui 

ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal. 

Dari hasil analisis didapatkan bahwa hasil belajar matematika dengan 

menerapkan Strategi group-to-group exchange melalui bantuan tutor sebaya, 

secara klasikal telah mengalami peningkatan dari siklus I sampai dengan siklus II 

yaitu : ketuntasan belajar klasikal pra siklus 53,84%, siklus I  sebesar 74% 

mencakup 29 siswa yang mengalami ketuntasan belajar secara individu dari 39 

siswa di kelas X, sedangkan pada siklus II telah mencapai 89% dimana sebanyak 

35 siswa mampu memenuhi kriteria ketuntasan belajar secara individu. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan pembelajaran aktif menggunakan 

strategi group-to-group exchange melalui bantuan tutor sebaya dapat 

meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas X SMA Muhammadiyah 5 

Karanggeneng Lamongan. 

 

Kata kunci : tutor sebaya, pembelajaran aktif , strategi group-to-group exchange. 
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A. PENDAHULUAN 

pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin 

pesat seperti saat ini, membuat pemerintah semakin meningkatkan mutu 

pendidikan dengan menyempurnakan kurikulum. Mulyasa ( 2007: 46) 

menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, kompetensi dasar, materi standar, dan hasil 

belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan 

pendidikan. Saat ini kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan ( KTSP). tujuan di terapkannya KTSP adalah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. 

Dalam kegiatan belajar mengajar, guru memiliki peran yang sangat 

penting dalam menentukan kualitas pembelajaran yang dilaksanakannya. 

Kualitas pembelajaran dipengaruhi oleh suasana belajar, fasilitas dan 

sumber belajar yang tersedia. Suasana belajar yang demokratis akan 

memberikan peluang untuk mencapai prestasi belajar yang optimal. 

Karena ada kebebasan siswa untuk belajar , mengajukan pendapat, 

berdialog dengan teman sekelas dan lain-lain. Dengan kata lain, suasana 

demokratis menjadikan siswa aktif. Selain itu pembelajaran dikelas harus 

diusahakan sebagai laboratorium belajar bagi  siswa, tersedia berbagai 

sumber belajar dan siswa diberi kesempatan untuk berperan sebagai 

sumber balajar (Sudjana , 1989 ). 

Berdasarkan hasil observasi di kelas X-1 SMA Muhammadiyah 5 

Karanggeneng Lamongan,di dapatkan bahwa prestasi belajar matematika 

siswa kelas X sangat rendah hal ini dapat dilihat dari nilai hasil ketuntasan 

belajar siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan  Minimal ( KKM ) 

yang di tetapkan sekolah yaitu 65. Hal ini dikarenakan Dalam kegiatan 

pembelajaran masih berpusat pada guru sebagai sumber belajar informasi. 

Karena guru lebih sering menerapkan pembelajaran langsung. Sedangkan 

penerapan pembelajaran yang memuat kegiatan diskusi jarang digunakan. 

Karena membutuhkan waktu yang lebih lama, jika dibandingkan dengan 

pembelajaran langsung dan seringkali proses diskusi tidak berjalan dengan 
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baik. Akibatnya siswa lebih bergantung pada guru dan kurang bisa 

menggali informasi sendiri dan cenderung menjadi pendengan setia dan 

pasif dalam pembelajaran yang mengakibatkan prestasi belajar siswa juga 

mennurun.   

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka dibutuhkan suatu alternatif 

pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan prestasi belajar 

matematika siswa dan siswa bisa menggali informasi sendiri dan menjadi 

siswa yang aktif selama belajar. Salah satunya adalah pembelajaran aktif 

dengan strategi group-to-group exchange.  Pembelajara aktif dengan 

strategi group-to-group exchange yaitu suatu  format diskusi yang 

memberikan tugas-tugas yang berbeda diberikan kepada kelompok siswa 

yang berbeda. Setiap kelompok “ mengajarkan” kepada siswa lain apa 

yang ia pelajari ( Silberman , 2006 : 178).  

Dalam pembelajaran aktif dengan strategi group-to-group 

exchange, siswa diberikan banyak kesempatan untuk berpartisipasi 

mengemukaan ide/pendapat, pertanyaan/gagasan yang ada dalam benak 

mereka. Selain itu, yang bertindak sebagai fasilitator adalah guru. 

Sehingga dapat memonitor siswa untuk berfikir. Pada tiap-tiap kelompok 

terdapat satu tutor sebaya yang akan membantu anggota kelompoknya 

untuk memahami topik yang dikaji selama berlangsungnya proses diskusi 

dan mempresentasikan hasil diskusi didepan kelas. 

Prosedur pelaksanaan pembelajaran aktif dengan strategi group-to-

group exchange yaitu memilih sebuah topik yang mencakup perbedaan 

ide, kejadian, posisi, konsep, dan pendekatan, untuk ditugaskan. Topik 

haruslah sesuatu yang mengembangkan sebuah pertukaran pandangan atau 

informasi (kebalikan teknik debat). Setelah itu guru membagi kelas 

kedalam kelompok sesuai jumlah tugas. Beri cukup waktu untuk 

mempersiapkan penyajian topik yang telah mereka kerjakan. Ketika fase 

selesai guru meminta kelompok memilih seorang juru bicara(tutor sebaya), 

setiap juru bicara menyampaikan kepada kelompok lain, lanjutkan sisa 

presentasi agar setiap kelompok memberikan informasi dan merespons 

pertanyaan serta komentar peserta. ( silberman, 2007 : 166 ).  
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Proses diskusi yang terjadi dalam strategi group-to-group 

exchange terdiri dari diskusi kelompok kecil dan diskusi kelas/diskusi 

antar kelompok. Dalam diskusi kelompok kecil, masing-masing kelompok 

mengkaji topik yang telah diberikan dan melakukan tanya jawab dengan 

anggota kelompoknya agar semua anggota kelompok memahami topik 

yang dikaji. Masing-masing tutor sebaya harus memberikan bimbingan 

kepada semua anggota kelompoknya dan ikut membantu jika ada anggota 

kelompoknya mengalami kesulitan. Sedangkan diskusi antar 

kelompok/diskusi kelas dilakukan setelah semua kelompok selesai 

mengkaji topiknya dalam diskusi kelompok. Masing-masing tutor sebaya 

mempresentasikan hasil diskusinya didepan kelas, setelah itu kelompok 

yang lain diberikan kebebasan untuk bertanya dan memberikan tanggapan 

tentang hasil diskusi tersebut. Tujuan dari diskusi kelas adalah untuk 

saling bertukar informasi/ pengetahuan karena topik yang didiskusikan 

berbeda dengan topik yang didiskusikan dalam kelompoknya. 

Dengan adanya keharusan untuk menyampaikan hasil diskusinya 

kepada kelompok lain, maka akan memungkinkan siswa belajar lebih aktif 

serta melatih tanggung jawab dan kepemimpinan pada diri siswa. Selain 

itu, siswa akan termotifasi dalam mengikuti kegiatan belajar. Anggota 

kelompok yang tidak bertugas sebagai tutor sebaya diberikan tugas utama 

untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain untuk melatih pemahaman 

setelah dilakukannya diskusi kelompok kecil. Sehingga semua siswa 

memperoleh banyak pengetahuan dan pengalaman. 

Melalui pembelajaran aktif dengan strategi group-to-group exchange, 

siswa diharapkan mampu berinteraksi secara terbuka, berdialog, dan 

interaktif dibawah bimbingan guru dan bantuan tutor sebaya sehingga 

siswa termotivasi untuk menguasai bahan ajar disajikan.  

 

Berdasarkan pengertian diatas peneliti mencoba mengangkat 

permasalahan yang berkaitan dengan keterlibatan siswa dalam proses belajar 

tentang “UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR 

MATEMATIKA  SISWA DENGAN PEMBELAJARAN AKTIF 
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MENGGUNAKAN STRATEGI GROUP-TO-GROUP EXCHANGE 

MELALUI BANTUAN TUTOR SEBAYA DI KELAS X SMA 

MUHAMMADIYAH 5 KARANGGENENG LAMONGAN” 

 

TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan prestasi belajar matematika 

siswa dengan menggunakan pembelajaran aktif dengan strategi group-to-

group exchange melalui bantuan tutor sebaya di kelas X SMA 

Muhammadiyah 5 Karanggeneng Lamongan. 

 

B. PEMBAHASAN  

Dalam suatu penelitian agar diperoleh hasil yang sesuai dengan yang 

diharapkan dan tujuan penelitian, maka penelitian harus mempunyai cara, dan 

cara itu disebut metode penelitian. Metode penelitian adalah cara atau jalan 

yang ditempuh dengan penelitian yang dilakukan, dan memiliki langkah-

langkah yang sistematis.  

Menurut (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi 2005 :1) “Metodologi 

penelitian” berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk 

melakukan sesuatu; dan logos “ yang artinya ilmu dan pengetahuan. Jadi 

metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran 

secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “penelitian ‘ adalah 

suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis 

sampai menyusun laporannya. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian 

metodologi penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan yang 

membicarakan/mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian 

(yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, 

menganalisis sampai menyusun laporannya)berdasarkan fakta-fakta atau 

gejala-gejala secara ilmiah. 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 

tindakan kelas adalah penelitian praktis yang dimaksudkan untuk 
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memperbaiki pembelajaran di kelas. Menurut Suharsimi Arikunto (2008: 2) 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan kegiatan pemecahan masalah 

yang dimulai dari : (a) perencanaan tindakan (planning), (b) pelaksanaan 

tindakan (acting), (c) pengamatan (observing), (d) penganalisis data/informasi 

untuk memutuskan sejauh mana kelebihan atau kelemahan tindakan tersebut 

(reflecting).  

Subyek penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Muhammadiyah 5 

Karanggeneng Lamongan Tahun Pelajaran 2009-2010 Dalam penelitian ini 

dipilih satu kelas yaitu kelas X-1 SMA Muhammadiyah 5 Karanggeneng 

Lamongan. Alasan peneliti memilih sekolah ini adalah karena letaknya 

strategis sehingga mempermudah dalam melaksanakan penelitian. 

Tehnik pengumpulan data adalah tehnik yang digunakan pada waktu 

melaksanakan penelitian dalam upaya mencari dan mengumpulkan data 

penelitian dalam masalah ini hasil evaluasi tiap siklus pada akhir tatap muka  

pada pokok bahasan Akar, Pangkat dan Logaritma SMA Muhammadiyah 5 

Karanggeneng Lamongan. Teknik Pengumpulan data yang digunakan di dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode tes subyektif.  

Tes adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk 

suatu tugas atau serangkaian tugas yang dikerjakan oleh anak atau sekelompok 

anak sehingga menghasilkan suatu nilai tingkah laku atau prestasi angka 

tersebut, yang dapat dibandingkan dengan nilai yang dicapai oleh anak-anak 

lain atau dengan nilai standar yang ditetapkan (Wayan Nurkancana dan PPN 

Sunatarna, 1990:36). 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis diskriptif kualitatif,  yakni 

suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta 

sesuai dengan data yang diperoleh dan menganalisa hasil belajar dengan 

menggunakan metode pembelajaran matematika realistik untuk mengetahui 

prestasi belajar siswa.  

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan atau presentase keberhasilan 

siswa setelah proses belajar setiap putarannya dilakukan dengan cara 

memberikan evaluasi berupa soal tes tulis subyektif. 

Analisis ini dihitung dengan menggunakan statistik sederhana yaitu: 
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1. Untuk menilai ulangan atau tes subjektif 

Peneliti melakukan penjumlahan nilai yang diperoleh siswa, yang 

selanjutnya di bagi dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut 

sehingga diperoleh rata-rata tes formatif dapat dirumuskan: 





N

X
X ,  dengan  X    = Nilai rata-rata 

   X  =  Jumlah nilai siswa 

 N  = Jumlah siswa 

2. Untuk ketuntasan belajar 

a) Ketuntasan Perorangan. 

Seorang siswa dikatakan berhasil (mencapai ketuntasan) belajar bila 

telah mencapai taraf penguasaan minimal dengan nilai 65, dimana nilai 

65 merupakan standar kriteria ketuntasan minimal yang telah 

ditentukan oleh SMA Muhammadiyah 5 Karanggeneng Lamongan,.                                                                                                             

Bagi siswa yang taraf penguasaannya kurang dari 65 diberikan remidi 

pada pokok bahasan yang belum dikuasai, sedangkan bagi siswa yang 

telah mencapai penguasaan 65 atau lebih dapat melanjutkan kepokok 

bahasan berikutnya. 

b) Ketuntasan Klasikal 

Suatu kelas dikatakan telah berhasil (mencapai ketuntasan belajar) jika 

paling sedikit 85% data jumlah siswa dalam kelas tersebut telah 

mencapai ketuntasan perorangan dengan ketentuan sebagai berikut : 

1) Apabila sudah terdapat 85% dari jumlah siswa keseluruhan dalam 

kelas yang mencapai tingkat ketuntasan belajar maka kelas tersebut 

dapat melanjutkan kegiatan pada satuan pembelajaran berikutnya. 

2) Apabila jumlah siswa yang mencapai tingkat ketuntasan belajar 

masih kurang dari 85% maka:  

(a) Siswa yang taraf penguasaannya kurang dari 65 harus diberi 

program perbaikan mengenai bagian-bagian pelajaran yang 

belum dikuasai. 
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(b) Siswa yang telah mencapai taraf penguasaan 65 atau lebih 

dapat diberikan program pengayaan. 

3) Untuk menentukan prosentase dari pencapaian ketuntasan siswa 

maupun kelas adalah sebagai berikut : 

 %100
N

f
P  

Keterangan : P = prosentase ketuntasan belajar 

f  = jumlah siswa tuntas 

N = jumlah seluruh siswa 

Jika dalam suatu kelas ketuntasan siswa lebih atau sama dengan 

85% maka pembelajaran yang dilaksanakan guru dapat dikatakan 

berhasil. Tetapi jika ketuntasan siswa kurang dari 85% maka 

pembelajaran yang dilaksanakan guru belum berhasil dan perlu 

diperhatikan mengenai metode dalam pembelajarannya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 1.  Analisis Data Hasil Persiklus 

a) Siklus I 

No Uraian Hasil 

1 Nilai rata-rata tes 78 

2 Persentase ketuntasan belajar 74% 

3 Jumlah siswa yang tuntas belajar 29 

4 Jumlah siswa yang belum tuntas 10 

 Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan 

pembelajaran aktif dengan strategi group-to-group exchange di peroleh nilai 

rata-rata siswa 78 dan ketuntasan belajar mencapai 74 % Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa pada siklus pertama secara klasikal belum tuntas, karena 

siswa yang memperoleh nilai ≥ 65 hanya sebesar 74 % lebih kecil dari 

persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 85%. 
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b) Siklus II 

No Uraian Hasil 

1 Nilai rata-rata tes 80,56 

2 Persentase ketuntasan belajar 89 % 

3 Jumlah siswa yang tuntas belajar 35 

4 Jumlah siswa yang belum tuntas 4 

 

Berdasarkan tabel diatas, di peroleh nilai rata-rata tes sebesar 80,56 dari  

39siswa, siswa yang telah tuntas sebanyak 35 siswa, dan 4 siswa belum 

mencapai ketuntasan belajar. Seacara klasikal kutuntasan belajar yang telah di 

capai sebesar 89%termasuk kategori tuntas. Pada siklus II ini mengalami 

peningkatan yang sangat baik dari siklus I. Adanya peningkatan hasil belajar 

pada siklus II ini di pengaruhi oleh adanya peningkatan kemampuan guru 

dalam menerapkan pembelajaran aktif menggunakan strategi group-to-group 

exchange melalui bantuan tutor sebaya sehingga siswa menjadi lebih terbiasa 

dengan pembelajaran seperti ini sehingga siswa lebih mudah dalam memahami 

materi yang telah diberikan. 

2. Pembahasan 

1. Ketuntasan Hasil Belajar Siswa 

 Melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran 

aktif menggunakan strategi group-to-group exchange melalui bantuan tutor 

sebaya memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Hal ini dapat dilihat dari semakin mantabnya pemahaman siswa terhadap 

materi yang disampaikan guru (ketuntasan belajar meningkat dari siklus I 

ke siklus II) yaitu masing-masing 74 % dan 89 %. Pada siklus II ketuntasan 

belajar siswa secara klasikal telah tercapai. 

2. Prestasi siswa dalam Pembelajaran 

 Berdasarkan analisis data, di peroleh prestasi siswa selama proses 

belajar-mengajar pada pokok Akar, Pangkat dan Logaritma dengan 

menggunakan metode pembelajaran aktif dengan strategi group-to-group 

exchange melalui bantuan tutor sebaya dalam setiap siklus mengalami 
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peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap prestasi belajar siswa yaitu 

dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata siswa pada setiap 

siklus yang terus mengalami peningkatan yaitu 78 dan 80,56. 

 

C. PENUTUP 

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama dua siklus, 

dan berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat diambil 

suatu kesimpulan bahwa pembelajaran aktif dengan menggunakan strategi 

group-to-group exchange melalui bantuanbtutor sebaya dapat meningkatkan 

prestasi belajar matematika siswa kelas X SMA Muhammadiyah 5 

Karanggeneng Lamongan yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan 

belajar siswa dalam setiap siklusnya, yaitu siklus I (74%), siklus II(89%).  
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PENTINGNYA KECERDASAN EMOSIONAL GURU 

DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI SEKOLAH DASAR 

 

Sunyoto Hadi Prayitno 

Dosen Prodi Pendidikan Matematika Unipa Surabaya 

Nyoto_hp@yahoo.com 

 

Banyak cara yang dapat dilakukan guru dalam pembelajaran matematika, agar siswa 

dapat menemukan konsep dengan caranya sendiri, diantaranya memberi waktu yang cukup 

kepada siswa untuk berpikir, menyediakan sarana pembelajaran yang cocok, bekerja sama 

dengan temannya, serta memberikan bantuan bimbingan seperlunya. Cara-cara tersebut 

disamping untuk menumbuhkan pemahaman konsep matematika juga dapat digunakan untuk 

membangun kecerdasan emosional siswa. 

Pendidikan matematika pada semua jenjang pendidikan formal di negara kita saat ini 

masih lebih mementingkan aspek kognitif. Aspek afektif seperti kecerdasan emosional (EI) 

nampaknya masih ditelantarkan sebagaimana halnya system nilai (value system). Hal ini 

cukup beralasan dengan munculnya praktek-praktek moral bernegara dan berbangsa yang 

belum mencerminkan tingkat moralitas yang tinggi  

Soedjadi (2000) menyajikan ilustrasi secara lugas tentang cara mengajarkan 

matematika sekolah sehingga matematika dapat difungsikan sebagai wahana 

menumbuhkan kecerdasan, kemampuan, ketrampilan, serta untuk membentuk 

kepribadian siswa. Dalam membentuk kepribadian siswa inilah diperlukan 

kecerdasan emosional (emotional intelligence). 

Tidaklah mudah untuk membentuk pribadi siswa dengan membangun 

kecerdasan emosional yang ideal, perlu kesabaran, kreativitas dan ketelitian dari seorang 

guru. Usaha membangun kecerdasan emosional ini bukanlah suatu yang harus membebani 

guru dalam mendidik siswanya, namun merupakan tanggung jawab profesional yang 

melekat padanya. 

Goleman (2007) mengatakan bahwa “ bila dua orang melakukan interaksi, 

arah perpindahan suasana hati adalah dari orang yang lebih kuat dalam 

mengungkapkan perasannya menuju ke orang yang lebih pasif”. Tetapi, beberapa 

orang amat rentan terhadap penularan perasaan, kepekaan mereka membuat saraf 

autonomnya (penanda kegiatan emosional) lebih mudah dipicu, sehingga membuat 

mereka lebih mudah terpengaruh. 

Pendapat diatas, jika diterapkan dalam suatu pembelajaran di kelas, maka 

gurulah yang dapat mempengaruhi perasaan siswa, sehingga akan terjadi interaksi 

guru dengan siswa yang sinkron. Sinkroni antara guru dan murid-muridnya 

menunjukkan seberapa jauh hubungan yang mereka rasakan. 

Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa satu perubahan saja dapat 

memberikan afek yang luar biasa pada kehidupan anak kita. Dengan kata lain, 

menekankan pada salah satu aspek (dalam kecerdasan emosionai) akan mendatangkan 

efek yang besar dalam kehidupan anak. 

Mengingat akan pentingnya kecerdasan emosional bagi anak, diperlukan 

usaha dan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran sehingga napas dari 

kecerdasan emosional akan muncul dalam setiap pembelajaran yang dilakukan. 

Kata Kunci : Kecerdasan Emosional, Pembelajaran Matematika 

mailto:Nyoto_hp@yahoo.com
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A. PENDAHULUAN 

Dalam UU RI  no 14 tahun 2005 pasal 8 dikatakan bahwa guru wajib 

memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani 

dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. 

Kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 tersebut 

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 

dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. 

Berkaitan dengan kompetensi pedagogik, maka guru diharapkan 

memiliki ketrampilan dalam hal mengelola pembelajaran, merancang dan 

melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar, dan 

mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensinya. 

Kompetensi kepribadian menuntut guru  memiliki pribadi mantap, dan 

stabil, dewasa, berwibawa, berakhlak mulia. Selain itu juga diharapkan 

memiliki norma hukum, religius dan sosial, disegani, jujur, serta memiliki 

kemampuan menilai kinerja sendiri dan mandiri. 

Adapun kompetensi sosial mengharuskan guru memiliki ketrampilan 

komunikasi dan bergaul dengan peserta didik, kolega, dan masyarakat. 

Menarik, empati dan suka menolong, serta menjadi panutan, komunikatif, dan 

kooperatif. Sedangkan kompetensi profesional mewajibkan guru menguasai 

materi pembelajaran secara luas dan mendalam, serta menguasai keilmuan 

bidang studi dan langkah kajian kritis pendalaman isi bidang studi. 

Dari uraian diatas, menunjukkan bahwa tugas yang diemban guru 

kedepan semakin berat, sehingga guru dan calon guru harus berbenah untuk 

memulai diri dan membangun diri guna melaksanakan pengabdian sesuai 

dengan fungsi dan tugasnya. 

Menurut Slameto (2003) fungsi guru dalam belajar mengajar antara 

lain adalah (a) korektor, (b) inspirator, (c) motivator, (d) fasilitator, (e) 

mediator, (f) demonstrator, dan (g) pembimbing. 

Dari pendapat tersebut menunjukkan bahwa guru mempunyai 

tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas guna 

membantu proses perkembangan siswa. Penyampaian materi pelajaran 
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hanyalah merupakan salah satu dari berbagai kegiatan dalam belajar sebagai 

suatu proses yang dinamis dalam segala fase dan proses perkembangan siswa. 

Secara lebih rinci tugas guru berpusat pada : (1) mendidik dengan titik 

berat memberikan arah dan motivasi pencapaian tujuan baik jangka pendek 

maupun jangka panjang, (2) memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui 

pengalaman belajar yang memadai, dan (3) membantu perkembangan aspek-

aspek pribadi seperti sikap, nilai-nilai, dan penyesuaian diri. 

Dalam memberikan fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman 

belajar yang memadai, menuntut guru untuk menguasai berbagai macam 

metode, pendekatan serta model pembelajaran yang memadai, sehingga guru 

benar-benar dapat menjadi inspirator, fasilitator dan sekaligus mediator dalam 

pembelajaran. 

Hal tersebut lebih dibutuhkan dalam pembelajaran matematika, 

dikarenakan konsep-konsepnya yang abstrak sehingga menuntut pengalaman 

belajar yang memadai, guna mencapai generalisasi konsep-konsep abstrak 

matematika dengan mengkonstruksi dari kondisi riil.  

Disisi lain, untuk membantu perkembangan aspek-aspek pribadi 

seperti sikap, nilai-nilai, dan penyesuaian diri menuntut guru untuk memiliki 

pribadi yang mantap dan stabil, menjadi panutan bagi peserta didik, 

komunikatif serta empati.  

Dengan ketrampilan guru tersebut diharapkan siswa memiliki konsep 

diri pisitif dan merasa bahwa dirinya berharga, sehingga kebutuhan-

kebutuhan dirinya merasa cukup terpenuhi, seperti kebutuhan akan rasa aman, 

cinta, dan  harga diri. Siswa merasa bebas dari perasaan-perasaan frustasi, 

cemas, tegang, konflik, rendah diri, salah, dan lain-lain. 

Kondisi yang di rasakan siswa di atas, merupakan sesuatu yang sangat 

berharga dalam perkembangan dan sekaligus keberhasilan siswa di masa 

mendatang. Goleman (2007) menyatakan bahwa “Perbedaan Kecerdasan 

Emosional (EQ) menyebabkan orang yang ber-IQ tinggi gagal dan orang 

yang ber-IQ rata-rata menjadi sukses”. 

Realita di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua yang diuaraikan 

di atas dimiliki oleh guru. Masih banyak dijumpai guru yang hanya 
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mengajarkan konsep-konsep matematika dengan model-model pembelajaran 

yang konvensional, mengejar target materi dengan alokasi waktu yang 

tersedia, tanpa memperhatikan ketercapaian dari kecerdasan emosional siswa. 

 

B. PEMBAHASAN 

1. Siswa Sekolah Dasar (SD) 

Pada umumnya yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia, 

anak – anak yang menempuh pendidikan di sekolah dasar (SD) mereka 

rata-rata berusia antara 6 – 12 tahun. Usia tersebut menurut Teori Piaget 

bahwa perkembangan kognitif mereka dalam taraf  Operasional konkrit, 

sehingga dibutuhkan sesuatu yang konkrit dalam pembelajarannya. 

Adapun tujuan umum pendidikan dasar adalah meletakkan dasar 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan 

untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

http://www.tigaserangkai.com/images/File/Seri-A  

Banyak hal yang perlu dilakukan guru untuk mencapai tujuan umum 

pendidikan dasar tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan guru tidak lepas 

dari peran dan fungsi guru yang telah kami paparkan di depan. Dengan 

demikian kompetensi merupakan syarat wajib bagi seorang guru. 

Usaha guru untuk mencapai tujuan umum pendidikan dasar tersebut, 

diantaranya adalah scaffolding seperti yang di teorikan oleh Vygotsky : 

bahwa pemberian bantuan kepada anak selama tahap-tahap awal 

perkembangannya dan mengurangi bantuan tersebut serta memberikan 

kesempatan kepada anak untuk mengambil alih tanggung jawab yang 

semakin besar segera setelah anak melakukannya. 

Tindakan tersebut, khususnya dalam pembelajaran matematika 

membutuhkan ketrampilan guru dalam menghadirkan model, atau 

menkontekstualkan konsep abstrak matematika melalui  kondisi / kajadian 

nyata yang di alami/dilihat/ dirasakan oleh siswa. 

Kondisi tersebut, jika dilakukan oleh guru dengan baik dan benar 

maka kemungkinan siswa akan mengalami kesulitan belajar semakin kecil, 

sehingga tujuan umum pendidikan dasar tersebut mudah dicapai. 

http://www.tigaserangkai.com/images/File/Seri-A
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Dengan demikian maka guru sekolah dasar (SD) mau tidak mau 

harus berupaya keras membantu mempermudah pemahaman siswa dalam 

pembelajarannya, melalui usaha yang telah diuraikan  di depan. 

2. Kecerdasan Emosional (EQ) 

Istilah “Emotional Intellegence, kecerdasan emosional” – 

selanjutnya disebut kecerdasan emosi pertama kali dilontarkan pada tahun 

1990 oleh psikolog Peter Salovey dari Harvard University dan John 

Mayer dari University of New Hampshire. Kecerdasan ini berhubungan 

dengan kualitas-kualitas emosional yang tampaknya penting bagi 

keberhasilan. Kualitas-kualitas ini antara lain adalah : 

a. Empati (Kepedulian) 

Memerlukan kemampuan memahami bagaimana seseorang 

mempersepsi suatu situasi, termasuk di dalamnya bagaimana orang 

lain merasakan suatu peristiwa atau kejadian. Empati memerlukan 

pengetahuan tentang perspektif orang lain dan melihat sesuatu dari 

sistem nilai dan keyakinan seseorang. Empati merupakan 

kemampuan untuk berada (terlibat) secara penuh dalam sudut 

pandang orang lain. Ciri-ciri empati : tidak menyelidiki, tidak 

mendukung, tidak menasehati, tidak menafsirkan/menginterpretasi, 

dan tidak menyalahkan. 

b. Mengungkapkan dan memahami perasaan 

Perasaan dapat dikenali tidak hanya didalam diri sendiri, melainkan 

juga pada orang lain atau objek lain. Pada perkembangannya, anak 

mulai memberikan atribut mengenai perasaan pada benda hidup 

maupun benda mati. Imajinasi ini akan membantu anak untuk 

menggeneralisasi perasaan yang dirasakan oleh diri sendiri pada 

orang lain. Ia akan menggunakan pengalamannya pada saat 

merasakan sensasi yang dirasakan oleh orang lain. Lebih lanjut, 

kemampuan individu dalam memahami emosi yang dirasakan akan 

sampai pada tahap dimana ia mampu mengekpresikan perasaan 

secara akurat dan mengekpresikan kebutuhan yang mengitari 

perasaan-perasaan tersebut. Ia juga sensitif terhadap ekpresi emosi 
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yang tidak sesuai atau yang dimanipulasi, karena individu dengan 

emotional intellegence yang baik memahami ekspresi dan manifestasi 

dari emosi. 

c. Mengendalikan amarah 

Pada dasarnya setiap individu mempunyai amarah, ada individu yang 

tidak dapat mengendalikan amarahnya dengan baik, sehingga 

pembawaannya selalu marah jika mengalami kejadian yang tidak 

sesuai dengan yang diinginkan, namun juga terdapat individu yang 

mampu mengendalikan amarahnya dengan baik sehingga penampilan 

individu tersebut terkesan sabar dan penuh kedamaian. 

d. Kemandirian 

Kualitas emosional ini nampak pada setiap individu yang dalam 

kesehariannya dia mampu mengerjakan segala urusannya tanpa 

meminta bantuan orang lain. 

e. Kemampuan menyesuaikan diri 

Memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan orang lain, 

temannya maupun masyarakat yang ada di sekitarnya 

f. Disukai 

Mempunyai daya tarik tersendiri, setiap individu yang mengenalnya 

akan merasa senang bergaul dengannya, sehingga dalam 

kesehariannya dia banyak teman-temannya 

g. Kemampuan memecahkan masalah antar pribadi 

Mempunyai ketrampilan memecahkan masalah yang terjadi dengan 

teman-temannya tanpa merasa ada pihak-pihak yang dirugikan 

h. Ketekunan 

Memiliki kemampuan yang kuat, sehingga tidak mudah bosan dalam 

mengerjakan tugas-tugas kesehariannya 

i. Kesetiakawanan 

Dalam menjalin persahabatan dengan teman, individu mempunyai 

sikap setia terhadap sahabatnya 

j. Keramahan 
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Perilaku dalam kehidupannya, individu mampu menunjukkan sikap 

santun kepada siapapun yang berada di sekelilingnya 

k. Sikap hormat 

Individu mempunyai sikap hormat terhadap setiap orang lain, 

utamanya terhadap orang yang lebih tua usiannya. 

 Salovey  dan Mayer (2000) (dalam Emotions and Emotional 

Intellegence; 

http://www.socialresearchmethods.net/galery/young/emotion,htm), 

menyebutkan bahwa Emotional Intellegence merangkum kecerdasan 

interpersonal dan intrapersonal Gardner dan meliputi kemampuan yang 

dapat dikategorikan ke dalam 5 ranah / kemampuan : 

a. Mengenali emosi diri; wilayah ini merupakan dasar kecerdasan emosi. 

Penguasaan seseorang akan hal ini memiliki kepekaan atas 

pengambilan keputusan-keputusan masalah pribadi. 

Contoh : ketika guru meminta siswa untuk menjawab suatu 

penyelesaian matematika dengan cara lain, jawaban siswa tidak segera 

muncul, guru ingin segera menunjukkan cara tersebut, menyadari 

perasaan itu, guru segera menahan untuk menunda jawaban sambil 

memberikan pertanyaan pancingan, sehingga jawaban dengan cara 

lain tersebut akan muncul dari siswa. 

b. Mengelola emosi; kecerdasan emosi seseorang pada bagian ini 

ditunjukkan dengan kemampuan untuk menghibur diri sendiri, 

melepaskan kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan sehingga 

dia dapat bangkit kembali dengan jauh lebih cepat dari kemerosotan 

dan kejatuhan dalam kehidupan. 

Contoh : ketika guru memberikan tugas kepada semua siswa, “Budi” 

tidak mengerjakan tugas bahkan mengganggu teman sebangkunya, 

guru mendekati “Budi” sambil mengatakan “kalau kamu tidak 

mengganggu temanmu, pasti kamu akan selesai lebih dulu dari teman-

teman yang lain” 

c. Memotivasi diri sendiri; kecerdasan ini berhubungan dengan 

kemampuan seseorang dalam membangkitkan hasrat, menguasai diri, 

http://www.socialresearchmethods.net/galery/young/emotion,htm
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menahan diri terhadap kepuasan dan kecemasan. Keberhasilan dalam 

wilayah ini akan menjadikan seseorang cenderung jauh lebih produktif 

dan efektif dalam hal apapun yang mereka kerjakan. 

Contoh : ketika guru mengetahui ada kelompok yang tidak 

mengerjakan tugas di dalam kelas, guru mendekati kelompok tidak 

untuk memarahi, namun untuk mencari tahu kenapa kelompok 

tersebut tidak mengerjakan tugas. Guru bertanya “apakah kelompok 

kalian mengalami kesulitan? Coba tunjukkan kepada saya kesulitan 

yang kalian alami !” 

d.  Mengenali emosi orang lain; kecerdasan ini berkaitan erat dengan 

empati, salah satu kecerdasan emosi yang merupakan “ketrampilan 

bergaul” dasar. Orang yang empatik lebih mampu menangkap sinyal-

sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang 

dibutuhkan atau dikehendaki orang lain. 

Contoh : ketika seorang guru mengetahui bahwa si Tono 

mengerjakan di papan tulis salah, guru tersebut tidak langsung 

menyatakan bahwa pekerjaan Tono salah, tetapi yang dilakukan 

adalah bertanya “Dari mana jawaban itu kamu peroleh Tono? Coba 

teliti sekali lag !. 

e. Membina hubungan ; Seni membina hubungan, menuntut kecerdasan 

dan ketrampilan seseorang dalam mengelola emosi orang lain. Sangat 

diperlukan untuk menunjang popularitas, kepemimpinan, dan 

keberhasilan antar pribadi. 

Contoh : ketika guru mengetahui Rani dapat menjawab pertanyaan 

yang diberikan, guru tidak langsung memberikan pujian, namun 

menanyakan kepada teman sekelasnya tentang jawaban yang 

diberikan Rani, “Bagaimana jawaban temanmu Rani tadi?” setelah 

guru mendapatkan jawaban dari beberapa teman Rani yang 

mendukung terhadap pernyataan Rani, barulah guru memberikan 

pujian. 

 

 



Seminar Nasional Pendidikan Matematika dan Statistika 2010 

Peranan Pendidikan Matematika dan Statistika dalam Membangun Sumber Daya Manusia yang Profesional                             

ISBN : 978-979-3870-72-4 

 

 450 

3. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran 

merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses 

pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, 

serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan 

kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar 

dapat belajar dengan baik. http://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran 

diunduh tanggal 4 desember 2009. 

Seherman (1993) mengatakan bahwa pembelajaran merupakan 

upaya penataan lingkungan (fisik, sosial, cultural, dan psikologis / 

spiritual) yang memberi suasana bagi tumbuh dan berkembangnya proses 

belajar. Pengaturan lingkungan tersebut diarahkan untuk mengubah 

perilaku siswa kearah yang positif dan lebih baik, sesuai dengan potensi 

dan perbedaan yang dimiliki siswa (Fakhrudin, 2009). 

Dalam makalah ini digunakan pembelajaran yang merupakan 

suatu proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik 

yang didalamnya terdapat interaksi antara guru dengan siswa, disertai 

dengan adanya usaha-usaha guru dalam membangun kecerdasan 

emosional siswa. 

Hal tersebut sejalan dengan tugas guru sebagai profesi yang 

meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan 

dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar meneruskan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun melatih berarti 

mengembangkan ketrampilan-ketrampilan pada siswa (Fakhrudin, 2009). 

4. Matematika 

Menurut Hudoyo (1998) “matematika adalah konsep abstrak yang 

tersusun secara…..” dengan keabstrakan dari matematika tersebut, maka 

banyak siswa sekolah dasar (SD) yang takut matematika. 

Marpaung (1999) menyatakan bahwa kesulitan belajar 

matematika yang dialami siswa disebabkan karena obyek-obyek 

matematika bersifat abstrak, hanya dalam pikiran sehingga hanya 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran
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pikiranlah yang dapat “melihat” obyek-obyek itu. Selain itu, kesulitan 

atau kekurangpahaman siswa juga disebabkan oleh cara matematika 

diajarkan. Salah satu cara yang dapat ditempuh guru dalam pembelajaran 

matematika adalah dengan melibatkan atau memanfaatkan kecerdasan 

emosional siswa. 

Soedjadi (2000) menyajikan ilustrasi secara lugas tentang cara 

mengajarkan matematika sekolah sehingga matematika dapat difungsikan 

sebagai wahana menumbuhkan kecerdasan, kemampuan, ketrampilan, 

serta untuk membentuk kepribadian siswa. Dalam membentuk 

kepribadian siswa inilah diperlukan kecerdasan emosional (emotional 

intelligence) 

Goleman (2007) mengatakan bahwa “rasa takut akan hilang 

bersama dengan berjalannya waktu….bila obyek yang ditakuti dijumpai 

lagi namun dalam keadaan yang tidak memunculkan hal-hal yang 

menakutkan”. Jika guru dalam proses pembelajarannya mampu 

menghadirkan sosok yang menyenangkan, dan mampu melibatkan 

pemikiran siswa secara efektif, maka siswa akan dengan senang hati 

melakukan aktivitas yang dituntut dalam pembelajaran. 

Dari pendapat diatas, menunjukkan betapa pentingnya sosok 

seorang guru matematika ketika tampil di hadapan siswanya (dalam 

suatu pembelajaran) dapat membuat anak senang, tidak cemas, serta 

mampu melibatkan kecerdasan emosional siswa, sehingga pemahaman 

anak terhadap materi mudah dicapai dan pembelajaran menjadi lebih 

efektif.  

Hal tersebut dapat dilakukan oleh guru matematika dalam 

pembelajarannya di kelas, jika guru memiliki pengetahuan dan 

ketrampilan kecerdasan emosional yang baik. Namun jika ketrampilan 

kecerdasan emosional tidak dimiliki oleh guru matematika, maka 

pembelajaran akan kembali konvensional sehingga matematika tetap 

menjadi pelajaran yang ditakuti oleh siswa. 

Mengingat akan pentingnya kecerdasan emosional bagi anak, 

diperlukan usaha dan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 
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menggunakan EQ-nya sehingga napas dari kecerdasan emosional akan 

muncul dalam setiap pembelajaran yang dilakukan. 

 

C. PENUTUP 

Dari pembahasan yang telah diuraikan di depan, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Guru perlu menggunakan kecerdasan emosional-nya, atau bahkan 

meningkatkan kecerdasan emosional-nya sehingga dapat membantu 

mempermudah pemahaman siswa dalam pembelajaran matematika. 

Dengan demikian maka pembelajaran akan semakin efektif 

2. Mengingat keabstrakan dari ide matematika, guru perlu menggunakan 

scaffolding dalam pembelajarannya, sehingga pemahaman keabstrakan 

dari ide matematika lambat laun dapat tercapai. 

3. Mengingat  akan pentingnya kecerdasan emosional dalam perkembangan 

anak, maka sebaiknya guru perlu melibatkan emosi anak dalam 

pembelajarannya, sehingga kecerdasan emosional anak juga dapat 

berkembang. 
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PENERAPAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN 

PENDEKATAN OPEN ENDED BERLATAR BELAKANG KOOPERATIF 

PADA OPERASI HITUNG BILANGAN BULAT SISWA KELAS V SDN 

KAMPUNG DALEM 5 KEDIRI TAHUN AJARAN 2009 – 2010 

 

Feny Rita Fiantika, M.Pd 

Shell.fine@yahoo.com 

Unipa Surabaya 

 

Matematika merupakan pelajaran yang menuntut kreatifitas siswa. Namun 

demikian dalam pembelajaran matematika sering kita temui adanya siswa yang 

kesulitan dalam menerima materi yang diajarkan. Kesulitan ini dapat disebabkan 

antara lain faktor internal yaitu : motivasi, intelegensi, minat dan keadaan 

psikologis siswa. Sering kita temui siswa yang kurang tertarik mengikuti pelajaran 

matematika bahkan ada pula siswa yang takut dan benci pada pelajaran 

matematika. Mungkin hal ini merupakan gejala yang disebabkan oleh materi 

matematika yang dipelajari dan cara penyajiannya kurang sesuai dengan 

kematangan siswa, sehingga kegiatan belajar-mengajar tidak bermakna dan 

hasilnya pun kurang memuaskan.  

Demikian juga yang dialami siswa kelas 5 SDN Kampung Dalem 5 Kediri mereka 

sering mengeluh saat mengerjakan soal-soal matematika utamanya dalam 

memahami operasi bilangan bulat. Dua tahun terakhir ulangan harian untuk materi 

operasi bilangan bulat kelas 5A didapatkan tahun 2008 ada 6 orang yang tuntas 

dari 25 siswa dan kelas 5B ada 5 orang yang tuntas  dari 25. Ulangan harian siswa 

materi operasi bilangan bulat tahun 2009  kelas 5A ada 7 anak yang tuntas dari 25 

siswa dan kelas 5B ada 6 anak yang tuntas dari 25 siswa. 

Pemilihan model pembelajaran yang tepat perlu diupayakan guru untuk 

memudahkan proses terbentuknya pengetahuan pada siswa, namun guru juga 

harus memperhatikan apakah model pembelajaran yang digunakan itu 

penerapannya sudah efektif dan koefisien. Salah satu model yang dapat digunakan 

guru dalam pembelajaran matematika adalah pendekatan pembelajaran open 

ended berlatar belakang kooperatif. Pendekatan open ended  merupakan salah satu 

model pembelajaran yang dapat membangun kreatifitas siswa dan pola pikir 

matematis siswa yang disesuaikan dengan kemampuan siswa, karena dalam 

pendekatan ini  tujuan utamanya adalah bukan untuk mendapatkan jawaban yang 

benar tetapi lebih menekankan pada bagaimana cara untuk sampai pada jawaban 

tersebut . Pembelajaran ini dimulai dari suatu problem atau masalah yang 

diberikan oleh guru dan siswa mencari solusinya dengan cara yang berbeda-beda 

namun hasil akhirnya tetap sama antara satu siswa dengan siswa yang lain. Cara 

ini dapat dimanfaatkan oleh guru dari keberagaman cara yang digunakan oleh 

siswa sehingga akan menambah pengalaman siswa dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan cara berpikir matematis 

yang telah diperoleh sebelumnyaPada pendekatan pembelajaran open ended siswa 

diharapkan mampu menyelesaikan suatu permasalahan  

Pada penelitian ini dalam menyelesaikan masalah open ended siswa 

dikelompokkan dengan menggunakan fase-fase pembelajaran kooperatif supaya 

siswa dapat lebih mengembangkan kreatifitasnya. Penelitian ini menggunakan 
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metode eksperimen dan dalam pelaksanaanya diamati oleh dua orang pengamat 

yang mengamati kegiatan guru dalam mengelola pembelajaran  dengan 

menggunakan lembar observasi guru dan mengamati kegiatan siswa dalam 

pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi guru.Dari data hasi 

observasi aktivitas guru dalam menerapkan pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan open ended diperoleh nilai rata – rata 3.33  yang bernorma sangat baik 

dan hasil observasi aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung 

diperoleh nilai rata – rata 2.7 yang bernorma baik. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa antara guru dan siswa terdapat hubungan timbal balik selama kegiatan 

pembelajaran sehingga pembelajaran matematika dengan pendekatan open ended 

pada pokok bahasan Operasi Hitung Bilangan Bulat adalah efektif.Dari data hasil 

uji t didapatkan bahwa harga t hitung lebih besar daripada t table sehingga Ho 

ditolak dan Ha diterima., dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran 

dengan pendekatan open ended pada pokok materi Operasi HItung Bilangan Bulat 

pada siswa kelas V  SDN Kampung Dalem V Kediri  adalah efektif.   

Kata Kunci: Open ended, Kooperatif 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan aset dominan suatu negara, karena sangat 

berpengaruh dalam kehidupan suatu negara. Sumber daya yang berkualitas 

akan mempengaruhi ketercapaian, kesuksesan serta diharapkan menjadi 

produk dalam pembangunan nasional. Untuk mensukseskan program tersebut 

pemerintah banyak hal yang dilakukan pemerintah beberapa diantaranya 

adalah menerapkan  wajib belajar 12 tahun, memberikan bantuan kepada 

pihak sekolah untuk diberikan kepada siswanya  yang berupa beasiswa, 

memberikan bantuan sekolah yang berupa dana BOS (Biaya Operasional 

Sekolah), pengadaan buku, meningkatkan standar kelulusan setiap tahunnya 

bagi siswa SMP dan SMA. Dari data yang diperoleh pada tahun 2006/2007 

standart kelulusan yang ditetapkan pemerintah adalah 5, tahun 2007/2008 : 

5,25, sedangkan untuk tahun 2008/2009 SKM nya 5,5. Tujuan pemerintah 

tersebut adalah agar mutu pendidikan di Indonesia semakin baik, sesuai 

dengan kemajuan zaman. Sedangkan untuk SD standart kelulusannya 

ditentukan oleh lembaganya masing – masing tetapi meskipun demikian 

dalam penentuan SKM pelajaran yang di UASBN maupun di UAN 

kan.tersebut tidak boleh sembarangan.  
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Berikut adalah daftar nilai rata-rata UAN kelas VI SDN Kampung 

Dalem V Kediri yang diperoleh dari dokumen sekolah 

setempat. 

Table 1.1 Daftar Nilai Rata – rata UAN kelas VI SDN Kampung Dalem 

5 Kediri 

N

o 

Mata 

Pelajaran 

Tahun Ajaran Nilai 

2005/200

6 

2006/200

7 

2007/200

8 

Tertingg

i 

Terenda

h 

1 B. Ind 6.33 7.00 7.41 7.41 7.00 

2 
Matematik

a 
4.72 5.00 6. 27 6. 27 4.72 

3 IPA 6.40 6.70 7.92 7.92 6.40 

 

Dari data  tersebut di atas dapat dilihat bahwa nilai matematika dari 

tahun ke tahun menempati nilai terendah dibandingkan mata pelajaran lainnya. 

Untuk meningkatkan standar kelulusan tersebut tidak hanya siswa yang harus 

memperbaiki cara belajarnya tetapi seorang guru pun harus memperbaiki 

kinerjanya dalam kegiatan belajar mengajar. Masih banyak dijumpai guru 

yang mengabaikan kenyamanan siswanya dalam belajar siswa merasa tegang 

saat pelajaran di mulai, kurang dapat menggali kemampuan siswa, siswa 

menganggap matematika adalah pelajaran yang menakutkan sehingga 

menyebabkan siswa selalu takut salah dan tidak berani untuk mencoba karena 

terpatok dengan informasi dan contoh dari guru. Salah satu indikasi terjadinya 

hal tersebut di atas adalah dalam proses pembelajaran ini guru  masih sering 

ditemui dengan menggunakan pembelajaran konvensional, sehingga siswa 

kurang aktif dalam pembelajarannya, sibuk bermain sendiri ataupun 

mengobrol dengan teman disebelahnya. . Sehingga hasilnya pun tidak sesuai 

dengan yang diharapkan.  

Menurut  Sujono ( 1988 : 338 ) pandangan bahwa matematika adalah 

sesuatu yang menakutkan dimulai sejak anak masuk kelas satu sekolah dasar. 

Terkait dengan hal tersebut bahwa matematika mempunyai kajian yang 
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abstrak. Menurut Jeaning dan Dunne  (dalam UPI: 2001 ) bahwa kebanyakan 

siswa mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan matematika dalam situasi 

kehidupan nyata. Dari matematika yang merupakan kajian abstrak hendaknya 

seorang guru bisa mengaplikasikannya menjadi sesuatu yang konkrit agar 

mudah dipahami oleh siswa. 

Keluhan guru – guru diberbagai tempat ternyata sama termasuk di SDN 

Kampung Dalem 5 Kediri., bahwa matematika adalah ilmu yang sulit untuk 

dipahami anak. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh seorang guru 

matematika untuk memperbaiki nilai matematika tersebut, salah satunya yaitu 

dengan menggunakan strategi atau pendekatan pembelajaran. Strategi ini 

harus dapat diterima dengan baik oleh siswa sehingga harus disesuaikan 

dengan materi yang disampaikan dan kondisi siswa dalam kelas tersebut, 

karena hal ini sangat berpengaruh pada prestasi belajar siswa. Strategi yang 

dimaksud adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh guru untuk mengatur 

keseluruhan proses belajar mengajar yang meliputi : mengatur waktu, 

pemenggalan penyajian, pemilihan metode, pemilihan pendekatan, dan 

sebagainya. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memaksimalkan hasil belajar 

siswa agar hasil yang dicapai memuaskan. Strategi atau pendekatan tersebut 

dapat melibatkan semua siswa aktif dalam kegiatan belajar, pencapaian tujuan 

pembelajaran akan lebih efektif dan hasil kegiatan pembelajaran akan lebih 

nyata hasilnya.. 

Berbagai macam pendekatan yang ada salah satunya yaitu pendekatan 

open ended.  Pendekatan open ended ini merupakan salah satu model 

pembelajaran yang dapat membangun kreatifitas siswa dan pola pikir 

matematis siswa yang disesuaikan dengan kemampuan siswa, karena dalam 

pendekatan ini  tujuan utamanya adalah bukan untuk mendapatkan jawaban 

yang benar tetapi lebih menekankan pada bagaimana cara untuk sampai pada 

jawaban tersebut . Pembelajaran ini dimulai dari suatu problem atau masalah 

yang diberikan oleh guru dan siswa mencari solusinya dengan cara yang 

berbeda-beda namun hasil akhirnya tetap sama antara satu siswa dengan siswa 

yang lain. Cara ini dapat dimanfaatkan oleh guru dari keberagaman cara yang 

digunakan oleh siswa sehingga akan menambah pengalaman siswa dalam 
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menyelesaikan suatu permasalahan berdasarkan pengetahuan, keterampilan 

dan cara berpikir matematis yang telah diperoleh sebelumnya 

Kenyataan dilapangan bahwa selama ini guru hanya menggunakan 

metode konvensional selama bertahun - tahun sehingga hasil yang dicapai 

siswa  kurang memuaskan. Sehingga peneliti mencoba untuk menerapkan 

pendekatan open ended dengan latar belakang kooperatif, hal ini dimaksudkan 

agar hasil belajar siswa dapat memuaskan dan matematika tidak lagi menjadi 

sesuatu yang menakutkan tetapi sesuatu hal yang menyenangkan. Dalam hal 

ini peneliti akan menggunakan pendekatan open ended dalam materi Operasi 

Hitung Bilangan Bulat pada siswa kelas V SDN Kampung Dalem 5 Kediri. 

Dalam materi ini guru berperan sebagai fasilitator untuk menggali 

pengetahuan siswa. Siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda dan dengan 

berbagai macam cara berusaha menyelesaikan masalah tersebut.Harapannya 

adalah agar dapat menambah pengetahuan dan keterampilan siswa dalam 

menyelesaikan suatu masalah yang selanjutnya dapat mereka terapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengambil judul penelitian 

yaitu PENERAPAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN 

PENDEKATAN OPEN ENDED BERLATAR BELAKANG KOOPERATIF 

PADA OPERASI HITUNG BILANGAN  BULAT  SISWA KELAS V SDN 

KAMPUNG DALEM 5 KEDIRI  TAHUN AJARAN 2009 – 2010. 

B. Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang diatas maka  rumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan guru dalam menerapkan pendekatan open ended 

berlatar belakang kooperatif  pada pokok bahasan Operasi Hitung 

Bilangan Bulat? 

2. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran matematika dengan 

pendekatan open ended belakang kooperatif pada pokok bahasan Operasi 

Hitung Bilangan Bulat? 
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3. Apakah penerapan pendekatan open ended berlatar belakang kooperatif 

pada pokok bahasan opersi hitung bilangan bulat efektif dan baik untuk 

diterapkan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui kemampuan guru dalam menerapkan pendekatan open 

ended belakang kooperatif pada pokok bahasan Operasi Hitung Bilangan 

Bulat 

2. Untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran matematika 

dengan pendekatan open ended belakang kooperatif pada pokok bahasan 

Operasi Hitung Bilangan Bulat. 

3. Untuk mengetahui apakah penerapaan pendekatan open ended belakang 

kooperatif pada pokok bahasan operasi hitung bilangan bulat efektif dan 

baik untuk diterapkan. 

 

PEMBAHASAN 

A. Kajian Teori  

Hudoyo (1979 : 107) yang menyatakan bahwa belajar merupakan suatu 

proses aktif dalam memperoleh pengalaman/pengetahuan baru sehingga 

menyebabkan perubahan tingkah laku. perubahan tingkah laku tersebut 

tergantung pada pengalaman seseorang, dan dalam kegiatan mental inilah 

terjadi proses perubahan dalam struktur kognitif yang dimilikinya. Sedangkan 

Matematika berasal dari bahasa latin manthenain atau mathema yang berarti 

belajar atau hal yang mempelajari, sedang bahasa Belanda Wiskunde Elea 

Tinggih (dalam UPI : 2001) perkataan matematika berarti ilmu pengetahuan 

yang diperoleh dengan bernalar. Hal ini dimaksudkan bukan berarti ilmu lain 

diperoleh tidak melalui penalaran, akan tetapi dalam matematika lebih 

menekankan aktivitas dalam dunia rasio (penalaran), sedangkan dalam ilmu 

lain lebih menenkankan hasil observasi atau eksperimen disamping penalaran. 

jadi matematika itu bersifat abstrak, untuk mengkokritkannya maka 

matematika tersebut harus dapat dimanipulasi dengan tepat, agar mudah untuk 
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dipahami seseorang. Manipulasi tersebut dapat menggunakan notasi, simbol 

dan istilah yang tepat yang telah disepakati bersama secara global (universal) 

yang dikenal dengan istilah bahasa matematika. Sedangkan prestasi dalam 

Depdikbud ( 1955: 787 ) adalah hasil yang dicapai dari yang telah dilakukan 

atau dikerjakan. Sedang prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau 

keterampilan yang dikembangkan oleh guru. 

Pendekatan Open – Ended menurut Bill Stein (dalam Khabibah, 

2001 : 2) bahwa suatu masalah open ended mempunyai banyak penyelesaian 

dan banyak cara untuk mendapatkan suatu penyelesaian. Menurut Shimada 

(dalam UPI:2001) dalam pembelajaran matematika bahwa rangkaian dari 

pengetahuan, keterampilan, konsep, prinsip atau aturan diberikan kepada 

siswa biasanya melalui langkah demi langkah, tentu saja rangkaian ini 

diajarkan tidak sebagai hal yang saling terpisah atau saling lepas, namun 

harus disadari sebagai rangkaian yang terintegrasi dengan kemampuan dan 

sikap dari setiap siswa, sehingga didalam pemikirannya akan terjadi 

pengorganisasian intelektual yang berbeda. tujuan dari pembelajaran open 

ended. Menurut Nohda (dalam UPI : 2001) ialah untuk membantu 

mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui 

problem solving secara simultan . Jadi pembelajaran dengan open ended dapat 

membangun kreativitas siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan, 

pengalaman dan pengetahuan mereka dapat berkembang secara bertahap.  

Kegiatan matematik dan kegiatan siswa disebut terbuka jika 

memenuhi ketiga aspek berikut :  

a. Kegiatan siswa harus terbuka  

Maksudnya adalah kegiatan pembelajaran harus mengakomodasi kesempatan 

siswa untuk melakukan segala sesuatu secara bebas sesuai kehendak mereka.  

b. Kegiatan matematika merupakan ragam berpikir 

Kegiatan matematik adalah kegiatan yang didalamnya terjadi proses 

pengabstraksian dari pengalaman yang nyata dalam kehidupan sehari-hari ke 

dalam dunia matematika atau sebaliknya. Disini secara potensial akan melatih 

keterampilan siswa dalam menggeneralisasi dan mendiversifikasi suatu 

masalah. 
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c. Kegiatan siswa dan kegiatan matematik merupakan satu kesatuan 

Ketika siswa melakukan kegiatan matematik untuk memecahkan 

permasalahan yang diberikan dengan sendirinya akan mendorong potensi 

mereka untuk melakukan kegiatan matematik pada tingkatan berpikir yang 

lebih tinggi. Dengan demikian, guru tidak perlu mengarahkan agar siswa 

memecahkan permasalahan dengan cara atau pola yang sudah ditentukan, 

sebab akan menghambat kebebasan berpikir siswa untuk menemukan cara 

baru menyelesaikan permasalahan 

Pembelajaran open ended berlatar belakang kooperatif adalah  

pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan open ended 

dapat membangun kreatifitas siswa karena dalam pendekatan ini siswa diberi 

kebebasan untuk menyelesaikan suatu problem dengan cara mereka sendiri 

tetapi masih harus dalam kaidah – kaidah matematika yang dilakukan secara 

berkelompok dan menggunakan fase-fase yang ada dalam kooperatif. Dalam 

pembelajaran ini dimungkinkan siswa memiliki multijawaban pastinya 

dengan banyak cara penyelesaian.  

1. Pengkonstruksian Problem 

Dalam mengembangkan problem open ended yang tepat sebenarnya 

tidaklah mudah, hal ini karena kemampuan siswa yang berbeda-beda. 

beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam mengkreasi problem 

tersebut adalah: 

a. Sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata dimana konsep - 

konsep matematik dapat diamati dan dikaji siswa. 

b. Soal - soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa 

dapat menemukan hubungan dan sifat - sifat dari variabel dalam 

persoalan itu. 

c. Sajikan bentuk - bentuk atau bangun - bangun ( geometri ) sehingga 

siswa dapat membuat suatu konjektur (terkaan,dugaan) 

d. Sajikan urutan bilangan atau tabel sehingga siswa dapat menemukan 

aturan matematika 

e. Berikan beberapa contoh konkrit dalam beberapa kategori sehingga 

siswa bisa mengelaborasi sifat - sifat dari contoh itu untuk menemukan 

sifat-sifat yang umum 

f. Berikan beberapa latihan serupa sehingga siswa dapat menggeneralisasi 

dari pekerjaannya  

2. Tujuan Pembelajaran Open Ended 

Dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan open ended 

memiliki beberapa tujuan diantaranya: 
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a. Membantu mengembangkan kegiatan relative dan pola pikir matematis 

siswa melalui upaya pemecahan masalah 

b. Kemampuan berpikir matematik siswa dapat berkembang secara 

maksimal dan setiap siswa dapat terkomunikasikan melalui proses 

belajar mengajar serta saling bertukar pikiran dengan siswa lain 

mengenai suatu metode pemecahan yang digunakan masing-masing 

siswa 

B. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian ini adalah 

bahwa penerapan pembelajaran open ended pada materi Operasi Hitung 

Bilangan Bulat untuk siswa kelas V  SDN Kampung Dalem 5 kediri dalah 

efektif. 

C. Metode Penelitian 

1. Teknik  Penelitian 

Teknik penelitian yang digunakan adalah Metode Eksperiment. 

Penelitian eksperiment adalah penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki 

kemungkinan saling hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan 

kepada satu atau lebih kelompok eksperimen. 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena 

datanya berupa angka yang diperoleh dari hasil test siswa. 

3. Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rancangan penelitan One 

Group Pretest – Post Test.  

4. Populasi dan Sampel 

Populasinya adalah seluruh siswa kelas 5 SDN Kampung Dalem 5 

yang terdiri dari 2 kelas yaitu kelas 5A dan 5B. Teknik sampling yang 

digunakan adalah Simple Random Sampling karena pengambilan sampel 

anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang 

ada dalam populasi itu. Dengan teknik tersebut sampel diambil dari kedua 

kelas secara acak, kelas V A sebanyak 2 kelompok dan kelas VB sebanyak 

2 kelompok sebagai kelas eksperiment dan sisa dari kelompok tersebut 

sebagai kelas kontrol.   

5. Instrument Penelitian, Teknik Pengumpulan dan Analisis Data  

Instrument penelitian tersebut adalah alat atau fasilitas yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya 

lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti lebih cermat, lengkap dan 

sistematis sehingga lebih mudah diolah. ( Arikunto, 1998:151 ). Dalam 

penelitian ini instrument yang digunakan adalah : 

a. Lembar observasi yang meliputi : 
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1. Lembar observasi untuk menilai aktivitas guru ntuk menilai 

aktifitas guru dalam menerapkan pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan open ended berlatar belakang kooperatif 

2. Lembar observasi untuk menilai aktivitas siswa saat guru 

menerapkan pendekatan open ended berlatar belakang kooperatif 

Data observasi yang meliputi lembar observasi untuk menilai 

aktivitas guru dan lembar observasi untuk menilai aktivitas siswa 

dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan open ended 

dapat dilakukan sebagai berikut : 

Dari masing – masing pertanyaan tersebut diberikan nilai :  

a. Sangat baik  skor  4 

b. Baik  skor  3 

c. Cukup  skor  2 

d. Kurang  skor  1 

e. Sangat kurang skor  0 

Selanjutnya untuk mengolahnya dilakukan dengan langkah – 

langkah berikut :  

a. Mencari perolehan skor dari seluruh butir pertanyaan 

b. Mencari skor rata – rata dari setiap pertanyaan dengan 

membagi sejumlah skor dengan banyaknya pertanyaan. 

Dari skor rata – rata tersebut dikomunikasikan dengan kriteria 

sebagai berikut : 

0  -  0,79  sangat kurang 

0,80 – 1,59  kurang 

1,60 – 2,39   cukup 

2,40 – 3,19   baik 

3,20 – 4,00   sangat baik 

3. Test yang meliputi : 

Test ini diberikan kepada kelas eksperiment dan kelas control yang 

meliputi pretest dan posttest yang sebelumnya telah divalidasi. 

Jika semua data telah terkumpul maka langkah selanjutnya adalah 

mengolah data tersebut. Adapun dalam pengolahan  data tersebut 

menggunakan hipotesis dengan uji t. 

Langkah – langkah dalam menguji hipotesis adalah : 

a. menentukan  taraf signifikan yaitu 0, 05 ( 5 % ) 

b. melakukan uji normalitas dan uji homogenitas 

a. uji normalitas 

uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah  data 

tersebut berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak. 

Uji ini menggunakan rumus chi – kuadrat ( x2 )  

x2 =
fh

fhf 2)0( 
                      ( Sugiono 2000:32 ) 
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X2  = chi kuadrat 

fo  = frekuensi yang diobservasi 

fh  = frekuensi yang diharapkan 

b. uji homogenitas 

uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah varians 

homogen atau tidak. Pengujiannya dengan menggunakan uji F 

yaitu : 

 F  = 
 terkecilVarians

 terbesarVarians
               ( Walpolle 1985:362 ) 

c. Menggunakan uji t 

 t = 

)
1

()
1

(
BA

BA

nn
SG

xx




              ( Walpolle : 1996 ) 

1) Untuk mencari simpangan gabungan 

SG = 
   

2- n  n

S 1 - n  S 1 - n

BA

B
2

BA
2

A




 

2) Untuk mengitung rata – rata  

n

 x
  X


  

3) Untuk menghitung simpangan baku 

S2 = 
 

)1(

X - X
2

A





n
 

Keterangan : 

XA = Nilai rata – rata kelompok kontrol 

XB = Nilai rata – rata kelompok eksperiment 

∑X = Jumlah nilai 

S= Simpangan baku gabungan 

nA = Jumlah siswa kelas kontrol 

nB = Jumlah siswa kelas eksperimant 

SA = Simpangan baku kelas kontrol 

SB = Simpangan baku kelas eksperimant 

Keterangan : 

a) Jika t hitung ≥ t tabel maka Ho ditolak 

b) Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima 
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6. Hasil penelitian 

a. Analisis Data Observasi 

Lembar Observasi Aktivitas Guru Dalam Kelas 

Data tentang aktivitas guru dalam menerapkan pembelajaran 

dengan menerapkan pendekatan open ended berlatar belakang kooperatif 

pada pokok materi Operasi Hitung Bilangan Bulat pada siswa kelas V SDN 

Kampung Dalem 5 Kediri tahun ajaran 2009 – 2010 diperoleh skor  X rata- 

rata yang bernorma baik.  

X 2,93 3,13 3,13 3.33 

Norma Baik  Baik Baik sangat baik 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa cara guru dalam 

menerapkan pendekatan open ended baik. 

2. Lembar Observasi Aktivitas Siswa Selama Kegiatan Pembelajaran 

Data tentang aktivitas siswa selama kegiatan siswa selama kegiatan 

pembelajaran dengan pendekatan open ended berlatar belakang kooperatif 

pada Pokok Materi Operasi Hitung Bilangan Bulat pada siswa kelas V SDN 

Kampung Dalem 5 Kediri Tahun ajaran 2009 – 2010 dalam X rata rata 

kategori baik 

X 2,6 2,6 3,0 2.7 

Norma Baik baik Baik baik 

Dari data di atas diperoleh rata – rata skor yang bernorma baik sehingga dapat 

disimpulkan bahwa selama kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan open ended siswa dapat mengikutinya dengan baik. 

B. Analisis Data Statistik 

1. Uji Validitas 

Valid tidaknya suatu soal diperoleh dengan cara membandingkan rhitung 

dengan rtabel dengan taraf signifikan 5 %, jika rhitung lebih besar dari rtabel maka 
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soal tersebut dikatakan valid. Hasil perhitungan validitas soal dapat dilihat 

dalam table berikut. 

Table 4.5 Hasil Perhitungan Uji validitas Butir Soal 

Buti

r 

Soal 

N ∑x ∑y ∑xy ∑x2 ∑y2 (∑x)2 (∑y)2 rhitung rtabel 

kes

im

pul

an 

1 
2

3 

42

0 
1317 25115 8150 

8552

7 

17640

0 

17344

89 

0,48

3 

0,41

3 

val

id 

2 
2

3 

33

5 
1317 21179 5615 

8552

7 

11222

5 

17344

89 

0,73

2 

0,41

3 

val

id 

3 
2

3 

19

5 
1317 13910 2725 

8552

7 
38025 

17344

89 

0,83

3 

0,41

3 

val

id 

4 
2

3 

21

0 
1317 14160 2700 

8552

7 
44100 

17344

89 

0,75

9 

0,41

3 

val

id 

5 
2

3 

15

7 
1317 11163 1749 

8552

7 
24649 

17344

89 

0,83

0 

0,41

3 

val

id 

2. Uji Reliabilitas 

Suatu soal dikatakan reliable jika r11 > rtable. Dari hasilperhitungan ini 

diperoleh varians butir soal 162,944 sehingga dapat dicari varians total 

sebagai berikut : 

  =  

∑ó2 =  =  = 439,758 

r11  =  = =  = 0,787 

Dari hasil perhitungan diperoleh r11 = 0,787 dan rtabel = 0,413 karena 

r11> rtabel maka instrument butir soal tersebut reliable.  

3. Uji Normalitas 

Data berdistribusi normal jika X2
hitung  < X2 tabel   dengan interval 

kepercayaan 95% dengan db = ( k-1). 
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Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi 

Kelas 

interval 
Xί fί fί. Xί Xί

2 fί Xί
2 

18 – 34 26 3 78 676 2028 

35 – 51 43 8 344 1849 14792 

52 – 68 60 5 300 3600 18000 

69 – 85 77 3 231 5929 17787 

86 – 100 93 4 372 8649 34596 

  ∑ = 23 ∑ = 1325  ∑= 87203 

Dari table persiapan penghitungan diatas bahwa banyak kelas (k) = 5, 

sehingga derajat kebebasannya (db) untuk distribusi chi-kuadrat adalah 4 dengan 

interval kepercayaan 95%. 

Dari perhitungan (terlampir) diperoleh bahwa X2 hitung = 9,44 dan X2
tabel 

= 9,49 dapat diperoleh bahwa X2 hitung  < X2
tabel  sehingga data tersebut 

berdistribusi normal. 

Jadi data prestasi belajar matematika kelas eksperiment pada posttest 

berdistribusi normal. 

4. Uji Independent 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data dua sample tersebut 

berkorelasi atau tidak. Dari hasil yang diperoleh dengan menggunakan SPSS 

17.0 bahwa data tersebut tidak berkorelasi dan untuk hasilnya dapat dilihat 

dalam lampiran. 

5. Uji Hipotesis 

Data prestasi belajar matematika untuk pretest dan post tes di cari guna 

menjawab masalah yang diajukan yaitu apakah penerapan pembelajaran 

dengan pendekatan open ended berlatar belakang kooperatif  pada pokok 

bahasan Operasi Hitung Bilangan Bulat pada siswa kelas V SDN Kampung 

Dalem 5 Kediri  tahun ajaran 2009 – 2010. 

Hipotesis yang diajukan adalah bahwa Penerapan pembelajaran 

matemaika dengan pendekatan open ended berlatar belakang kooperatif pada 

pokok bahasan Operasi Hitung Bilangan Bulat pada siswa kelas V SDN 

Kampung Dalem 5 Kediri  . Pengujian hipotesis ini dengan menggunakan uji 
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t dengan criteria pengambilan keputusan adalqh Ho diterima jika nilai hitung t 

table ≥ t hitung dan di tolak untuk nilai – nilai yang lain. 

Table 4.7 Ringkasan Uji t 

XA XB SA
2 SB

2 nA nB SG t hitung t tabel 

67.86 57.26 0.017 0.002 22 23 0.009 4.5 2.021 

Dari table diatas di dapatkan nilai t hitung  = 4.5 ( proses penghitungan terlampir ) 

dan t table = 2.021 jadi t hitung > t table sehingga dapat di simpulkan bahwa “ 

penerapan pembelajaran matematika dengan pendekatan open ended berlatar 

belakang kooperatif pada pokok bahasan Operasi Hitung Bilangan Bulat pada 

siswa kelas V SDN Kampung Dalem 5 Kediri adalah efektif adalah efektif. 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Dari data hasi observasi aktivitas guru dalam menerapkan pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan open ended berlatar belakang kooperatif 

diperoleh nilai rata – rata 3.33  yang bernorma sangat baik dan hasil 

observasi aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung 

diperoleh nilai rata – rata 2.7 yang bernorma baik. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa antara guru dan siswa terdapat hubungan timbal balik selama 

kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran matematika dengan 

pendekatan open ended berlatar belakang kooperatif pada pokok bahasan 

Operasi Hitung Bilangan Bulat adalah efektif 

2. Dari data hasil uji t didapatkan bahwa harga t hitung lebih besar daripada t 

table sehingga Ho ditolak dan Ha diterima., dapat disimpulkan bahwa 

penerapan pembelajaran dengan pendekatan open ended berlatr belakang 

kooperatif pada pokok materi Operasi HItung Bilangan Bulat pada siswa 

kelas V  SDN Kampung Dalem 5 Kediri  adalah efektif.    

C. Implikasi 

Hasil penelitian dengan judul penerapan Pembelajaran Matematika dengan 

Pendekatan Open Ended berlatar belakang kooperatif pada operasi Hitung 

Bilangan Bulat Siswa Kelas V SDN Kampung Dalem 5 Kediri  ini dapat dijadikan 
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sumbangan bagi penyempurnaan system pembelajaran matematika tidak hanya di 

SD tetapi juga dapat diterapkan di SMP dan SMA, serta dapat dijadikan acuan 

bagi guru dalam kegiatan belajar mengajar. 

Setelah diadakan pembelajaran dengan Pendekatan Open Ended berlatar belakang 

kooperatif terhadap siswa kelas V SDN Kampung Dalem 5 Kediri  oleh peneliti 

sekaligus guru di SD tersebut, ternyata siswa dapat : 

1. Mengekspresikan idenya dengan baik dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan 

2. Memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan secara komprehensif 

3. Mempunyai keberanian mengungkapkan pendapat yang semula siswanya 

diam 

4. Menghargai pendapat orang lain yang semula bersikap acuh tak acuh 

5. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan 

6. Merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri 

Namun demikian penelitian ini masih tergolong sangat sederhana karena 

keterbatasan waktu sehingga hasil yang diperoleh belum memuaskan berbagai 

pihak secara sempurna. Oleh karena itu sangat perlu penelitian-penelitian lain 

yang menunjang demi perkembangan ilmu pendidikan. 
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PENERAPAN PENDEKATAN TUTOR SEBAYA DALAM 

MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA PADA SUB POKOK 

BAHASAN KELILING DAN LUAS LINGKARAN PADA SISWA KELAS 

VIII SMP NEGERI 3 GROGOL TAHUN 2009/2010 

Nurul Hidayati 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

hidayati_nurul52@yahoo.co.id 

 

Sering ditemukan di lapangan bahwa guru menguasai materi suatu subjek 

dengan baik tetapi tidak dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. 

Hal itu terjadi karena kegiatan tersebut tidak didasarkan pada metode atau 

pendekatan pembelajaran tertentu sehingga hasil belajar yang diperoleh siswa 

rendah. Kenyataan yang terjadi pembelajaran yang terjadi monoton sehingga 

siswa terlihat jenuh karena kurang diberdayakan, mereka diperlakukan sebagai 

obyek yang harus duduk manis memperhatikan guru yang sedang menerangkan. 

Selain itu pembelajaran yang berlangsung seolah-olah hanya untuk sekelompok 

siswa tertentu. Dengan pembelajaran yang seperti itu pemberdayaan siswa pandai 

belum ada serta partisipasi siswa masih rendah dimungkinkan karena guru sebagai 

sumber belajar yang utama. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan tes uji soal-soal lingkaran kelas VIII 

SMP N 3 Grogol yang dilaksanakan pada tahun ajaran 2008/2009 diperoleh skor 

rata-rata kelas 56. Dari 40 siswa terdapat 24 siswa yang mendapatkan nilai 

dibawah KKM yang ditetapkan yaitu 65. Itu berarti 60% siswa masih mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan soal tentang keliling dan luas lingkaran. 

Untuk mengatasi permasalah tersebut peneliti menawarkan kepada guru 

untuk menggunakan pedekatatan tutor sebaya. Kadangkala seorang siswa lebih 

mudah menerima keterangan yang diberikan kawannya karena tidak adanya rasa 

enggan atau malu untuk bertanya. Menurut Supriyadi (1985: 36) dalam Tim 

MKPBM (2001: 233) mengemukakan bahwa “Tutor sebaya adalah seseorang atau 

beberapa orang siswa yang ditunjuk dan ditugaskan untuk membantu siswa yang 

mengalami kesulitan belajar. Tutor tersebut diambil dari kelompok yang 

prestasinya lebih tinggi”. Dengan pendekatan tutor sebaya di harapkan tutor 

sebaya dapat membantu temannya untuk memahami materi yang diajarkan 

sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar dalam materi yang diajarkan. 

Menurut Hamalik (1998: 163) tahap-tahap kegiatan pembelajaran di kelas 

dengan menggunakanpendekatan tutor sebaya adalah sebagai berikut : 1) guru 

membuat program pengajaran satu pokok bahasan yang dirancang dalam bentuk 

penggalan sub pokok bahasan. 2) menentukan beberapa siswa yang memenuhi 
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kriteria tutor sebaya. 3) mengadakan latihan bagi tutor. Latihan bisa dilakukan 

hanya siswa yang menjadi tutor  dan bisa melalui klasikal atau seluruh siswa 

dilatih. 4) pengelompokkan siswa yang terdiri atas 4-6 orang secara heterogen, 

tutor disebar pada masing-masing kelompok. 5) setiap pertemuan guru memberi 

penjelasan terlebih dahulu tentang maeri yang di ajarkan. 6) siswa belajar dalam 

kelompok sendiri, tutor sebaya menanyai anggotanya secara bergantian akan hal 

yang belum dimengerti atau tugas yang diberikan guru. 7) guru mengawasi 

jalanya proses belajar. 8) guru memberi soal-soal latihan baik pada tutor maupun 

anggota kelompok. 9) mengingatkan siswa mempelajari materi selanjutnya. 

Dalam penelitian ini menggunakna penelitian tindakan kelas, dimana 

dilakukan siklus-siklus dan pada setiap siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan refleksi. Siklus akan dihentikan jika sudah tercapai ketuntasana 

dengan indikator yang ditentukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif dilihat dari hasil belajar siswa dan kualitaif 

melalui lembar observasi kegiatan guru dan siswa serta angket. Penelitian ini 

diharapkan dapat terlaksana dengan baik dengan indikator keberhasilan antara 

lain; hasil belajar siswa secara klasikal mendapat nilai 65, kegiatan guru tuntas 

dengan kriteria baik, siswa secara klasikal berperan aktif dan respon siswa secara 

klasikal baik. Dengan itu diharapkan pendekatan tutor sebaya dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa pada materi keliling dan luas lingkaran.  

Kata Kunci : Tutor sebaya, prestasi, keliling dan luas lingkaran. 

 

A.  PENDAHULUAN 

Salah satu regulasi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah di 

berlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Implementasi 

KTSP di sekolah menuntun para guru dan siswa untuk lebih kreatif dan memiliki 

inovasi dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. KTSP lebih menekankan pada 

pencapaian kompetensi siswa, ini berarti dalam pembelajaran matematika 

berpusat kepada siswa dan bukan lagi bersumber pada guru. 

Mengingat bahwa siswa adalah unsur pokok dalam pengajaran maka 

siswalah yang harus menerima dan mencapai berbagai informasi pengajaran yang 

pada akhirnya dapat mengubah tingkah lakunya sesuai dengan yang di harapkan. 

Untuk itu, maka siswa harus di jadikan sebagai sumber pertimbangan di dalam 
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pemilihan sumber pengajaran, Sudirman (1987: 210) dalam Tim MKPBM (2001: 

233). 

Kenyataan yang terjadi pembelajaran yang terjadi monoton sehingga siswa 

terlihat jenuh karena kurang diberdayakan, mereka diperlakukan sebagai obyek 

yang harus duduk manis memperhatikan guru yang sedang menerangkan. Selain 

itu pembelajaran yang berlangsung seolah-olah hanya untuk sekelompok siswa 

tertentu. Dengan pembelajaran yang seperti itu pemberdayaan siswa pandai belum 

ada serta partisipasi siswa masih rendah dimungkinkan karena guru sebagai 

sumber belajar yang utama. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan tes uji soal-soal lingkaran kelas VIII 

SMP N 3 Grogol yang dilaksanakan pada tahun ajaran 2008/2009 diperoleh skor 

rata-rata kelas 56. Dari 40 siswa terdapat 24 siswa yang mendapatkan nilai 

dibawah KKM yang ditetapkan yaitu 65. Itu berarti 60% siswa masih mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan soal tentang keliling dan luas lingkaran. 

Hal ini dimungkinkan karena banyak hal, diantaranya guru selama ini hanya 

menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan penugasan. Pada saat siswa 

belajar di kelas kurang aktif, kreatif dan enggan untuk bertanya meskipun  ada 

yang mereka tidak mengerti. Sering ditemui siswa lebih senang bertanya kepada 

temannya dari pada kepada gurunya karena siswa merasa enggan atau malu. Hal 

ini menyebabkan prestasi belajar siswa rendah. 

Oleh sebab itu untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dibutuhkan  suatu 

model pembelajaran yang harus di arahkan agar dapat membangkitkan kreatifitas 

siswa tersebut salah satunya adalah belajar dengan cara kelompok. Dengan cara 

berkelompok, siswa dapat berdiskusi satu sama lain, siswa dapat bertukar 

informasi dan siswa yang pintar dapat membantu siswa yang kurang pintar.  

Pemecahan masalah dalam menentukan strategi pembelajaran yang tepat, 

dengan tetap mempertimbangkan kondisi-kondisi dalam kelas. Semuanya 

dimaksudkan untuk memperoleh pendekatan pembelajaran yang tepat bagi 

seluruh siswa. Oleh karena itu, peneliti bermaksud mengadakan upaya perbaikan 
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dengan menawarkan kepada guru untuk menerapkan pendekatan tutor sebaya 

utamanya pada sub pokok bahasan keliling dan luas lingkaran.  

Kadangkala seorang siswa lebih mudah menerima keterangan yang 

diberikan oleh kawannya karena tidak adanya rasa enggan atau malu untuk 

bertanya. Menurut Supriyadi (1985: 36) dalam Tim MKPBM (2001: 233) 

mengemukakan bahwa “Tutor sebaya adalah seseorang atau beberapa orang siswa 

yang ditunjuk dan ditugaskan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan 

belajar. Tutor tersebut diambil dari kelompok yang prestasinya lebih tinggi”. 

Penggunaan pendekatan tutor sebaya dalam menyelesaikan soal-soal tentang 

keliling dan luas lingkaran merupakan salah satu pendekatan yang diharapkan 

dapat memberi peran aktif dan motivasi belajar , agar mereka mempelajari dengan 

sungguh-sungguh materi yang diberikan. Sehingga diharapkan dengan 

menggunakan pendekatan tutor sebaya ini, siswa lebih mudah menyerap materi 

yang diajarkan dan pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar dalam 

materi keliling dan luas lingkaran. 

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti mencoba mengadakan penelitian 

dalam bentuk penelitian tindakan kelas. Adapun judul dari penelitian ini adalah “ 

Penerapan Pendekatan Tutor Sebaya dalam Pembelajaran Untuk Meningkatkan 

Prestasi Belajar Siswa pada Sub Pokok Bahasan Keliling dan Luas Lingkaran 

pada Kelas VIII SMP N 3 Grogol”. 

 Hakikat Pendekatan Tutor Sebaya 

 1. Pengertian Tutor Sebaya 

Sekolah memiliki banyak potensi yang dapat ditingkatkan efektifitasnya 

untuk menunjang keberhasilan suatu program pengajaran. Potensi yang ada 

disekolah, yaitu semua sumber-sumber daya yang dapat mempengaruhi hasil 

belajar dari proses belajar. Dalam arti luas sumber belajar tidak harus guru. 

Sumber belajar dapat orang lain yang bukan guru, melainkan teman dari kelas 

yang lebih tinggi, teman sekelas, atau keluarga di rumah. Sumber belajar bukan 

guru dan berasal dari orang yang lebih pandai disebut tutor. Ada dua macam tutor, 

yaitu tutor sebaya dan tutor kakak. Tutor sebaya adalah teman sebaya yang lebih 
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pandai, dan tutor kakak adalah tutor dari kelas yang lebih tinggi, 

(Harsunarko,1989: 13) dalam Tim MKPBM (2001:233). 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tutor sebaya adalah teman 

sebaya yang lebih pandai yang ditunjuk untuk memberi bimbingan belajar kepada 

temannya. Karena dengan bantuan belajar oleh temannya dimungkinkan 

penyampaian bahasanya lebih mudah dimengerti. 

2.  Kriteria Metode Tutor Sebaya 

     Seorang tutor hendaknya memiliki kriteria: 

a. Mimiliki kemampuan akademis di atas rata-rata siswa satu kelas dengan  

nilai lebih besar sama dengan delapan. 

b. Mampu menjalin kerjasama dengan sesama siswa. 

c.   Memiliki motivasi tinggi untuk meraih prestasi akademis yang baik. 

d.   Memiliki sikap toleransi dan tenggang rasa dengan sesama. 

e.  Memiliki motivasi tinggi untuk menjadikan kelompok diskusinya    sebagai 

yang terbaik. 

f.   Bersikap rendah hati, pemberani, dan tanggung jawab. 

g.   Suka membantu sesamanya yang mengalami kesulitan. 

Menurut Hamalik (1998:163) tahap-tahap kegiatan pembelajaran di kelas dengan 

menggunakan pendekaatan tutor sebaya adalah sebagai berikut:  

1.  Tahap persiapan  

a. Guru membuat program pengajaran satu pokok bahasan yang dirancang dalam 

bentuk penggalan-penggalan sub pokok bahasan. Setiap penggalan satu 

pertemuan yang didalamnya mencakup judul penggalan tujuan pembelajaran, 

khususnya petunjuk pelaksanaan tugas-tugas yang harus diselesaikan.  

b. Menentukan beberapa orang siswa yang memenuhi kriteria sebagai tutor 

sebaya. Jumlah tutor sebaya yang di tunjuk disesuaikan dengan jumlah 

kelompok yang dibentuk.  

c. Mengadakan latihan bagi para tutor. Dalam pelaksanaan tutorial atau 
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bimbingan ini, siswa yang menjadi tutor bertindak sebagai guru. Latihan di 

adakan dengan dua cara yaitu melalui latihan kelompok kecil dimana dalam 

hal ini yang mendapatkan latihan hanya siswa yang akan menjadi tutor, dan 

melalui latihan klasikal, dimana siswa seluruh kelas dilatih bagaimana proses 

pembimbingan ini berlangsung.  

d. Pengelompokan siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang yang terdiri atas 

4-6 orang. Kelompok ini disusun berdasarkan variasi tingkat kecerdasan 

siswa. Kemudian tutor sebaya yang telah ditunjuk di sebar pada masing-

masing kelompok yang telah ditentukan.  

1.Tahap pelaksanaan  

a. Setiap pertemuan guru memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang 

materi yang di ajarkan.  

b. Siswa belajar dalam kelompoknya sendiri. Tutor sebaya menanyai anggota 

kelompoknya secara bergantian akan hal-hal yang belum dimengerti, 

demikian pula halnya dengan menyelesaikan tugas. Jika ada masalah yang 

tidak diselesaikan barulah tutor meminta bantuan guru.  

c. Guru mengawasi jalannya proses belajar, guru berpindah-pindah dari satu 

kelompok ke kelompok yang lain untuk memberikan bantuan jika ada 

masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam kelompoknya.  

3.Tahap evaluasi  

a. Sebelum kegiatan pembelajaran berakhir, guru memberikan soal-soal latihan 

kepada anggota kelompok (selain tutor) untuk mengetahui apakah tutor sudah 

menjelaskan tugasnya atau belum.  

b.Mengingatkan siswa untuk mempelajari sub pokok bahasan sebelumnya di 

rumah.  

http://pendidikan-matematika.blogspot.com/2009/03/contoh-skripsi-

menggunakan-pendekatan.html 

Prestasi Belajar 

Winkel (1996:226) mengemukakan bahwa prestasi belajar 

merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang. Maka 

prestasi belajar merupakan hasil maksimum yang dicapai oleh seseorang 

http://pendidikan-matematika.blogspot.com/2009/03/contoh-skripsi-menggunakan-pendekatan.html
http://pendidikan-matematika.blogspot.com/2009/03/contoh-skripsi-menggunakan-pendekatan.html
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setelah melaksanakan usaha-usaha belajar. Sedangkan menurut Arif 

Gunarso (1993: 77) mengemukakan bahwa prestasi belajar adalah usaha 

maksimal yang dicapai oleh seseorang setelah melaksanakan usaha-

usaha belajar dalam sunarto (2009). 

Jadi prestasi belajar adalah hasil pengukuran dari penilaian usaha 

belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, huruf maupun kalimat yang 

menceritakan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak pada periode tertentu. 

Prestasi belajar merupakan hasil dari pengukuran terhadap peserta didik yang 

meliputi faktor kognitif, afektif dan psikomotor setelah mengikuti proses 

pembelajaran yang diukur dengan menggunakan instrumen tes yang relevan. 

Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Tutor Sebaya 

a. Kelebihan Tutor Sebaya 

1). Siswa diajar untuk mandiri, dewasa dan punya rasa setia kawan yang 

tinggi. 

2). Siswa yang pandai dapat memberi penjelasan kepada siswa kurang pandai 

(tutor sebaya). 

3). Dapat melatih siswa dalam memecahkan masalah  

4). Mengetahui kesulitannya sendiri dan mampu membimbing diri sendiri. 

5). Tutor sebaya akan merasa bangga atas perannya dan juga belajar dari 

pengalamannya. 

6). Tidak merasa malu atau segan untuk bertanya apabila ada hal-hal yang 

kurang dimengerti dalam prose belajar mengajar. 

b. Kelemahan Tutor Sebaya 

1). Tidak semua siswa dapat menjelaskan kepada temannya. 

2). Tidak semua siswa dapat menjawab pertanyaan temannya. 

Cara Kerja 

 Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 

dalam 4 tahapan yaitu; (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) observasi, (4) 

refleksi. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam beberapa siklus yang 

berulang hingga ketuntasan yang diharapkan tercapai. Siklus I dilaksanakan 
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berdasarkan hasil observasi pada kondisi awal. Siklus II refleksi dari siklus I. 

Siklus III merupakan refleksi dari siklus II dan seterusnya sampai ketuntasan yang 

diharapkan tercapai. 

Langkah-langkah penelitian: 

a.  Persiapan Penelitian 

Hal-hal yang harus dilaksanakan peneliti sebelum melaksanakan penelitian 

tindakan kelas yaitu: 

1) Observasi awal kelas yang akan diteliti, meliputi: sarana dan sumber acuan 

yang digunakan, pendekatan atau metode yang digunakan guru dan hasil 

belajar siswa pada materi-materi sebelumnya.  

2) Menyusun perangkat pembelajaran berupa silabus, rencana pembelajaran 

dengan setting tutor sebaya, bahan pengajaran yang akan diberikan kepada 

siswa, menyiapkan media pembelajaran, bahan tugas untuk siswa, dan alat 

evaluasi. Alat evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman 

siswa terhadap sub pokok bahasan keliling dan luas lingkaran. 

b. Pelaksanaan Penelitian 

Siklus I 

1) Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan peneliti yaitu: 

a) Mengidentifikasi masalah dan menganalisa materi berdasarkan observasi 

awal. 

b) Menyusun silabus 

c) Menyusun rencana pembelajaran pertemuan dengan model pembelajaran 

tutor sebaya, sebanyak  4 rencana pembelajaran. 

d) Menyusun lembar kerja siswa sesuai dengan RPP. 

e) Menyusun soal evaluasi  

f) Menyusun lembar observasi kegiatan guru dan siswa. 

g) Menyusun pertanyaan angket. 
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2) Pelaksanaan 

a) Siswa dibagi dalam kelompok 4-6 orang siswa tiap kelompok dan 

didampingi oleh tutor sebaya. 

b) Guru menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan rencana 

pembelajaran dan menyampaiakan langkah-langkah proses pembelajaran  

dengan metode tutor sebaya. 

c) Guru membagikan bahan pengajaran dan soal-soal untuk dikerjakan 

secara berkelompok dengan tutor sebaya dalam kelompoknya. 

d) Siswa belajar dalam kelompoknya sendiri. Tutor sebaya menanyai 

anggota kelompoknya secara bergantian mengenai hal-hal yang belum 

dimengerti dan dalam menyelesaikan soal-soal. 

e) Perwakilan siswa dari kelompok yang sudah siap, mempresentasikan 

hasil kerja kelompoknya, dan siswa lain memberi tanggapan 

f) Guru memberi evaluasi kepada seluruh siswa untuk mengetahui tingkat 

penguasaan terhadap materi yang diajarkan dengan menggunakan tutor 

sebaya.  

g) Guru menyimpulkan pelajaran dan mengingatkan siswa untuk 

mempelajari sub pokok bahasan selanjutnya sebelumnya di rumah. 

3) Observasi 

Observasi dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Pada tahap 

ini dilakukan pemantauan jalannya proses pembelajaran yang dilaksanakan 

peneliti dengan teman sejawat. Yang diamati yaitu keaktifan siswa selama 

proses pembelajaran dan juga aktifitas guru melalui lembar observasi. 

a. Lembar aktivitas guru dalam kegiatan pembelajaran akan diteliti oleh 

peneliti.  

b. Lembar keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran akan diteliti 

oleh teman sejawat.  

4) Refleksi 

Hasil observasi dijadikan sebagai acuan dalam mengambil solusi untuk 

perbaikan dan untuk penyusunan rencana tindakan pada siklus berikutnya. 
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   Pembelajaran akan dilanjutkan pada siklus berikutnya jika hasil belajar 

siswa secara klasikal kurang dari 85% dari siswa tuntas belajar yaitu dengan 

nilai lebih besar atau sama dengan 65. Data siklus akan berhenti atau 

pembelajaran berhasil jika hasil belajar siswa secara klasikal   85% dari 

siswa tuntas belajar dengan nilai lebih besar atau sama dengan 65. 

Metode  pengumpilan data penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif dilihat dari hasil belajar siswa dan 

kualitaif melalui lembar observasi kegiatan guru dan siswa serta angket. 

Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila hasil belajar siswa 

yaitu secara klasikal   85% dari siswa tuntas belajar yaitu dengan nilai lebih 

besar atau sama dengan 65. 

Indeks Keberhasilan: 

 Keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran sekurang-kurangnya 

75% siswa berperan aktif dalam pembelajaran. 

 Ketuntasan kegiatan guru dalam proses pembelajaran sekurang-

kurangnya 75% dalam pembelajaran dikategorikan baik. 

 Respon siswa dikatakan tuntas dalam proses pembelajaran apabila 

sekurang-kurangnya 75% merespon baik. 

 

B.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian yang terjadi dua siklus dimana siklus pertama siswa 

mengalami kesulitan pada waktu menentukan rumus keliling lingkaran, 

dikarenakan siswa masih belum terbiasa menemukan rumus pada kegiatan 

pembelajaran sehari-hari. Siswa sering menerima rumus jadi dari gurunya. 

Dengan menggunakan pendekatan tutor sebaya siswa lebih aktif dalam 

pembelajaran. Siswa aktif dalam kelompoknya dan hasilnya meningkat baik 

secara individu maupun klasikal.  

Pada siklus I secara klasikal nilai rata-rata kelas 60. Dari 38 siswa terdapat 

20 siswa yang mendapatkan nilai dibawah KKM yang ditetapkan yaitu 65. Itu 
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berarti 52% siswa masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tentang 

keliling dan luas lingkaran. Pada siklus II secara klasikal nilai rata-rata kelas 75 

dari 38 siswa terdapat 4 siswa yang mendapatkan nilai dibawah KKM yang 

ditetapkan yaitu 65. Itu berarti 89% siswa sudah memenuhi indeks keberhasilan. 

Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa  pada siklus II lebih besar daripada 

siklus I. Dengan demikian terbukti bawa pendekatan tutor sebaya dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa.  

C.  KESIMPULAN  

Berdasarkan pemaparan sebelumya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pendekatan tutor sebaya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa siswa 

kelas VIII di SMP N 3 Grogol dalam menyelesaikan keliling dan luas 

lingkaran. 

2. Siswa lebih mudah mengerti penjelasan yang diberikan tutor sebaya dari 

pada guru karena dengan bahasa teman sebayanya mereka lebih mengerti.  

3. Pendekatan tutor sebaya dapat menjadi motivasi siswa untuk bekerjasama 

dan saling membantu dalam melaksanakan suatu tugas sehingga prestasi 

siswa meningkat. 
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