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A. Identitas Diri 

Nama Lengkap (dengan gelar) Dr. Wahono Widodo, M.Si.                                       (L) 
Jabatan Fungsional Lektor Kepala 

Jabatan Struktural  Ketua Program Studi S1 Pendidikan Sains 

NIP/NIK/No. identitas lainnya 196809101993031003 
NIDN 0010096807 
Tempat dan Tanggal Lahir Ketro Sawo (Ponorogo), 10 Sept 1968 
Alamat Rumah Jl. Balasklumprik Gg. Sadewo Utara 20 Wiyung Surabaya 
Nomor Telepon/Fax (031)7667784 
Nomor HP 08123077554 
Alamat Kantor Gedung C8 Kampus Ketintang Unesa Surabaya 
Nomor Telepon/Fax (031)8274400 
Alamat e-mail wahonow@gmail.com 
Lulusan yg telah dihasilkan S1 Pendidikan Sains 

Mata Kuliah yg diampu 

1. Fisika Dasar 
2. Fisika Terapan 
3. Metodologi Penelitian 
4. Larutan 
5. Teori Belajar 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 
Nama PT IKIP Surabaya UGM  UPI 
Bidang Ilmu Pendidikan Fisika Ilmu Fisika Pendidikan IPA 
Tahun 
Masuk- Lulus 

1987-1992 1996-1998 2007-2010 

Judul Skripsi/ 
Tesis/ 
Disertasi 

Pengaruh Konflik 
Kognitif dalam Metode 
Demonstrasi  terhadap 
Pemahaman Konsep 
Listrik Dinamis pada 
Siswa SMAN 6 
Surabaya 

Simulasi Numerik 
Soliton Amplop 
Gelombang Mikro 
Magnetik dalam 
Lapisan Tipis Yttrium 
Iron Garnet (YIG 

Pengembangan Model 
Pembelajaran “MiKiR” 
dalam Perkuliahan Fisika 
Dasar untuk Menumbuhkan 
Keterampilan Generik dan 
Pemecahan Masalah Calon 
Guru SMK Tata Boga 

Nama 
Pembimbing/ 
Promotor 

1. Prof. Drs. Bambang 

Soebali 
2. Prof. Drs. Soetomo 

Djokosoejoso 

1. Kamsul Abraha, 

Ph.D. 

2. Dr. Hary Gunarto, 

M.S. 

1. Prof. Dr. Liliasari, M.Pd. 

2. Dr. Agus Setiawan, M.Si. 

3. Dr. Suhardi 

Pembicara Utama 

mailto:wahonow@gmail.com
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C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir  

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi) 

No. Tahun Judul Penelitian 

Pendanaan 

Sumber 
Jumlah 

(Juta Rp) 

1.  2012 Pengembangan Model Pembelajaran IPA 

Inovatif untuk Meningkatkan Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi dan Budaya Belajar 

Siswa 

Hibah 

Pascasarjana 

90 

2.  2009-2010 Model-Model Pembelajaran Berbasis 

Teknologi Informasi untuk Mengembangkan 

Keterampilan Generik Sains dan Berpikir 

Tingkat Tinggi Pebelajar (Anggota 

Mahasiswa) 

Hibah 

Pascasarjana 

45 

3.  2006-2007 Pengembangan pembelajaran Tematik untuk 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di 

Kelas SD (Anggota). 

Hibah 

Bersaing 

35 

4.  2005 Penerapan Pembelajaran Tematik untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Kelas I SD 

Laboratorium Unesa (Ketua) 

CAR 15 

Tuliskan sumber pendanaan: PDM, SKW, Fundamental Riset, Hibah Bersaing, 

Hibah Pekerti, Hibah Pascasarjana, RAPID, atau sumber lainnya. 

 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir  

 

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat Pendanaan 

Sumber  Jml  

(Juta Rp) 

1. 2007 Pelatihan Penerapan Asesmen Berbasis Kelas bagi 

Guru-guru SD Kota Surabaya 

IPTEKS 6 

2. 2002 Pelatihan Penerapan CTL Kelas bagi Guru-guru Kota 

Surabaya 

IPTEKS 6 

Tuliskan sumber pendanaan: Penerapan Ipteks, Vucer, Vucer Multitahun, UJI, 

Sibermas, atau sumber lainnya. 

 

 

 



 

 

3 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir  

 

No. Tahun Judul Artikel Ilmiah Volume/ 

Nomor 

Nama Jurnal 

1.  2010 Integrasi Multimedia Interaktif, Kerja 

Kolaboratif, dan Berpikir Reflektif dalam 

Perkuliahan Fisika Dasar untuk Meningkatkan 

Keterampilan Generik Sains Calon Guru SMK 

Tata Boga 

Vol. 17 No. 2 

 

Jurnal 

Pendidikan 

dan 

Pembelajaran 

2.  2008 Model Supervisi Pendidikan IPA Vol. 05 No. 04 Wacana 

3.  2008 Pengembangan LKM untuk Meningkatkan 

Kemampuan Pemecahan Masalah pada 

Perkuliahan Fisika Dasar bagi Calon Guru 

Program Keahlian Tata Boga 

Vol. 05 No. 02 INOVASI 

 

 

F.  Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada 

Pertemuan/Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir  

 

No Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 

Judul Artikel Ilmiah 

 

Waktu dan Tempat 

1. International 

Seminar in 

Science 

Education 

The development of interactive multimedia on 

introductory physics learning for prospective of 

Vocational High School teachers in Foods 

Program. Proceedings of International Seminar in 

Science Education, Bandung. ISBN 978-602-

8171-14-1.  

UPI, Bandung, 

2009 

2. International 

Seminar and 

Workshop 

Mathematics and 

Science Teaching 

Innovation. 

The integration of interactive multimedia, 

collaborative work, and reflective thinking on 

introductory physics course to increase problem 

solving skill. Proceedings of International 

Seminar and Workshop Mathematics and Science 

Teaching Innovation. ISBN 978-979-96880-6-4. 

UNY, Yogyakarta, 

2010 

3. TVET 

Converence 

Improving Problem Solving Skill on Prospective 

Teachers of Vocational School in Foods Programs 

Through "MiKiR" 

UPI 

Bandung, 2010 
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G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir  
 

No. Tahu

n 

Judul Buku Jumlah 

Halaman 

Penerbit 

01. 2012 Konsep Dasar IPA-Fisika 138 Unesa University Press 

02. 2008 IPA untuk SMP (Kelas 8) 425 BSE (Pusbuk) 

03. 2008 Mari Belajar IPA (Kelas 9) 220 BSE (Pusbuk) 

 
 

       Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 

dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 

ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 

risikonya.  

       Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 

satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Kompetensi.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Surabaya, 15 Mei 2012 

       Anggota, 

 

 

 

Dr. Wahono Widodo, M.Si. 

        NIP. 196809101992031003 
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SOSIALISASI
Pengembangan Kurikulum 2013

Wahono Widodo

Pengembang Kurikulum 2013

• Nara Sumber (Guru Bangsa), bentukan 
Bpk. Wapres

• Tim Pengarah (di bawah pak 
Wamendikbud)

• Tim Kecil 

• Tim Teknis

• Tim Reviewer (4 LPTK)

• Stakeholder

• Masyarakat

Bahan Presentasi

• File Uji Publik Kurikulum 2013

• File Sosialisasi Kurikulum 2013

• Contoh KD (Draft)

• Draft Contoh Siabus dan RPP

• Draft Pedoman Pelaksanaan

Rasionalisasi dan Elemen Perubahan

• Rasional

• Elemen Perubahan
– Pengelolaan Kurikulum

– Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

– Standar Isi (SI)

– Standar Proses (SP)

– Standar Penilaian (SPen)

– Struktur Kurikulum

– KI dan KD

• Draft Contoh Silabus dan RPP
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STANDAR ISI (SKL MAPEL, SK MAPEL, KD MAPEL) 

KERANGKA DASAR KURIKULUM
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SILABUS

RENCANA PELAKSANAAN 
PEMBELAJARAN

STANDAR
PROSES
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PENILAIAN

BUKU TEKS
SISWA

PEMBELAJARAN & 
PENILAIAN

PEDOMAN

Kerangka Kerja Penyusunan KTSP 2006

Oleh Satuan Pendidikan

TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) SATUAN PENDIDIKAN

KERANGKA DASAR KURIKULUM
(Filosofis, Yuridis, Konseptual)

STRUKTUR KURIKULUM

KI KELAS & KD MAPEL 
(STANDAR ISI)

STANDAR
PROSES

STANDAR 
PENILAIAN

SILABUS

Kerangka Kerja Penyusunan Kurikulum 2013

PEMBELAJARAN &
PENILAIAN (KTSP)

PANDUAN
GURU

BUKU TEKS
SISWA

KESIAPAN PESERTA DIDIK KEBUTUHAN

Oleh Satuan
Pendidikan 

TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

STANDAR ISI (SKL MAPEL, SK MAPEL, KD MAPEL) 

KERANGKA DASAR KURIKULUM
(Filosofis, Yuridis, Konseptual)

STRUKTUR KURIKULUM

STANDAR KOMPETENSI 
LULUSAN

SILABUS

RENCANA PELAKSANAAN 
PEMBELAJARAN

STANDAR
PROSES

STANDAR 
PENILAIAN

BUKU TEKS
SISWA

PEMBELAJARAN & 
PENILAIAN

PEDOMAN

Kerangka Kerja Penyusunan KBK 2004

Oleh Satuan Pendidikan
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Pengelolaan Kurikulum

Struktur Kurikulum SD/MI

•Pembelajaran Tematik Integratif;  Muatan lokal dapat memuat Bahasa Daerah

MATA PELAJARAN

ALOKASI WAKTU BELAJAR 

PER MINGGU

I II III IV V VI

Kelompok A

1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 4 4 4 4 4 4

2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 5 6 6 4 4 4

3. Bahasa Indonesia 8 8 10 7 7 7

4. Matematika 5 6 6 6 6 6

5. Ilmu Pengetahuan Alam - - - 3 3 3

6. Ilmu Pengetahuan Sosial - - - 3 3 3

Kelompok B

1. Seni Budaya dan Prakarya 4 4 4 5 5 5

2. Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan 4 4 4 4 4 4

Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu 30 32 34 36 36 36

Struktur Kurikulum SMP

* Muatan lokal dapat memuat Bahasa Daerah

No Komponen VII VIII IX

Kelompok A

1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3

2 Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan 3 3 3

3 Bahasa Indonesia 6 6 6

4 Matematika 5 5 5

5 Ilmu Pengetahuan Alam 5 5 5

6 Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4

7 Bahasa Inggris 4 4 4

Kelompok B

8 Seni Budaya (termasuk mulok)* 3 3 3

9
Pend. Jasmani, OR & Kesehatan
(termasuk mulok)

3 3 3

10 Prakarya (termasuk mulok) 2 2 2

Jumlah 38 38 38

Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah

MATA PELAJARAN

ALOKASI WAKTU BELAJAR 

PER MINGGU

X XI XII

Kelompok A (Wajib)

1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3

2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 2

3. Bahasa Indonesia 4 4 4

4. Matematika 4 4 4

5. Sejarah Indonesia 2 2 2

6. Bahasa Inggris 2 2 2

Kelompok B (Wajib)

7. Seni Budaya* 2 2 2

8. Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan

3 3 3

9. Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2

Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A dan B per minggu 24 24 24

Kelompok C (Peminatan)

Mata Pelajaran Peminatan Akademik (SMA/MA) 

Mata Pelajaran Peminatan Akademik dan Vokasi  (SMK/MAK) 

18

24

20

24

20

24

Jumlah Jam Pelajaran Yang harus Ditempuh per minggu (SMA/MA)

Jumlah Jam Pelajaran Yang harus Ditempuh per minggu (SMK/MAK)

42

48

44

48

44

48

MATA PELAJARAN
Kelas

X XI XII

Kelompok A dan B (Wajib) 24 24 24

C. Kelompok Peminatan

Peminatan Matematika dan Ilmu-Ilmu Alam

I 1 Matematika 3 4 4

2 Biologi 3 4 4

3 Fisika 3 4 4

4 Kimia 3 4 4

Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial

II 1 Geografi 3 4 4

2 Sejarah 3 4 4

3 Sosiologi 3 4 4

4 Ekonomi 3 4 4

Peminatan Ilmu-Ilmu Bahasa dan Budaya

III 1 Bahasa dan Sastra Indonesia 3 4 4

2 Bahasa dan Sastra Inggris 3 4 4

3 Bahasa dan Sastra Asing Lainnya 3 4 4

4 Antropologi 3 4 4

Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman

Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat 6 4 4

Jumlah jam pelajaran yang tersedia per minggu 66 76 76

Jumlah jam pelajaran yang harus ditempuh per minggu 42 44 44
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Materi Pokok – KD

KD pada KI-1

(Sikap terhadap 
Tuhan)

KD pada KI-2 

(Sikap terhadap diri 
dan lingkungannya)

KD pada KI-3

(Pengetahuan)

KD pada KI-4 
(Penyajian 

Pengetahuan)

Materi 
Pokok

Contoh Draft KD
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KESALAHAN NARATIF DALAM MEMBACA SIMBOL-SIMBOL 

MATEMATIKA
1
 

 

 Abdul Muiz., S.Pd,. M.Pd.,
2
  

e-mail: muiz.math@yahoo.com – blog: doelmuiz.wordpress.com 

S T K I P  P G R I  S U M E N E P 

 

Abstrak 

Matematika tercipta dikarenakan adanya aktivitas dalam 

kehidupan, bukan matematika yang melahirkan aktivitas 

kehidupan. Berdasarkan aktivitas-aktivitas kehidupan tersebut, 

maka lahirlah konsep-konsep dalam matematika. Untuk 

memudahkan dalam penulisan konsep tersebut, kemudian 

terciptalah simbol-simbol dalam matematika yang memiliki 

objek kajian yang abstrak. Keabstrakan dalam bentuk simbol-

simbol inilah yang menyebabkan kesalahan para 

matematikawan dan pendidik matematika dalam membacanya 

secara naratif atau verbal.  Dalam makalah singkat ini akan 

diberikan beberapa contoh kesalahan naratif dalam membaca 

simbol-simbol matematika. 

 

Kata Kunci: Kesalahan Naratif dan Simbol-simbol 

Matematika 

 

 

A. Pendahuluan 

       Terdapat beberapa karakteristik dalam pembelajaran matematika, salah 

satunya adalah matematika memiliki simbol yang kosong dari arti. Kosong 

dari arti bukan berarti tidak mempunyai arti sama sekali, melainkan pengertian 

dari simbol matematika dapat dipengaruhi oleh objek kajian yang sedang 

dibahasnya. Sehingga penjelasan dan cara membaca simbol-simbol 

matematika sangat bergantung terhadap semesta pembicaraannya. Misalkan 

                                                
1 Makalah ini disampaikan pada Seminar Nasional Matematika Program Studi Pendidikan 

Matematika Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, tanggal 1 Juni 2103 
2Pemerhati Pendidikan Matematika dan Mengajar di STKIP PGRI Sumenep  

Pemakalah Seminar 

mailto:muiz.math@yahoo.com
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tanda (), pada tempat yang berbeda walaupun simbolnya sama dapat berbeda 

cara membacanya. Perhatikan simbol-simbol berikut: (2)  22 = 20.  

Jika diperhatikan dengan seksama terdapat tanda () pada tiga tempat yang 

berbeda dalam kalimat matematika di atas. Sebenarnya bagaimana cara 

membaca yang benar sesuai dengan kaidah konsep matematika? 

       Dalam kenyataannya di lapangan, sering kita jumpai beberapa kesalahan 

yang sering dihadapkan pada kita tentang cara membaca secara naratif dari 

simbol-simbol matematika. Berawal dari pengalaman penulis dalam 

mengajarkan matematika dan berdiskusi dengan berbagai pengajar 

matematika, diperoleh beberapa permasalahan terkait dalam membaca secara 

naratif simbol-simbol matematika. Oleh karena itu, maka tujuan dalam 

penulisan makalah ini adalah memberikan contoh bentuk-bentuk kesalahan 

naratif dalam membaca simbol-simbol matematika.  

 

B. Makna Simbolik dalam Matematika 

1. Karakteristik Pembelajaran Matematika 

       Setidaknya terdapat 6 (enam) karakteriktik yang sering dijumpai 

dalam pembelajaran matematika. Berikut adalah karakteristik 

pembelajaran matematika yang dikembangkan dari Soedjadi (2007: 9 – 

18) dan Amin (1999: 2 – 8).  

a. 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.  

b. 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 
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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.  

c. 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 

manfaatnya sama sekali, tetapi bagaimana sumbangsih teori tersebut 

saat ini.  

d. 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.  

e. 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 
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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”.  

f. 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”  

 

2. Objek Kajian Matematika 

       Terdapat 4 (empat) objek kajian utama dalam matematika. Keempat 

objek tersebut, yaitu: fakta, operasi, relasi, konsep, dan prinsip. Penjelasan 

keempat kajian tersebut menurut Sumardyono (2004 : 31 – 37) dirangkum 

sebagai berikut: 

a. Fakta. Fakta adalah pemufakatan atau konvensi dalam matematika 

yang biasanya diungkapkan lewat simbol tertentu.  

b. Operasi. Operasi adalah aturan pengerjaan (hitung, aljabar, 

matematika, dll.). untuk tunggal dari satu atau lebih elemen yang 

diketahui.  
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c. Relasi. Relasi adalah hubungan antara dua elemen yang berbeda tetapi 

memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya 

d. Konsep. Konsep adalah ide (abstrak) yang dapat digunakan atau 

memungkinkan seseorang untuk mengelompokkan atau 

menggolongkan suatu objek, sehingga objek itu termasuk contoh 

konsep atau bukan konsep. 

e. Prinsip. Prinsip adalah hubungan antara berberapa objek dasar 

matematika sehingga terdiri dari beberapa fakta, konsep dan dikaitkan 

dengan suatu operasi.  

 

C. Analisis Kesalahan Naratif dalam Membaca Simbol Matematika 

       Pada bagian pendahuluan makalah ini, penulis telah memberikan contoh 

kalimat matematika yang memuat sebuah simbol () dan terletak pada posisi 

yang berbeda, yaitu: : (2)  22 = 20.  

Berdasarkan pengalaman penulis, sering dijumpai cara membacanya sebagai 

berikut: 

1. Minus, minus dua minus dua puluh dua sama dengan minus dua puluh 

2. Negatif, negatif dua minus dua puluh dua sama dengan minus dua puluh 

3. Negatif, negatif dua minus dua puluh dua sama dengan negatif dua puluh 

4. Minus, negatif dua minus dua puluh dua sama dengan negatif dua puluh 

       Apakah cara membaca anda, terdapat dalam bagian di atas? Jika ya, maka 

anda termasuk dalam katagori salah dalam membaca secara naratif simbol-

simbol matematika. Berikut analisis kesalahan dari masing-masing cara 

membaca di atas: 

1. Kesalahan pada bagian pertama dari cara membaca di atas adalah 

menarasikan tanda () dengan kata “Minus”. Perlu kita pahami bahwa kata 

“Minus” yang sering kita kumandangkan merupakan bentuk akulturasi 

dari bahasa inggris, yang dapat diartikan sebagai pengurangan. Sedangkan 

kata pengurangan sendiri dalam objek kajian kajian matematika termasuk 

katagori operasi. Apabila kita perhatikan kalimat matematika di atas, kata 
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“Minus” yang tepat adalah pada posisi ke tiga sedangkan pada posisi yang 

tidak menandakan sebagai operasi pengurangan. Perhatikan tanda cetak 

tebal pada kalimat matematika berikut: (2) – 22  = 20 

2. Kesalahan pada bagian kedua dari cara membaca di atas adalah 

menarasikan tanda () dengan kalimat negatif pada awal kalimat dan 

menarasikan tanda () dengan kalimat minus pada hasil operasi bilangan 

(perhatikan kembali analisa nomor 1). Penggunaan kata “Negatif” pada 

awal kalimat di atas, adalah suatu kesalahan, karena kalimat negatif 

menandakan suatu konsep bilangan dan kalimat yang tepat menarasikan 

kata negatif yang tepat adalah pada posisi kedua dan ke empat, Perhatikan 

tanda cetak tebal pada kalimat matematika berikut: (–2) – 22  = –20 

3. Setelah membaca analisa pada nomor 2 dan 3 di atas, mungkin anda sudah 

dapat menebaknya, dimana mana letak kesalahan pada narasi pada bagian 

ketiga di atas?. Okey betul, kesalahannya terletak pada awal kalimat, yaitu 

menarasikan tanda () dengan kata “Negatif”, masih ingat mengapa 

dikatakan salah? Coba baca kembali pada analisis nomor 2. 

4. Mungkin anda mengira bahwa cara menarasikan pada bagian keempat di 

atas sudah betul, tetapi perkiraan anda tidak benar alias salah. Karena 

penggunaan kata “Minus” yang tepat adalah jika tanda () terletak diantara 

dua konsep bilangan.  

Berdasarkan analisa di atas, ternyata ke empat narasi di atas, kesemuanya 

masih salah. Terus, bagaimana sebenarnya bentuk narasi yang tepat dari 

kalimat matematika di atas. Untuk menemukan cara yang benar dalam 

membaca bentuk narasi dari kalimat narasi di atas, sebaiknya anda belajar 

terlebih dahulu cara membaca kalimat matematika berikut: (2) = 2 

 

D. Penutup 

       Mungkin kalau kita membahas lebih lanjut masalah bentuk narasi dari 

simbol matematika tidak akan memperoleh titik temu yang benar dan 

melegakan bagi diri kita dan orang lain. Untuk itu, sebaiknya perdebatan 

bagaimana cara membaca secara naratif simbol-simbol matematika tidak perlu 
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terjadi, jika kita semua menyakini bahwa matematika sebenarnya adalah 

bentuk simbolisasi dari kehidupan. Hal tersebut terjadi karena matematika 

pada hakekatnya lahir akibat adanya aktivitas kehidupan, bukan matematika 

melakirkan aktivitas kehidupan. 

       Berdasarkan analisa di atas, setidaknya terdapat dua kesalahan utama 

dalam membaca secara naratif simbol-simbol matematika yang kita jumpai 

dalam kegiatan pembelajaran matematika. Kesalahan tersebut adalah 

kesalahan dalam bentuk operasi dan kesalahan dalam bentuk konsep. 

       Sebagai penutup dari makalah ini, penulis akan menyampaikan sebuah 

kalimat bijak yang harus menjadi pegangan kita dalam menyampaikan 

informasi atau pengetahuan kepada anak didik kita. Kalimat tersebut adalah 

“Jika kita menyampaikan suatu kebenaran, mengapa kita kita harus 

menyampaiakan yang salah”. Semoga sekelumit informasi ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua. Amin 
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IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBELAJARAN 

MATEMATIKA
3
 

ABDUL MUIZ., S.Pd,. M.Pd.,
4
 

e-mail: muiz.math@yahoo.com – blog: doelmuiz.wordpress.com 
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Abstrak 

Manusia adalah makhluq Tuhan yang diciptakan dengan 

kesempurnaan. Tuhan menciptakan manusia dengan beberapa 

potensi yang melekat padanya. Al qur‟an sebagi kitab suci bagi 

ummat islam dan petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa 

telah menjelaskan potensi-potensi yang terkandung pada 

manusia dalam berbagai ayat dan surat yang berbeda. Terdapat 

tiga potensi dasar yang melekat pada manusia yang telah 

dijelaskan dalam Al qur‟an. Tiga potensi tersebut yaitu, 

pendengaran (As Sam‟a), penglihatan (Al Abshar) dan 

hati/pikiran (Al Af‟idah). Dalam makalah singkat ini akan 

jelaskan implementasi ketiga potensi tersebut dalam 

pembelajaran matematika.  

 
Kata Kunci : Potensi Manusia, Pendengaran, Penglihatan dan 

Pikiran  

 

 

A. Pendahuluan 

       Manusia adalah makhluq Tuhan yang diciptakan dengan 

kesempurnaannya. Kesempurnaan tersebut disebabkan manusia dianugrahi 

potensi yang tidak diberikan kepada makhluq Tuhan yang lainnya termasuk 

kepada malaikat sekalipun. Dengan potensi yang dimilikinya tersebut manusia 

dapat berkreasi dan bermanfaat bagi dirinya sendirinya maupun bagi orang 

lain. Adapun potensi dasar yang dianugrahkan kepada manusia, yaitu: 

pendengaran, penglihatan, dan hati (selanjutnya dinyatakan sebagai pikiran). 

Hal tersebut sesuai dengan QS An-Nahl, 16:78 yang artinya sebagai berikut: 

                                                
3 Makalah ini disampaikan pada Seminar Nasional Matematika Program Studi Pendidikan 

Matematika Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, tanggal 1 Juni 2103 
4 Pemerhati Pendidikan Matematika dan Mengajar di STKIP PGRI Sumenep   

mailto:muiz.math@yahoo.com
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“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 

Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu 

pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur” 
 

       Berdasarkan pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa: “Sesungguhnya 

tidak satupun manusia lahir dengan pengetahuan yang melekat padanya, tetapi 

manusia dapat memperoleh pengetahuan melalui proses yang bertahap 

menggunakan potensi yang melekat pada dirinya, yaitu: pendengaran, 

penglihatan dan pikiran/hati”. Harapan lain adalah dengan memaksimalkan 

potensi dasar yang dimilinya maka akan lahir manusia yang berkarakter dan 

bermartabat. 

       Salah satu cara untuk mencetak manusia yang berkarakter dan 

bermartabat adalah melaluli proses pembelajaran yang dilaksanakan secara 

terstruktur melalui program-program pendidikan. Pemerintah indonesia 

sebagai pemegang kebijakan telah metetapkan salah satu fungsi pendidikan 

adalah untuk mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut: 

 “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab” 
 

       Berdasarkan kutipan di atas, terlihat bahwa tujuan pendidikan nasional 

adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.  

       Sejalan dengan penjelasan di atas, maka penulis terinspirasi untuk 

mengembangkan strategi pembelajaran yang menekankan pada potensi dasar 

manusia menurut Al Qur‟an. Oleh karena itu, maka rumusan pertanyaan dari 
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penulisan makalan ini adalah “Bagaimana mengimplementasikan tiga potensi 

manusia menurut Al Qur‟an dalam pembelajaran matematika?.” 

 

B. Tiga Potensi Manusia menurut Al Qur’an 

1. QS. Al-A’raf, 7:179 

Artinya: 

“Dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) 

kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak 

dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka 

mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-

tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak 

dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu 

sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka 

Itulah orang-orang yang lalai” 

 

Penjelasan: 

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang bahaya bagi orang-orang 

yang tidak yang mempergunakan potensi yang dimilikinya 

(pendengaran, penglihatan dan hati/pikiran) baik di dunia maupu di 

akhirat.  

2. QS. An-Nahl, 16:78 

Artinya: 

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan 

tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur” 

 

Penjelasan: 

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang perintah untuk mensyukuri 

potensi yang diberikan (pendengaran, penglihatan, dan hati/pikiran). 

3. QS. Al Israa, 17:36 

Artinya: 

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan 

dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya” 
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Penjelasan: 

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang pertanggungjawaban 

manusia atas potensi yang dimilikinya (pendengaran, penglihatan, dan 

hati/pikiran). 

4. QS. Al-Mu’minuun, 23:78 

Artinya: 

Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian, 

pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur” 

 

Penjelasan: 

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang perintah untuk mensyukuri 

potensi yang diberikan (pendengaran, penglihatan, dan hati/pikiran). 

5. QS. As Sajdah, 32:9 

Artinya: 

“Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh 

(ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur. 
 

Penjelasan: 

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang perintah untuk mensyukuri 

potensi yang diberikan (pendengaran, penglihatan, dan hati/pikiran). 

6. QS. Al Mulk, 67:23 

Artinya: 

“Katakanlah: "Dia-lah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi 

kamu pendengaran, penglihatan dan hati". (tetapi) Amat sedikit kamu 

bersyukur” 
 

Penjelasan: 

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang perintah untuk mensyukuri 

potensi yang diberikan (pendengaran, penglihatan, dan hati/pikiran). 

 

C. Implementasi  Tiga Potensi Manusia dalam Pembelajaran 

1. Konsep Pembelajaran Tiga Potensi Manusia 

Pembelajaran Tiga Potensi Manusia merupakan suatu pembelajaran yang 

menitik beratkan pada tiga potensi dasar manusia sebagaimana telah 

dijelaskan dalam Al Quran, yaitu: pendengaran, penglihatan dan 
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hati/pikiran. Dalam pembelajaran, tiga potensi manusia sebagaimana telah 

disebutkan di atas mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

pembelajaran, sehingga apabila potensi tersebut tidak dimiliki oleh 

manusia maka sangat diperlukan pendidikan yang eksklusif.  

2. Langkah-Langkah Pelaksanaan Pembelajaran Tiga Potensi Manusia 

Secara umum, strategi Pembelajaran Tiga Potensi Manusia tidak berbeda 

dari kegiatan pembelajaran pada umumnya, yaitu terdiri dari 3 (tiga) 

kegiatan utama : pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Pada bagian 

pendahhuluan, setidaknya terdapat tiga kegiatan, yaitu: Apersepsi, 

Motivasi dan Instruksi. Pada bagian kegiatan inti, terdapat tiga kegiatan 

penting, yaitu: mendengarkan, memperhatika dan memikirkan, sedangkan 

pada kegiatan penutup, kegiatanya adalah evaluasi dan refleksi. Untuk 

lebih jelasnya tentang langkah-langkah pembelajaran dapat dilihat dalam 

tabel berikut: 

SINTAKS PEMBELAJARAN TIGA POTENSI MANUSIA 

(PENDENGARAN, PENGLIHATAN DAN PIKIRAN) 

FASE TINGKAH LAKU GURU 

Fase-01 : Pendahuluan 

 Apersepsi Guru memulai pembelajaran dengan bercerita 

atau bertanya tentang kegiatan sehari-hari yang 

terkait dengan konsep yang akan dipelajari 

 Motivasi Guru memberikan penjelasan kepada siswa 

tentang pentingnya konsep yang akan dipelajari 

dalam kehidupan 

 Instruksi Guru menjelaskan tujuan dari pembelajaran 

serta indikator-indikator keberhasilannya 

Fase-02 : Kegiatan Inti 

 Mendengarkan Guru menyajikan informasi secara singkat 

terkait konsep yang sedang dipelajari baik 

melalui demontrasi atau bahan bacaan lainnya 

 Memperhatikan Guru memberikan contoh-contoh permasalah 

dan bagaimana cara menyelesaikannya terkait 

konsep yang sedang dipelajari 

 Memikirkan 

 

 

 

 

Guru memberikan permasalahan kepada siswa 

untuk diselesaikan, baik secara individual 

maupun secara berkelompok dan kemudian 

dipresentasikan 
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Fase-03 : Penutup 

 Evaluasi Guru mengecek pemahaman siswa dengan 

memberikan soal kuis atau pekerjaan rumah 

kepada siswa terkait konsep yang telah dan 

kemudian dikumpulkan untuk mendapatkan 

penilaian 

 Refleksi Guru membimbing siswa merangkum atau 

memberikan pernytaan terkait konsep yang 

dipelajari  

 

D. Penutup 

       Al Qur‟an selain berkedudukan sebagai kitab suci bagi umat islam, Al 

Qur‟an juga merupakan mu‟jizat bagi Nabi Muhammad SAW yang akan tetap 

kekal sampai akhir zaman. Kekal artinya, walaupu Al Qur‟an diturunkan pada 

14 abat tahun yang lalu, tetapi kandungan ayat dalam Al Qur‟an masih tetap 

berlaku dan terjaga kemurniaanya sampai akhir zaman nanti. Oleh karena itu, 

kandungan dan hikmah yang ada dalam ayat-ayat Al Qur‟an tidak hanya 

berlaku secara eksklusif tetapi dapat berlaku secara universal, sebagai yang 

telah dijelaskan di atas. 

       Salah satu kandungan dan hikmah yang terkandung dalam Al Qur‟an 

adalah berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran secara umum dan 

pembelajaran matematika secara khusus. Salah satu strategi pembelajaran 

yang terisnpirasi dari ayat-ayat Al Qur‟an adalah “Stategi Pembelajaran Tiga 

Potensi Manusia” yang meliputi potensi pendengaran, potensi penglihatan dan 

potensi pikiran. Ketiga potensi tersebut adalah potensi dasar yang dimiliki 

manusia setelah mereka dilahirkan ke alam dunia. Semoga dengan 

disampaikannya makalah ini, akan membukakann pendengaran, penglihatan 

dan pikiran kita menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi kehidupan dan 

kebaikan manusia. Amin 

 

E. Daftar Pustaka 

Al Qur‟an dan Terjemahany. 2003, Madinah: Mujamma Al Malik Fahd 

Thiba‟at al Mush-haf. 

Al Qur‟an dan Terjemahany. 2003, Bandung:  Penerbit Juma‟atul Ali Art  
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ANALISIS PRESTASI BELAJAR MAHASISWA PENERIMA 

BEASISWA BIDIK MISI DI JURUSAN MATEMATIKA FMIPA UNESA 

 

Affiati Oktaviarina                                                                               

affiatioktaviarina@yahoo.co.id                                                                                                                             

Jurusan Matematika FMIPA UNESA 

 

Abstrak 

Salah satu masalah pendidikan di Indonesia adalah masih banyak lulusan 

pendidikan jenjang menengah yang terdiri dari lulusan SMA/SMK/MA/MAK 

yang berprestasi tetapi tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi karena keterbatasan biaya  dan mereka berasal dari keluarga yang kurang 

mampu. Upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan 

membuat program yang disebut dengan “Beasiswa Bidik Misi”. Untuk 

mengetahui faktor-faktor yang berkontribusi terjadap Indeks Prestasi Semester 

mahasiswa penerima Beasiswa Bidik Misi di Jurusan Matematika Universitas 

Negeri Surabaya tahun ajaran 2011/2012 digunakan regresi logistik Faktor yang 

signifikan berkontribusi terhadap Indeks Prestasi Semester mahasiswa penerima 

Beasiswa Bidik Misi di Jurusan Matematika Universitas Negeri Surabaya tahun 

ajaran 2011/2012 adalah nilai UN dan model logistik yang diperoleh adalah 

𝜋 𝑥 =
exp(−0,47 + 21,25𝑥4 1 + 20,25𝑥4 2 − 0,53𝑥4(3)

1 + 𝑒𝑥𝑝(−0,47 + 21,25𝑥4 1 + 20,25𝑥4 2 − 0,53𝑥4(3)
 

 

 

A. Pendahuluan 

       Salah satu masalah pendidikan di Indonesia adalah masih banyak lulusan 

pendidikan jenjang menengah yang terdiri dari lulusan SMA/SMK/MA/MAK 

yang berprestasi tetapi tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi karena keterbatasan biaya  dan mereka berasal dari keluarga yang 

kurang mampu. Upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut 

adalah dengan membuat program yang disebut dengan “Beasiswa Bidik Misi”. 

Bidik Misi adalah program bantuan biaya pendidikan yang diberikan 

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) 

Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  mulai tahun  2010  kepada 

mahasiswa yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu 

secara ekonomi. 
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B. Metode Penelitian 

       Untuk langkah awal adalah mengetahui gambaran kondisi akademik di 

jurusan matematika Unesa maka metode analisis yang digunakan adalah 

statistik deskriptif dengan menggunakan nilai rata-rata, nilai minimum, dan 

maksimum. Untuk statistik deskriptif secara visual digunakan diagram batang 

dan scatter plot. Untuk mencapai tujuan pertama yaitu mengetahui faktor-

faktor yang berkontribusi terhadap  IPK mahasiswa penerima beasiswa bidik 

misi maka metode yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah 

menggunakan analisis regresi logistik biner. Sedangkan langkah analisis yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan ini adalah :  

1. Melakukan pengujian korelasi antar variabel respon dengan menggunakan 

uji Bartlett Test. Jika terbukti variabel respon berkorelasi maka analisis 

dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya dengan metode multivariat, jika 

tidak maka metode yang digunakan adalah metode univariat. 

2. Membuat suatu model regresi logistik dari variabel independen yang 

diketahui. 

a. Uji ketepatan model regresi digunakan untuk menilai ketepataan model 

regresi dalam penelitian ini diukur dengan nilai chi-square dengan uji 

Hosmer and Lemeshow. Pengujian ini dengan melihat nilai goodness of 

fit test yang diukur dengan nilai pada tingkat signifikansi 5%.   

b. Keputusan penerimaan hipotesis didasarkan pada pertimbangan sebagai 

berikut.  

H0 =  model yang dihipotesiskan fit dengan data;  

HA = model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data. 

Untuk menguji hipotesis digunakan model  Hosmer and Lemeshow‟s 

goodness of fit test, jika nilai  Hosmer and Lemeshow‟s goodness of fit 

test statistik sama dengan atau kurang dari 0,05. Artinya,hipotesis nol 

ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara  model dengan 

nilai observasinya, yang  goodness fit model tidak baik, karena model  

tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika  nilai statistik 6 

Hosmer and Lemeshow‟s goodness of fit lebih besar dari 0,05. Artinya, 
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hipotesis nol tidak  dapat ditolak  dan berarti model mampu 

memprediksikan  nilai obsevasinya atau dapat dikatakan  model dapat  

ditemui karena cocok dengan  observasinya. 

Untuk menjawab tujuan yang kedua, maka dilakukan interpretasi model 

yang didapat terhadap permasalah yang dihadapi. 

Nilai statistik uji G>χ
2

(0,1;2) = 9,36. Untuk α = 0,1, sehingga keputusan 

yang diambil adalah tolaK H0 atau dengan kata lain paling sedikit ada 

satu βi ≠ 0. Pada tabel diatas mengindikasikan bahwa variabel prediktor 

yang signifikan berpengaruh terhadap variabel respon adalah X2, X3, X4, 

X5 , X6 dan X7. Sehingga diperoleh model regresi  

𝑔 𝑥 

= 0,703 − 0,342𝑥2 + 0,252𝑥3 − 1,954𝑥4 + 0,968𝑥5

+ 1,998𝑥6 + 0,372𝑥7 

c. Uji  parsial 

       Dilakukan untuk memeriksa kemaknaan koefisien β secara parsial. 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

H0 :β j  = 0,  j = 0,1,2 

H1 :β j  ≠ 0 

Statistik Uji : Wald 
ˆ

( )
ˆ( )

i

i

w
SE




  

Daerah penolakan H0: |Whit| > Zα/2 =1,96 

Hasil dari uji parsial adalah variabel yang berpengaruh secara individu 

terhadap peluang indeks prestasi mahasiswa adalah X4. Hal ini terlihat 

dari nilai W pada predictor X4 lebih besar dari nilai Zα/2 =1,645, atau 

nilai dari p_value < α=0,1. 

d. Pembentukan model terbaik 

       Untuk memperoleh model terbaik dari regresi logistik, dilakukan 

dengan cara memasukkan variabel- variabel yang signifikan dengan 

salah satu variabel yang tidak signifikan. Jika nilai variabel tersebut 

tetap signifikan, maka diperoleh model tunggalnya. 
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Tabel 1 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

 

 

Step 1
a
 

x2   2.399 2 .301  

x2(1) .000 1.733 .000 1 1.000 1.000 

x2(2) 2.075 1.459 2.023 1 .155 7.965 

x4   .005 3 1.000  

x4(1) 21.250 4.019E4 .000 1 1.000 1.693E9 

       

x4(2) 
20.500 1.053E4 .000 1 .998 

7.999E8 

 

x4(3) .093 1.296 .005 1 .943 1.098 

Constant -.047 1.192 .002 1 .969 .954 

a. Variable(s) entered on step 1: x2, x4.     

 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh variabel X4 yang tetap 

berpengaruh, hal ini dapat ditunjukkan dari nilai p_value yang kurang 

dari 0,1. Sehingga didapatkan model yang sesuai yaitu 

𝜋 𝑥 =
exp(−0,47 + 21,25𝑥4 1 + 20,25𝑥4 2 − 0,53𝑥4(3)

1 + 𝑒𝑥𝑝(−0,47 + 21,25𝑥4 1 + 20,25𝑥4 2 − 0,53𝑥4(3)
 

e. Uji kesesuian model 

        Uji kesesuaian model regresi logistik digunakan untuk mengetahui 

apakah  model yang diperoleh telah sesuai, dengan hipotesis sebagai 

berikut.   

H0 : model sesuai (tidak terdapat perbedaan yang nyata antara observasi 

dengan prediksi model)  

H1 : model tidak sesuai (terdapat perbedaan yang nyata antara observasi 

dengan prediksi model) 

 

Tabel 4.3 Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 2.059 5 .841 
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   Ĉ  (Hosmer – Lemeshow)= 
2

1

( ' )ˆ
' (1 )

g

k k k

k kk k

o n
C

n



 





 =2.059 

Daerah penolakan H0: Ĉ >χ
2

(0,1;5) = 9,236 atau nilai pvalue > α 

Dengan demikian H0 diterima. Kesimpulannya bahwa model sesuai 

atau tidak terdapat perbedaan yang nyata antara observasi dengan 

prediksi model. 

 

C. Hasil 

       Setelah mendapatkan model regresi logistik yang sesuai dimana semua 

variabel prediktor didalamnya telah berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel respon, maka langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan model 

tersebut. Dengan menggunakan rumus odds ratio 1e  , didapatkan hasilnya 

Tabel estimasi titik untuk odds ratio 

Tabel Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 x2   2.399 2 .301  

x2(1) .000 1.733 .000 1 1.000 1.000 

x2(2) 2.075 1.459 2.023 1 .155 7.965 

x4   .005 3 1.000  

x4(1) 21.250 4.019E4 .000 1 1.000 1.693E9 

x4(2) 20.500 1.053E4 .000 1 .998 7.999E8 

x4(3) .093 1.296 .005 1 .943 1.098 

Constant -.047 1.192 .002 1 .969 .954 

a. Variable(s) entered on step 1: x2, x4.     

 

Mahasiswa penerima beasiswa bidik misi yang mempunyai nilai UN SMA 

antara 45-50 memiliki peluang terkecil untuk memperoleh Indeks Prestasi 

yang tinggi, sedangkan peluang terbesar untuk meproleh Indeks Prestasi yang 
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tinggi adalah mahasiswa penerima bidik misi yang memiliki nilai UN SMA 

antara 55-60. 

D. Kesimpulan 

       Penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor yang berkontribusi terhadap 

Indeks Prestasi Semester mahasiswa penerima Beasiswa Bidik Misi di Jurusan 

Matematika Universitas Negeri Surabaya tahun ajaran 2011/2012. Setelah 

melalui tahapan dalam regresi logistik, akhirnya dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Faktor yang signifikan berkontribusi terhadap Indeks Prestasi Semester 

mahasiswa penerima Beasiswa Bidik Misi di Jurusan Matematika 

Universitas Negeri Surabaya tahun ajaran 2011/2012 adalah nilai UN.  

2. Model logistik yang diperoleh adalah: 

𝜋 𝑥 =
exp(−0,47 + 21,25𝑥4 1 + 20,25𝑥4 2 − 0,53𝑥4(3)

1 + 𝑒𝑥𝑝(−0,47 + 21,25𝑥4 1 + 20,25𝑥4 2 − 0,53𝑥4(3)
 

Dengan mengeksponensialkan β  untuk variabel X4 dapat diketahui bahwa 

mahasiswa yang mempunyai nilai UN antara 55-60  paling berpotensi 

memperoleh Indeks Prestasi Semester yang tinggi. 
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Abstrak 

Pembentukan lingkungan belajar yang dapat membuat peserta didik untuk 

menata nalar akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari peserta didik 

tersebut. Oleh karena itu haruslah terbentuk paradigma pembelajaran ke 

arah konstruktivis, yaitu melalui pembelajaran kooperatif. Dalam 

pembelajaran kooperatif, pembentukan kelompok menjadi salah satu faktor 

penting agar kelompok yang terbentuk merupakan kelompok yang 

heterogen. Untuk itu pengembangan aplikasi visual basic dapat 

dimanfaatkan untuk pembentukan kelompok dalam pembelajaran 

kooperatif. 

 

Kata kunci: pembentukan, kelompok, visual basic 

 

 

 

A. Pendahuluan 

       Dalam pembelajaran matematika di sekolah, peserta didik hanya dituntut 

untuk menghafalkan rumus-rumus matematika tanpa mengetahui maknanya. 

Seharusnya dalam belajar matematika, konsep – konsep yang ada harus 

dipahami, tidak cukup dihafal saja. Jika matematika dipelajari dengan hafalan 

maka akan menjumpai kesulitan, sebab bahan pelajaran yang diperoleh 

dengan hafalan belum siap dipakai untuk pemecahan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

       Apalagi matematika sebagai salah satu bagian dari pendidikan diharapkan 

mampu menumbuhkan daya nalar peserta didik. Hal ini didukung oleh 

pendapat Soedjadi  “Matematika sebagai salah satu ilmu dasar, baik aspek 

terapan maupun penalarannya, mempunyai peranan penting dalam penguasaan 

ilmu dan teknologi.” Selanjutnya  “Pembudayaan nalar akan mungkin tercapai 

apabila upaya penataan nalar peserta didik dapat berjalan dengan baik 

mailto:sugaghost@gmail.com
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sehingga dapat menimbulkan kebiasaan menalar” .
5
 Kemampuan penalaran 

yang dibangun melalui pembelajaran matematika akan sangat membantu 

apabila kelak menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

       Untuk menjadikan pengetahuan matematika menjadi bermakna maka 

sudah seharusnya paradigma pembelajaran matematika bergeser ke arah 

konstruktivis. Peserta didik tidak lagi hanya dituntut untuk menghafalkan 

rumus-rumus tanpa mengetahui maknanya, tetapi lebih dituntut untuk 

membangun atau mengkonstruk sendiri pengetahuannya. Pembelajaran lebih 

diarahkan bagaimana proses memperoleh atau mengkonstruk konsep-konsep 

matematika, sehingga mengetahui bagaimana asal-usul terbentuknya rumus-

rumus matematika tersebut. 

        Kemampuan setiap peserta didik dalam mengkonstruk pengetahuan 

matematika berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat, adapula yang 

memerlukan bantuan orang lain seperti guru atau teman sebaya. Banyak 

model dan strategi pembelajaran yang dapat dilakukan untuk membantu 

peserta didik mengkonstruk sendiri pengetahuannya. Salah satunya adalah 

pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif memberi ruang yang cukup 

besar  untuk berinteraksi dengan orang lain sehingga dapat memunculkan ide-

ide yang dapat membantu untuk mengkonstruk konsep-konsep matematika. 

Selain itu pembelajaran kooperatif dapat menumbuhkan keterampilan-

keterampilan sosial yang dapat digunakan sebagai bekal untuk hidup 

bermasyarakat. 

       Berdasarkan uraian di atas, sekilas terlihat bahwa pembelajaran kooperatif 

mempunyai beberapa kelebihan untuk mengajarkan matematika. Oleh karena 

itu sebagai calon guru-guru matematika pada masa yang akan datang sudah 

seharusnya mengenal dan memahami tentang pembelajaran kooperatif. 

Sehingga mereka tidak hanya menjadi pengajar yang mentransfer ilmunya 

kepada peserta didik, tetapi kelak mereka mampu menerapkan pembelajaran 

                                                
5 R. Soedjadi, Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia, (Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas, 2000), 

hal.138 
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kooperatif sebagai salah satu upaya untuk membantu peserta didik 

mengkonstruk sendiri pengetahuannya.  

 

B. Kajian Pustaka 

1. Pembelajaran Matematika 

       Tujuan diberikannya matematika di sekolah adalah: 

a. Mempersiapkan peserta didik agar sanggup menghadapi 

perubahan keadaan di dalam kehidupan dan di dunia yang selalu 

berkembang, melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara 

logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efektif dan efisien. 

b. Mempersiapkan peserta didik agar dapat menggunakan 

matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-

hari, dan dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan.
6
 

       Berdasarkan tujuan di atas, pembelajaran matematika diharapkan 

dapat  membentuk sifat berpikir kritis dan kreatif. Untuk pembinaan hal 

tersebut guru perlu memperhatikan daya imajinasi dan rasa ingin tahu 

dari peserta didik. Peserta didik harus dibiasakan untuk diberi kesempatan 

bertanya dan berpendapat, sehingga diharapkan proses pembelajaran 

matematika lebih bermakna. 

       Pembelajaran matematika seharusnya membawa peserta didik ke 

arah mengamati, menebak, berbuat, mencoba, serta mampu menjawab 

pertanyaan mengapa. Prinsip aktif inilah yang diharapkan dapat 

menumbuhkan sasaran pembelajaran matematika yang kreatif dan kritis.                                                                  

2. Pembelajaran Kooperatif 

       Banyak para ahli yang mencoba mendefinisikan tentang 

pembelajaran kooperatif, Slavin mengemukakan, “In cooperative 

learning, students work together in four member teams to master material 

initially presented by the teacher”.
7
 Sedangkan Johnson berpendapat, 

“Cooperanon means working together to accomplish shared goals. 

                                                
6 Erman Suherman dkk., Strategi Pembelajaran Matematika, (Bandung: JICA-UPI, 2001), hal. 56 
7 Isjoni, Cooperative Learning, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 13 
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Within cooperative activities individuals  seek outcomes that are 

beneficial to all other groups members. Cooperative learning is the 

instructional use of small groups that allows students to work together to 

maximize their own and each other as learning.
8
  

       Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat diambil 

kesimpulan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan suatu bentuk 

pembelajaran yang menempatkan peserta didik belajar dan bekerja 

bersama dalam kelompok-kelompok kecil dengan tingkat kemampuan, 

jenis kelamin, ras dan latar belakang yang berbeda-beda untuk 

mempelajari suatu materi, menekankan kerjasama dan tanggung jawab 

bersama serta saling ketergantungan pada struktur tugas, struktur tujuan 

dan struktur penghargaan. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar 

dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum 

menguasai bahan pelajaran. 

       Pembelajaran kooperatif memanfatkan kecenderungan peserta didik 

untuk berinteraksi. Menurut Arends “Cooperative learning teachers need 

to be available to students teams, but students must also learn to depend 

on each other rather than on their teacher”.
9
  Guru dalam pembelajaran 

kooperatif dibutuhkan untuk berada dalam kelompok peserta didik, tetapi 

peserta didik harus belajar membutuhkan satu sama lain dibandingkan 

guru mereka. 

       Tidaklah cukup menunjukkan pembelajaran kooperatif  jika peserta 

didiknya duduk bersama dalam kelompok-kelompok kecil tetapi 

menyelesaikan masalah sendiri-sendiri, dan bukan pula sebuah 

pembelajaran kooperatif jika peserta didiknya duduk bersama dalam 

kelompok-kelompok kecil tetapi mempersilahkan salah seorang 

diantaranya untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan kelompok. 

Pembelajaran kooperatif lebih menekankan pada interaksi dan kerjasama 

sebagai sebuah tim dalam menyelesaikan atau membahas suatu masalah 

                                                
8 Ibid., hal.14 
9 Robert Arends, Learning to Teach, (New York: Me Graw-Hill Book Company, 1989), hal. 134 
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atau tugas. Pembelajaran kooperatif menuntut kerjasama peserta didik 

dan saling ketergantungan  dalam  struktur tugas, tujuan, dan hadiah. 

Struktur tugas mengacu pada dua hal yaitu pada cara pembelajaran itu 

diorganisasikan dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik 

dalam kelas. Sedang struktur tujuan merupakan porsi saling 

ketergantungan yang dibutuhkan peserta didik pada saat mereka 

mengerjakan tugas mereka. Struktur tujuan kompetitif terjadi jika peserta 

didik dapat mencapai suatu tujuan apabila peserta didik lainnya tidak 

dapat mencapai tujuan tersebut, sedangkan struktur tujuan kooperatif 

terjadi jika mereka dapat mencapai tujuan, hanya jika peserta didik lain 

bekerjasama dengan untuk mencapai tujuan tersebut.
10

 Struktur 

penghargaan untuk berbagai macam pembelajaran juga bervariasi 

bergantung pada model pembelajaran yang digunakan oleh guru di dalam 

kelas. 

3. Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

       Struktur tujuan kooperatif tercapai hanya jika peserta didik lain 

bekerjasama dengan mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Selain 

unsur-unsur dasar yang perlu ditanamkan kepada peserta didik dalam 

pembelajaran kooperatif, menurut Arends pembelajaran kooperatif 

dikembangkan untuk mencapai tiga tujuan yaitu prestasi akademik, 

penerimaan akan keanekaragaman dan pengembangan keterampilan 

sosial,
11

 untuk lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini: 

a. Prestasi akademik 

       Belajar kooperatif sangat menguntungkan baik bagi peserta didik 

yang memiliki kemampuan tinggi maupun kemampuan rendah. 

Peserta didik berkemampuan lebih tinggi dapat menjadi tutor bagi 

peserta didik yang berkemampuan rendah. Dalam proses ini peserta 

                                                
10 Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran, (Surabaya: Kharisma PPutra Utama, 2010), hal. 

267 
11 T. G. Ratumanan, Belajar dan Pembelajaran, (Surabaya: UNESA University Press, 2004), hal. 

132 
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didik berkemampuan lebih tinggi secara akademik mendapat 

keuntungan, karena pengetahuannya dapat lebih mendalam. 

b. Penerimaan akan keanekaragaman 

       Belajar kooperatif menyajikan peluang bagi peserta didik dari 

berbagai latar belakang dan kondisi sosial, untuk bekerja dan saling 

bergantung pada tugas-tugas rutin, dan melalui penggunaan struktur 

penghargaan kooperatif dapat belajar menghargai satu sama lain. 

c. Pengembangan keterampilan sosial 

       Belajar kooperatif bertujuan mengajarkan pada peserta didik 

keterampilan-keterampilan kerjasama dan sosial. Keterampilan ini 

sangat penting karena dibutuhkan oleh peserta didik pada saat berada 

dalam masyarakat. 

4. Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif 

       Terdapat enam  langkah dalam  pembelajaran kooperatif. Pelajaran 

dimulai dengan guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi 

peserta didik untuk belajar. Tahap ini diikuti oleh penyajian informasi, 

seringkali dengan bacaan daripada secara verbal. Selanjutnya peserta 

didik dikelompokkan ke dalam tim-tim belajar. Tahap ini diikuti 

bimbingan guru pada saat peserta didik bekerja bersama untuk 

menyelesaikan tugas bersama mereka. Tahap terakhir pembelajaran 

kooperatif meliputi presentasi hasil akhir kerja kelompok, atau evaluasi 

tentang apa yang telah dipelajari dan memberi penghargaan terhadap 

usaha-usaha kelompok maupun individu.  

Tabel 1 

Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif
12

 

Fase Aktivitas Guru 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi peserta didik 

Guru menyampaikan semua tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai 

pada pembelajaran tersebut dan 

memotivasi peserta didik belajar 

                                                
12 Muslimin Ibrahim dkk., Pembelajaran Kooperatif, (Surabaya: UNESA University Press, 2005), 

hal. 10 
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Fase 2  

Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi kepada 

peserta didik dengan jalan 

mendemonstrasikan atau lewat 

bacaan 

Fase 3 

Mengorganisasikan peserta 

didik ke dalam kelompok-

kelompok belajar 

Guru mengorganisasikan peserta 

didik ke dalam kelompok-kelompok 

belajar dan membantu setiap 

kelompok agar melakukan transisi 

secara efisien.*) 

Fase 4 

Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

Guru membimbing  kelompok 

belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas. **) 

Fase 5 

Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar 

tentang materi yang telah dipelajari 

atau masing-masing kelompok 

mempersentasikan hasil kerjanya 

Fase 6 

Memberikan penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk 

menghargai upaya atas hasil belajar 

individu maupun kelompok 

*) Pada fase 3 guru membagi kelompok dengan memperhatikan 

kemampuan akademik, jenis kelamin, ras dan latar belakang. 

(pembentukan kelompok juga bisa dilakukan pada pertemuan 

sebelumnya) 

**)  Tugas diberikan pada awal fase 4 

 

       Dalam makalah ini hanya akan pembentukan kelompok untuk 

pembelajaran kooperatif tipe Student Team-Achievement Divisions 

(STAD), Jigsaw, Think-Pair-Share (TPS), Numbered-Heads-Together 

(NHT), Teams-Games-Tournaments (TGT).  

 

C. Pembahasan 

        Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, pembentukan kelompok pada 

pembelajaran kooperatif menjadi salah satu bagian yang sangat penting, 

karena dengan aturan pembentukan kelompok tersebut bisa membedakan 

antara tipe pembelajaran kooperatif yang satu dengan yang lain. Aturan 

pembentukan kelompok yang berbeda-beda inilah yang seringkali membuat 

para guru di sekolah agak enggan untuk menggunakan pembelajaran 
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kooperatif di kelasnya, karena dianggap terlalu rumit. Melihat fenomena ini 

maka penulis mencoba untuk membuat sebuah aplikasi menggunakan bahasa 

pemrograman visual basic untuk mempermudah pembentukan kelompok 

kooperatif berdasarkan kemampuan akademik yang heterogen. Berikut ini 

akan diuraikan tentang prosedur penggunaannya. 

 

1. Langkah 1 

Klik icon aplikasi VB yang telah disediakan sehingga muncul gambar 

seperti ini: 

 

 

 

Gambar 3. Tampilan Pembuka Pembentukan Kelompok kooperatif 

 

2. Langkah 2 

Tunggu beberapa saat hingga keluar gambar seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Tampilan Awal Pembentukan Kelompok kooperatif 

 

3. Langkah 3 

Klik icon menu pada tampilan awal, kemudian pilih salah satu kategori 

seperti yang diinginkan. 
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Gambar 5. Tampilan Menu Pembentukan Kelompok kooperatif 

 

4. Langkah 4 

Pilih edit data untuk memasukkan nama dan nilai siswa seperti gambar 

berikut: 

 

    Gambar 6. Tampilan Edit Data Pembentukan Kelompok 

kooperatif 

 

 

 

Klik disini 
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5. Langkah 5 

Klik tombol TAMBAH, kemudian masukkan nama dan nilai peserta 

didik sesuai yang diinginkan, akhiri dengan mengklik tombol SIMPAN 

seperti gambar berikut. 

 
  

Gambar 7. Tampilan Daftar Nama dan Nilai Peserta didik 

 

6. Langkah 6 

Untuk memulai memilih tipe pembelajaran kooperatif yang diinginkan, 

klik lagi tombol MENU, kemudian pilih DATA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 8. Tampilan tombol DATA 
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7. Langkah 7 

Setelah tombol DATA di klik maka akan muncul gambar berikut. 

 
  

Gambar 9. Tampilan tombol tipe-tipe pembelajaran kooperatif 

 

8. Langkah 8 

Masukkan banyaknya anggota kelompok yang diinginkan, pada kolom 

banyaknya anggota. Kemudian pilih salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang dikehendaki. 

 

 

    

 
 

Gambar 10. Tampilan kelompok STAD dengan banyak anggota 4 siswa 
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Gambar 11. Tampilan kelompok NHT dengan banyak anggota 5 siswa 

 

 
   

Gambar 12. Tampilan kelompok TPS dengan banyak anggota 2 siswa 

 

 
 

Gambar 13. Tampilan kelompok Jigsaw dengan banyak anggota 

kelompok asal 4 orang dan kelompok ahli 5 orang. 
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9. Langkah 9 

Untuk mengetahui skor perkembangan peserta didik, maka kembalilah ke 

menu awal kemudian klik tombol PENSKORAN. Sehingga muncul 

gambar berikut. 

 
 

Gambar 15. Tampilan Penskoran Nilai Peserta didik 

 

10. Langkah 10. 

Untuk mengetahui skor perkembangan peserta didik, terlebih dahulu 

harus mengisi skor sekarang dengan cara klik pada baris nama peserta 

didik yang diinginkan sehingga muncul gambar berikut. 

Gambar 14. Tampilan kelompok TGT dengan banyak anggota 

kelompok belajar 5 orang dan kelompok turnamen 4 

orang. 
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Gambar 16.  Tampilan entri nilai akhir 

 

11. Langkah 11 

Setelah nilai akhir diisi tekan tombol OK sehingga muncul gambar 

berikut. 

 

 

 

Gambar 17. Tampilan Skor Perkembangan Peserta didik 

 

12. Langkah 12 

Lakukan langkah 10 dan langkah 11 untuk peserta didik yang lain. 
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Gambar 18. Tampilan Skor Perkembangan Siswa 

 

 

D. Kesimpulan 

       Pembelajaran Kooperatif adalah salah satu solusi untuk melakukan 

pembelajaran matematika yang berlandaskan konstruktivis karena 

menekankan pada tiga hal penting yaitu peningkatan prestasi akademik, 

pengembangan keterampilan sosial, dan penerimaan terhadap 

keanekaragaman. Dengan menerapkan pembelajaran kooperatif diharapkan 

peserta didik yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dapat 

bekerjasama saling membantu untuk mengkonstruk konsep-konsep 

matematika. Prosedur pembentukan kelompok pada STAD, JIGSAW, TPS, 

NHT, dan TGT  menjadi salah satu bagian penting dalam kooperatif.  Dengan 

perkembangan teknologi informasi maka pembentukan kelompok  belajar 

kooperatif berdasarkan kemampuan siswa yang heterogen bisa dipermudah 

dengan menggunakan aplikasi bahasa pemrograman visual basic seperti yang 

ada pada makalah ini.   

 

 



 

 

45 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

E. Daftar Pustaka 

Arends, R. 1989. Learning to Teach. New York: Me Graw-Hill Book C. 

Davidson, Neil. 1990. Cooperative Learning in Mathematics. USA: Addison-

Wesley. 

Huda, Miftahul. 2011. Cooperative Learning. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 

Ibrahim, Muslimin dkk. 2005. Pembelajaran Kooperatif. Surabaya: UNESA 

University Press. 

Isjoni. 2007. Cooperative Learning. Bandung: Alfabeta. 

Ratumanan, T. G. 2004. Belajar dan Pembelajaran. Surabaya: UNESA 

University Press. 

Riyanto, Yatim. 2010. Paradigma Baru Pembelajaran. Surabaya: Kharisma 

Putra Utama. 

Sharan, Sholomo. 1999. Handbook of Cooperative Learning. London: Praeger 

Westport. 

Soedjadi, R. 2000. Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia. Jakarta: Dirjen 

Dikti Depdiknas. 

Suherman, Erman dkk. 2001. Strategi Pembelajaran Matematika. Bandung: 

JICA-UPI. 

Suparno, Paul. 2001. Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget. Yogyakarta: 

Kanisius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

46 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

MODEL PEMBELAJARAN STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT 

DIVISION (STAD) BERDASARKAN TEORI BELAJAR VAN HIELE 

PADA MATERI BANGUN RUANG SISI LENGKUNG 

 

A’imatun Na,imah  

nio_11th@yahoo.co.id  

Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nusantara PGRI Kediri 

2013 

 

Abstrak 

Tulisan ini menjelaskan tentang rancangan pelaksanaan model pembelajaran 

Student Teams Achievement Division (STAD) berdasarkan Teori belajar Van 

Hiele. Model pembelajaran ini menempatkan siswa dalam beberapa kelompok 

dimana setiap kelompok terdiri dari 4 – 5 orang yang merupakan campuran 

menurut tingkat kinerja, jenis kelamin dan suku. Guru menyajikan pelajaran dan 

kemudian siswa bekerja dalam kelompoknya. Kemudian seluruh siswa diberikan 

test tentang materi pelajaran tersebut. Teori belajar Van Hiele dikembangkan oleh 

dua pendidik berkebangsaan Belanda, Pierre Marie van Hiele dan Dina van Hiele-

Geldof. Menurut van Hiele dalam belajar geometri perkembangan berpik ir siswa 

terjadi melalui 5 tingkat, yaitu: Tingkat 0 (Visualisasi), Tingkat 1 (Analisis), 

Tingkat 2 (Abstraksi), Tingkat 3 (Deduction), dan Tingkat 4 (Rigor). Untuk 

meningkatkan kemampuan dan tingkat berpikir siswa dalam geometri, van Hiele 

mengajukan lima tahap pembelajaran yaitu: (1) Tahap Informasi (Information); 

(2) Tahap Orientasi Terbimbing (Guided Orientation); (3) Tahap Ekplisitasi 

(Explicitation); (4) Tahap Orientasi Bebas (Free Orientation); dan (5) Tahap 

Integrasi (Integration).Dalam tulisan ini akan dibahas tentang contoh penerapan 

Model pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) berdasarkan 

Teori belajar Van Hiele pada materi Bangun Ruang Sisi Lengkung.  

Kata kunci: Model pembelajaran Student Teams Achievement Division 

(STAD), Bangun Ruang Sisi Lengkung, teori belajar van 

Hiele. 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Pendidikan adalah sebuah proses dalam meningkatkan kualitas bangsa. 

Dimana sebuah bangsa yang sukses atau maju mustahil jika penduduknya 

tidak pintar atau paling tidak mempunyai pendidikan. Di Indonesia sendiri, 

pemerintah bertekad untuk berperang melawan kebodohan. Mulai dari 

mailto:nio_11th@yahoo.co.id
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diadakannya wajib belajar 9 tahun, perbaikan-perbaikan kurikulum dan 

aturan yang berhubungan dengan pendidikan, sampai peningkatan mutu guru 

seperti sertifikasi.Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan khususnya matematika. 

       Matematika telah diperkenalkan kepada siswa sejak tingkat dasar sampai 

ke jenjang yang lebih tinggi.Matematika merupakan pelajaran yang dianggap 

sulit oleh sebagian siswa khususnya geometri.Hal ini ditandai dengan 

rendahnya prestasi siswa dalam geometri. Berbagai penelitian menunjukkan 

bahwa prestasi geometri siswa SD masih rendah (Sudarman, 2000:3). 

Sedangkan di SMP ditemukan bahwa masih banyak siswa yang belum 

memahami konsep-konsep geometri. 

       Di antara cabang dari materi geometri yang dianggap sulit oleh sebagian 

siswa adalah bangun ruang sisi lengkung. Berdasarkan pengamatan penulis 

ketika praktek pengalaman lapangan(PPL) di SMPN 1 GROGOL 

menunjukkan bahwa pembelajaran bangun ruang sisi lengkung belum 

mencapai (KKM ≥ 80).Presentase yang tidak lulus dalam materi bangun 

ruang sisi lengkung adalah 70 %. 

       Meskipun bangun ruang sisi lengkung sudah diajarkan, Masih banyak 

siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar bangun ruang sisi lengkung 

karena banyak siswa yang tidak memahami konsep dari materi itu. Berkaitan 

dengan permasalahan tersebut penulis mempunyai ide dengan judul “Model 

Pembelajaran Student Teams Achievement Division berdasarkan Teori 

belajar Van Hiele pada materi Bangun Ruang Sisi Lengkung“. 

B. Rumusan Pertanyaan 

       “Bagaimanakah contoh rancangan pelaksanaan model pembelajaran 

Student Teams Achievement Division (STAD) berdasarkan Teori belajar Van 

Hiele pada materi bangun ruang sisi lengkung”. 

C. Tujuan Penulisan 

       Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui contoh rancangan 

pelaksanaan model pembelajaran Student Teams Achievement Division 

(STAD) berdasarkan Teori belajar Van Hiele pada materi bangun ruang sisi 
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lengkung. 

D. Manfaat Penulisan 

       Manfaat penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan 

pertimbangan bagi guru matematika dalam melaksanakan pembelajaran untuk 

meningkatkan pemahaman konsep dan hasil belajar siswa. 

 

 

INTI 

A. Model Pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) 

       STAD di kembangkan oleh Robert Slavin (Ratumanan, 2002 : 113 ), 

merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana 

sehingga tipe ini dapat digunakan oleh guru-guru yang baru mulai pendekatan 

pembelajaran kooperatif. Menurut Slavin, pada pembelajaran kooperatiff tipe 

STAD siswa dapat ditempatkan dalam kelompok belajar yang beranggotakan 

empat sampai lima orang yang merupakan campuran menurut tingkat kinerja, 

jenis kelamin dan suku. Guru menyajikan pelajaran dan kemudian siswa 

bekerja dalam kelompoknya  untuk memastikan bahwa seluruh anggota 

kelompoknya telah menguasai dan memahami konsep materi pelajaran 

tersebut. Kemudian seluruh siswa diberikan test tentang materi pelajaran 

tersebut.  

B. Teori Belajar van hiele  

       Teori van Hiele dikembangkan oleh dua pendidik berkebangsaan Belanda, 

Pierre Marie van Hiele dan Dina van Hiele-Geldof. Menurut (Crowley, 1987:1) 

seseorang akan melalui lima tahap perkembangan berpikir dalam belajar 

geometri.Kelima tahap perkembangan berpikir van Hiele yaitu : 

a. Tahap0(Visualisasi) 

Tahap ini juga dikenal dengan tahap dasar dan tahap visual. Pada tahap ini 

siswa mengenal bentuk-bentuk geometri hanya sekedar berdasar 

karakteristik visual dan penampakannya.  

b. Tahap1(Analisis) 

Tahap ini juga dikenal dengan tahap deskriptif. Pada tahap ini sudah tampak 



 

 

49 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

adanya analisis terhadap konsep dan sifat-sifatnya. Siswa dapat menentukan 

sifat-sifat suatu bangun dengan melakukan pengamatan, pengukuran, 

eksperimen, menggambar dan membuat model.  

c. Tahap2(DeduksiInformal) 

Tahap ini juga dikenal dengan tahap abstrak, tahap abstrak/relasional, tahap 

teoritik, dan tahap keterkaitan. Pada tahap ini, siswa sudah dapat melihat 

hubungan sifat-sifat pada suatu bangun geometri dan sifat-sifat antara 

beberapa bangun geometri. Siswa dapat membuat definisi abstrak, 

menemukan sifat-sifat dari berbagai bangun dengan menggunakan deduksi 

informal.  

d. Tahap3(Deduksi) 

Tahap ini juga dikenal dengan tahap deduksi formal. Pada tahap ini siswa 

dapat menyususn bukti, tidak hanya sekedar menerima bukti. Siswa dapat 

menyusun teorema dalam sistem aksiomatik. Pada tahap ini siswa 

berpeluang untuk mengembangkan bukti lebih dari satu cara. 

e. Tahap4(Rigor) 

Clements & Battista (1992:428) juga menyebut tahap ini dengan tahap 

metamatematika, sedangkan Muser dan Burger (1994) menyebut dengan 

tahap aksiomatik. Pada tahap ini siswa bernalar secara formal dalam sistem 

matematika dan dapat menganalisis konsekuensi dari manipulasi aksioma 

dan definisi. Saling keterkaitan antara bentuk yang tidak didefinisikan, 

aksioma, definisi, teorema dan pembuktian formal dapat dipahami. 

       Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap tahap dalam teori 

van Hiele, menunjukkan karakteristik proses berpikir siswa dalam belajar 

geometri dan pemahamannya dalam konteks geometri. Kualitas 

pengetahuan siswa tidak ditentukan oleh akumulasi pengetahuannya, tetapi 

lebih ditentukan oleh proses berpikir yang digunakan.Tahap-tahap berpikir 

van Hiele ini akan dilalui siswa secara berurutan. Dengan demikian siswa 

harus melewati suatu tahap dengan matang sebelum menuju tahap 

berikutnya. Kecepatan berpindah dari suatu tahap ke tahap berikutnya lebih 

banyak bergantung pada isi dan metode pembelajaran daripada umur dan 
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kematangan  Dengan demikian, guru perlu menyediakan pengalaman belajar 

yang cocok dan sesuai dengan tahap berpikir siswa. 

C. Fase pembelajaran teori van hiele 

Fase 1: Informasi (information) 

Pada awal tingkat ini, guru dan siswa menggunakan tanya-jawab dan kegiatan 

tentang objek-objek yang dipelajari pada tahap berpikir siswa. Guru 

mengajukan pertanyaan kepada siswa sambil melakukan observasi. Tujuan dari 

kegiatan ini adalah: (1) guru mempelajari pengalaman awal yang dimiliki 

siswa tentang topik yang dibahas. (2) guru mempelajari petunjuk yang muncul 

dalam rangka menentukan pembelajaran selanjutnya yang akan diambil. 

Fase 2: Orientasi 

Siswa menggali topik yang dipelajari melalui alat-alat yang dengan cermat 

telah disiapkan guru. Alat atau pun bahan dirancang menjadi tugas pendek 

sehingga dapat mendatangkan respon khusus. 

Fase 3: Penjelasan  

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, siswa menyatakan pandangan yang 

muncul mengenai struktur yang diobservasi. Di samping itu, untuk membantu 

siswa menggunakan bahasa yang tepat dan akurat, guru memberi bantuan 

sesedikit mungkin. Hal tersebut berlangsung sampai sistem hubungan pada 

tahap berpikir mulai tampak nyata.  

Fase 4: Orientasi Bebas 

Siswa menghadapi tugas-tugas yang lebih kompleks berupa tugas yang 

memerlukan banyak langkah, tugas yang dilengkapi dengan banyak cara, dan 

tugas yang open-ended. Mereka memperoleh pengalaman dalam menemukan 

cara mereka sendiri, maupun dalam menyelesaikan tugas-tugas. Melalui 

orientasi di antara para siswa dalam bidang investigasi, banyak hubungan antar 

objek menjadi jelas. 

Fase 5: Integrasi 

Kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok, guru menuliskan temuan 

baru siswa yang mendukung atau menyimpang dari kesepakatan sementara. 

Guru membimbing siswa untuk melakukan koreksi terhadap kesepakatan 
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sementara. Dengan bimbingan guru, siswa memberikan definisi/pengertian 

kemudian menyimpulkan.  Siswa meninjau kembali dan meringkas apa yang 

telah dipelajari. Guru dapat membantu dalam membuat sintesis ini dengan 

melengkapi survey secara global terhadap apa-apa yang telah dipelajari siswa. 

Hal ini penting tetapi, kesimpulan ini tidak menunjukkan sesuatu yang baru. 

D. Contoh Penerapan Model Pembelajaran STAD berdasarkan Teori Belajar 

Van Hiele Pada Materi Bangun Ruang Sisi Lengkung 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( R P P) 

Nama Sekolah : UPTD SMPN 1 GROGOL 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : IX / 1 (Ganjil) 

 

E. TUJUAN PEMBELAJARAN: 

Siswa dapat menyebutkan unsur-unsur: jari-jari/diameter, tinggi, sisi, alas dari 

tabung, kerucut dan bola 

F. MATERI PEMBELAJARAN 

Bangun Ruang Sisi Lengkung 

G. MODEL PEMBELAJARAN 

1. Strategi: Siswa Aktif Belajar  

2. Model: Kooperatif tipe STAD  

3. Metode: Ceramah , diskusi , tugas 

 A. STANDAR KOMPETENSI:    : 2.Memahami sifat-sifat tabung, kerucut dan 

bola, serta menentukan ukurannya 

B. KOMPETENSI DASAR      : 2.1 Mengidentifikasi unsur-unsur tabung, 

kerucut dan bola 

C. INDIKATOR                        : 2.1.1Menyebutkan unsur-unsur: jari-

jari/diameter, tinggi, sisi, alas dari tabung, 

kerucut dan bola 

D. ALOKASI WAKTU               : 2 Jam Pelajaran ( 2 x 40 menit ) 
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H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Tahap  

(Sintaks)  

Kegiatan  

(Skenario 

Pembelajaran  

Strategi/Pende  

katan/Metode  

Nilai Budaya 

dan Karakter 

Bangsa  

Alokasi 

Waktu  

 

Kegiatan 

Pendahuluan  

 

1. Guru 

mengucapkan 

salam  

2. Salah satu siswa 

memimpin doa 

bersama untuk 

mengawali 

belajar  

siswa aktif,  

 

Religius  3 menit 

Kegiatan Inti  

Fase 1 STAD: 

Guru 

menyampaikan 

tujuan dan 

memotivasi 

siswa. 

fase 1 teori 

van hiele : 

informasi  

3. Guru 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran dan 

memotivasi siswa 

pentingnya 

mempelajari 

materi ini 

4. Guru menggali 

konsep yang telah 

dipahami siswa 

mengenai tabung 

,kerucut dan bola 

dengan 

memberikan 

contoh-contoh 

bangun ruang sisi 

lengkung dalam 

kehidupan sehari-

hari.Contoh: 

Kaleng 

sarden,kaleng 

susu bentuk-

bentuk benda ini 

adalah salah satu 

contoh bangun 

yang berbentuk 

tabung,nasi 

Ceramah  

tanya jawab  

Mau mendengar  

Bertanya  

berpendapat  

2 menit 

 

 

 

 

 

 

5 menit 
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tumpeng,topi 

ulang tahun 

bentuk-bentuk 

benda ini adalah 

salah satu contoh 

bangun yang 

berbentuk 

kerucut,bola 

basket bola kasti 

bentuk-bentuk 

benda ini adalah 

salah satu contoh 

bangun yang 

berbentuk bola. 

Fase 2 STAD:  

Guru 

menyajikan 

sedikit materi 

pelajaran  

fase 2 teori 

van hiele : 

orientasi 

langsung 

 

 

fase 3 teori 

van hiele :  

penjelasan 

5. Dengan 

membawa alat 

peraga tabung, 

guru meminta 

siswa mengamati 

tabung. 

 

6. Dengan 

menggunakan 

tanya jawab  dan 

menggunakan 

media power 

point guru 

menjelaskan 

unsur-unsur 

tabung dan 

pengertian 

tabung. 

7. Guru bersama-

sama siswa 

menuliskan 

alternative 

jawaban dipapan 

tulis tentang 

unsure-unsur 

tabung dan 

Siswa aktif 

 

 

 

 

Diskusi  

Demonstrasi 

 

 

 

 

 

 

Diskusi  

Demonstrasi 

Mau mendengar  

 

 

 

 

Mau mendengar 

Bekerja sama 

 

 

 

 

 

 

Bekerja sama 

2 menit 

 

 

 

 

10 

menit 

 

 

 

 

 

 

5 menit 
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definisi tabung  

Fase 3 STAD:  

Guru 

membentuk 

kelompok 

belajar yang 

terdiri empat 

siswa 

heterogen  

8. Guru membagi 

siswa dalam 

kelompok 

heterogen 

9. Guru membagi 

lembar kerja 

kelompok kepada 

setiap kelompok. 

Lembar kerja 

berisi 

permasalahan 

yang harus 

dipecahkan.  

Siswa aktif  

 

bekerjasama  

 

5 menit 

Fase 4 STAD:  

Guru 

membimbing 

kelompok 

dalam 

mengerjakan 

tugas 

kelompok  

 

fase 4 teori 

van hiele : 

orientasi bebas 

10. Guru 

meminta siswa 

untuk berdiskusi 

dalam kelompok 

dengan 

mengamati alat 

peraga 

lain(kerucut dan 

bola)  

11. Dengan 

diskusi 

kelompok, siswa 

mengkategorikan 

unsur-unsur 

kerucut dan bola 

serta definisi 

kerucut dan boa 

sesuai lembar 

kerja siswa 

(LKS) yang 

sudah dibagikan 

dalam kelompok  

Diskusi   
 

 Bertanya, 

berpendapat 

, mau 

mendengar 

orang lain, 

bekerja 

sama  
 

15 

menit 

Fase 5 STAD:  

Evaluasi  

 

fase 5 teri van 

12. Perwakilan 

Kelompok 

mempresentasika

n hasil kerja 

demontrasi  

 

Berpendapat  

 

10 

menit 
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hiele : 

integrasi 

kelompok 

13.  Guru 

mengevaluasi 

hasil presentasi 

siswa. 

14. Dengan 

bimbingan guru, 

siswa 

memberikan 

kesimpulan 

tentang definisi 

kerucut dan bola  

beserta unsur-

unsurnya 

 

 

 

 

4 menit 

Fase 6 STAD:  

Memberi 

penghargaan  

15.  Guru 

memberi 

penghargaan 

pada kelompok 

yang telah 

menyelesaikan 

tugasnya dengan 

baik  

  2 menit 

Kegiatan 

Penutup  

 

16. Guru 

memberikan soal  

individu untuk 

mengetahui 

pemahaman 

siswa 

17. Guru 

menutup 

pembelajaran 

dengan 

mengucap salam  

Tanya jawab  

 

Mandiri, 

tanggung jawab  

 

 

religius  

 

 

 

15 

menit 

 

 

 

2 menit 

Mengetahui, 

Kepala Sekoah 

 

 

……………………….. 

Kediri, 27 September 2012 

Guru 

 

 

…………………………. 
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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Dalam pembelajaran geometri, untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir siswa dalam geometri, pembelajaran yang dirancang hendaknya 

memperhatikan tingkat-tingkat berpikir siswa seperti yang diungkapkan oleh 

Van Hiele.  Teori ini memuat lima tingkat berpikir siswa dalam geometri 

yang utama secara berurutan yaitu: tingkat berpikir 0: Visualisasi 

(Visualization), tingkat berpikir 1: Analisis (Analysis), tingkat berpikir 2: 

Abstraksi (Abstraction), tingkat berpikir 3: Deduksi (Deduction), dan tingkat 

berpikir 4: Keakuratan (Rigor). 

       Untuk meningkatkan suatu tahap berpikir ke tahap berpikir yang lebih 

tinggi Van Hiele mengajukan pembelajaran yang melibatkan 5 fase 

(langkah), yaitu: informasi (information), orientasi langsung (directed 

orientation), penjelasan (explication), orientasi bebas (free orientation), dan 

integrasi (integration). 

 

B. Saran – Saran 

       Alhamdulillah berkat rahmat dan inayah Allah SWT penulis dapat 

menyelesaikan seminar proposal ini.penulis yakin dan percaya bahwa dalam 

penulisan ini masih banyak kesalahan dan kekurangan serta keganjalan di 

dalamnya,maka dari itu penulis mengharapakan kritik dan saran yang 

membangun dari semua pihak.Harapan penulis semoga seminar proposal ini 

dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca 

umumnya . 
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Abstrak 

       Kegiatan belajar yang dilakukan guru sebagian besar menggunakan model 

pembelajaran langsung, oleh sebab itu guru harus kreatif dalam mengelolah 

pembelajaran di kelas. Salah satu Model Pembelajaran yaitu QTL, dapat 

memudahkan proses balajar mengajar, membuat pembelajaran yang efektif dan 

optimal sesuai dengan tujuan pembelajaran. Permasalahan yang dirumuskan 

dalam penelitian ini adalah “Apakah dengan melalui model pembelajaran QTL 

dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas VIII-1 SMP Negeri 4 

Waru Tahun Ajaran 2012/2013?” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya peningkatan prestasi belajar siswa dengan diterapkannya Model 

Pembelajaran QTL pada siswa kelas VIII-1 SMP Negeri 4 Waru Tahun Ajaran 

2012-2013.  

       Adapun objek yang akan diteliti adalah prestasi belajar siswa. Untuk 

mengukur prestasi belajar siswa digunakan soal kuis yang diselesaikan secara 

individu. Keberhasilan penelitian dilihat dari meningkatnya prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran matematika. Dari hasil penelitian diperoleh rata-rata kelas 

sebelum penelitian adalah 75. Pada kegiatan pra siklus diperoleh prosentase 

ketuntasan belajar siswa mencapai 52,94%. Pada siklus I prosentase ketuntasan 

belajar siswa mencapai 70,58%. Siklus II prosentase ketuntasan belajar siswa 

mencapai 88,24%. Simpulan dari penelitian adalah dengan menggunakan model 

pembelajaran QTL dapat meningkatkan prestasi belajar pada siswa kelas VIII-1 

SMP Negeri 4 Waru tahun ajaran 2012-2013.  

 

Kata kunci: Prestasi Belajar Siswa, Model Pembelajaran QTL.  
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A. Pendahuluan  

1. Latar belakang  

       Pendidikan mempunyai peran penting dalam membentuk generasi 

muda di masa depan. Definisi pendidikan dalam UU No. 20 Tahun 2003 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit dan 

sebagian momok bagi siswa. Dalam kehidupan sekolah beberapa dari 

mereka tidak menyukai mata pelajaran ini karena dibutuhkan pemahaman 

yang tinggi. Dari permasalahan ini, peneliti menemukan adanya kesulitan 

siswa dalam memahami materi pada kegiatan pembelajaran. Kesulitan 

tersebut terjadi karena beberapa siswa kurang berkonsentrasi pada 

pelajaran, kondisi kelas, cara mengajar guru dan model yang digunakan 

saat mengajar belum sesuai. Guru sebagai pendidik yang mengemban 

tugas untuk mendidik, mengajar, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi 

siswa mempunyai peran penting dalam proses KBM. Dari beberapa 

informasi yang di peroleh, peneliti mengajukan solusi untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran QTL 

karena konsep tersebut menguraikan cara-cara baru dalan memudahkan 

proses belajar mengajar melalui perpaduan unsur seni dan pencapaian 

yang terarah. Penerapan model pembelajaran QTL melibatkan siswa untuk 

dapat berperan aktif dengan bimbingan guru. Dari latar belakang diatas, 

peneliti mengajukan Penelitian Tindakan Kelas dengan judul “Upaya 

Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa Melalui Model 

Pembelajaran Quantum Teaching and Learning pada siswa kelas VIII-1 

SMP Negeri 4 Waru Tahun Ajaran 2012/2013”.  
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2. Rumusan masalah  

       Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Apakah dengan melalui model 

pembelajaran QTL dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa 

kelas VIII-1 SMP Negeri 4 Waru Tahun Ajaran 2012/2013?”  

3. Tujuan penelitian  

       Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan prestasi belajar 

matematika siswa melalui model pembelajaran QTL pada siswa kelas 

VIII-1 SMP Negeri 4 Waru Tahun Ajaran 2012/2013.  

4. Manfaat penelitian  

a. Bagi siswa  

Dengan diterapkannya model pembelajaran QTL mendorong siswa 

untuk aktif dalam kehidupan sehari-hari serta dapat memudahkan 

siswa dan memberikan ruang bagi siswa untuk memotivasi diri sendiri. 

b. Bagi guru  

Dapat menerapkan model pembelajaran QTL, pada materi yang sesuai 

serta memiliki kemampuan untuk mengembangkan model-model yang 

lainnya.  

c. Bagi sekolah  

Dapat digunakan sebagai pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta 

dapat diaplikasikan untuk mengembangkan model-model yang lainnya 

5. Asumsi dan keterbatasan  

a. Asumsi  

Melalui model pembelajaran QTL prestasi belajar siswa dapat 

ditingkatkan. 

b. Keterbatasan  

1) Penelitian ini hanya dilakukan di kelas VIII-1 SMP Negeri 4 

Waru  

2) Penelitian ini dilakukan pada materi Persamaan Garis Lurus.  
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3) Perangkat pembelajaran yang digunakan oleh peneliti ini tidak 

dilakukan uji coba, namun dikonsultasikan dengan dosen 

pembimbing dan guru pengajar kelas VIII-1 SMP Negeri 4 Waru.  

 

B. Metodologi Penelitian  

1. Rancangan Penelitian  

       Rancangan penelitian menggunakan rancangan penelitian tindakan 

kelas (PTK) sebagaimana dikemukakan oleh Ekawarna (2010:85) yang 

terbagi dalam 4 kegiatan yaitu: (1)Perencanaan, (2)Implementasi 

Tindakan, (3)observasi dan Evaluasi, dan (4)Analisis dan Refleksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Dalam PTK terdiri dari beberapa siklus yang bertujuan untuk 

mengetahui atau mengukur tingkat prestasi belajar siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. Adapun tahapan penelitian yang digunakan 

peneliti sebagai berikut: 

a. Tahap Pra siklus  

       Pada tahap ini peneliti melakukan observasi antara lain model 

pembelajaran yang digunakan guru, prestasi belajar siswa sebelum 

dilakukannya penelitian.  

 

 

 

Observasi siklus I 

Tindakan 

Revleksi 

Perencanaan 

Tindakan 

Observasi siklus II Refleksi 

Siswa 

SMPN 

4 Waru 

Perencanaan 
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b. Tahap Siklus I  

1) Perencanaan  

       Pada tahap ini peneliti menyusun RPP, memotivasi siswa serta 

menyampaikan tujuan dan manfaat, menjelaskan materi yang akan 

disampaikan, membuat alat evaluasi atau soal tes dan melakukan 

observasi pada siswa saat pembelajaran berlangsung.  

2) Tindakan  

       Pada tahap ini peneliti melakukan prosedur pembelajaran 

sesuai dengan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang 

telah dibuat sebelum melakukan kegiatan pembelajaran.  

3) Observasi  

       Pada tahap ini guru melakukan observasi terhadap siswa 

dengan mengambil sampel beberapa kelompok untuk memperbaiki 

proses pengajaran pada siklus berikutnya. Guru memberikan 

permasalahan pada tiap kelompok melalui lembar kerja yang telah 

diberikan kamudian memberikan soal tes yang secara individu 

pada siswa melalui proyektor.  

4) Refleksi  

       Pada tahap ini hasil kegiatan observasi dan evaluasi akan 

dianalisis. Hasil analisis menjadi dasar dalam penyusunan refleksi 

yaitu memikirkan upaya apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi 

akar sebab yang ditemukan. Hasil refleksi akan menjadi dasar 

dalam merencanakan tindakan untuk siklus II.   

2. Subyek  Dan Lokasi Penelitian  

       Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-1 SMP Negeri 4 

Waru. Adapun objek yang diteliti adalah prestasi belajar siswa. Lokasi 

penelitian berada di SMP Negeri 4 Waru. Jalan Gaja Mada Dukuh 

Ngingas Waru Dipilihnya lokasi ini karena ditempatkannya PPL di 

sekolah tersebut serta letaknya yang dekat sehingga mudah untuk 

dijangkau oleh para siswa-siswa.  
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3. Teknik Pengumpulan Data  

a. Metode Observasi  

       Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan mengadakan 

pengamatan secara teliti dan sistematis (Suharsimi Arikunto,1998:28). 

Observasi dijadikan sampel untuk mendapat gambaran secara langsung 

kegiatan belajar siswa di kelas. Sehingga data observasi diperoleh 

secara langsung dengan jalan melihat dan mengamati kegiatan siswa. 

b. Metode Tes  

       Tes adalah pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok. Metode tes yang digunakan 

adalah subyektif yang pada umumnya berbentuk tes esai.  

c. Metode Dokumentasi  

       Menurut Arikunto  (2006:231) metode  dokumentasi  yaitu 

mencari  data mengenai  hal-hal  atau  variabel  yang  berupa  catatan,  

transkip,  buku,  surat  kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, 

dan sebagainya. Metode  dokumentasi  digunakan  untuk  

mengumpulkan data prestasi belajar  siswa  sebelum dilakukan model 

pembelajaran  QTL.  

4. Teknik Analisis Data  

a. Data Prestasi Belajar Siswa  

       Prestasi belajar siswa dikatakan tuntas belajar apabila siswa 

mencapai daya serap minimum 75%. Sedangkan suatu kelas dikatakan 

tuntas belajar apabila 85% dari seluruh siswa dalam kelas itu mencapai 

daya serap 75%. Adapun analisis yang dilakukan dengan 

menggunakan:  

1) Rata-rata hasil tes dengan rumus:  

𝑥 =  
 𝑋𝑖

𝑛
   

Keterangan : 

𝑥𝑖 = jumlah nilai tes  

𝑛 = banyak siswa yang mengikuti tes  
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2) Ketuntasan belajar 

a) Ketuntasan belajar individu 

Ketuntasan individual = 
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑡𝑒𝑠  

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙  
𝑥100%    

Keterangan:  

Jika KB≥ 75% maka siswa tersebut dikatakan tuntas.  

Jika KB< 75% maka siswa tersebut dikatakan tidak tuntas.  

b) Ketuntasan belajar klasikal  

       Ketuntasan belajar klasikal tercapai apabila paling sedikit 

85 % siswa di kelas telah tuntas belajar atau nilai 75. 

Persentase ketuntasan prestasi belajar siswa secara klasikal 

dapat dilihat dari perolehan skor siswa setelah mengikuti tes. 

Untuk mengetahui ketuntasan belajar klasikal menggunakan 

rumus:  

KBK = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖  ≥65% 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ𝑎𝑛  
𝑥100%  

Keterangan:  

KBK = Presentase ketuntasan belajar  

Jika KBK≥ 85% maka kelas tersebut dikatakan tuntas.  

Jika KBK< 85% maka kelas tersebut dikatakan tidak tuntas.  

 

b. Data Hasil Observasi  

1) Analisis data observasi untuk kegiatan pembelajaran guru 

menggunakan skala penilaian sebagai berikut dengan rumus: 

R=
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖  

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘  𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑛𝑖𝑙 𝑎𝑖  
    

P = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖  

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙  
𝑥 100% 

Skor Aktivitas Penilaian Prosentase  

1 Kurang baik 1 < R ≤ 1,75 20%≤ 𝑃 <40% 

2 Cukup baik 1,75 < R ≤ 2,5 40%≤ 𝑃 <60% 

3 Baik 2,5 < R ≤ 3,25 60%≤ 𝑃 < 80% 

4 Baik sekali 3,25 < R ≤ 4 𝑃 ≥ 80% 

Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran Quantum 

Teaching and Learning efektif apabila rata-rata dari seluruh aspek 

lebih besar dari 2,5  
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2) Data hasil observasi untuk mengetahui aktivitas siswa 

menggunakan skala penilaian sebagai berikut dengan rumus: 

S = jumlah siswa yang melakukan aktivitas 

R =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖  

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘  𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖  
    

P =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖  

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘 𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙  
𝑥100%  

 

Skor Aktivitas Penilaian Prosentase  

1 Kurang baik 1 < R ≤ 1,75 20%≤ 𝑃 <40% 

2 Cukup baik 1,75 < R ≤ 2,5 40%≤ 𝑃 <60% 

3 Baik 2,5 < R ≤ 3,25 60%≤ 𝑃 < 80% 

4 Baik sekali 3,25 < R ≤ 4 𝑃 ≥ 80% 

Keaktifan siswa dalam pembelajaran Quantum Teaching and Learning 

aktiff apabila rata-rata dari seluruh aspek lebih besar dari 2,5.  

 

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan  

1. Hasil Analisis Data Pra Siklus  

       Sebelum melakukan penelitian guru menggunakan model 

pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dengan 

memberikan soal tes pada akhir pembelajaran.  

Tabel Prestasi Belajar Pada Pra siklus  

No. Objek yang dinilai Hasil 

1. Jumlah siswa  34 

2. Jumlah siswa yang tuntas  18 

3. Jumlah siswa yang belum tuntas  16 

4. Rata-rata kelas  68,67 

5. Katuntasan klasikal  52,94% 

       Dari data yang diperoleh menyatakan prestasi belajar siswa kelas 

VIII-1 SMP Negeri 4 Waru tergolong sedang.  

2. Hasil Analisis Siklus I  

       Siklus I pada tanggal 24 Oktrober 2012 di kelas VIII-1 SMP Negeri 4 

Waru. Hasil yang diperoleh dari siklus I adalah sebagai berikut:  
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Tabel Prestasi Belajar Pada Siklus I  

No. Objek yang dinilai Hasil 

1. Jumlah siswa  34 

2. Jumlah siswa yang tuntas  24 

3. Jumlah siswa yang belum tuntas  10 

4. Rata-rata kelas  75,08 

5. Katuntasan klasikal  70,58% 

 

Tabel  Observasi 

No. Objek yang diobservasi Hasil 

1. Penilaian observasi guru  19 

2. Penilaian kemempuan guru  19/32x4=2,375 

3. Penilaian observasi siswa 

(berkelompok)  

118 

4. Penilaian observasi 118/240x4= 1,9 

Dari data diatas diperoleh bahwa prestasi belajar siswa sudah mulai 

meningkat, hanya beberapa asiswa yang belum tuntas.  

3. Hasil Analisis Siklus II  

       Siklus II dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2012 di kelas VIII-1 

SMP Negeri 4 Waru. Hasil yang diperoleh pada siklus II adalah sebagai 

berikut:  

Tabel Prestasi Belajar Pada Siklus II  

No. Objek yang dinilai Hasil 

1. Jumlah siswa  34 

2. Jumlah siswa yang tuntas  30 

3. Jumlah siswa yang belum tuntas  4 

4. Rata-rata kelas  87 

5. Katuntasan klasikal  88,24% 

 

Tabel  Observasi 

No. Objek yang diobservasi Hasil 

1. Penilaian observasi guru  24 

2. Penilaian kemempuan guru  24/32x4=3 

3. Penilaian observasi siswa 

(berkelompok)  

191 

4. Penilaian observasi 191/240x4=3,1 
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       Dari data diatas diperoleh bahwa prestasi belajar siswa pada siklus II 

ini telah meningkan dan beberapa siswa mendapat nilai tinggi.  

 

D. Pembahasan  

       Dari hasil analisis data dengan menggunakan Model Pembelajaran QTL 

pada mata pelajaran matematika dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Hasil penelitian pada masing-masing siklus dengan kriteria keberhasilan yang 

ditetapkan disajikan dalam tabel berikut:  

No. 
Nama 

Sekolah 
Kriteria Penelitian 

Hasil penelitian 

Siklus I Siklus II Peningkatan  

1. SMP 

NEGERI 

4 WARU  

Rata-rata kelas  75,08 87 11,92  

Ketuntasan belajar 70,58%  88,24 %  17,66% 

Observasi guru  59,37% 75% 15,63% 

Observasi siswa  49,17%  

Cukup 

Baiik  

79,58%  

Baik  

30,41% 

 

E. Simpulan Dan Saran  

       Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan model pembelajaran 

QTL pada pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan 

prestasi belajar matematika pada siswa kelas VIII-1 SMP Negeri 4 Waru 

tahun ajaran 2012-2013.  
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Abstrak 

Lesson Study merupakan kegiatan kolaborasi para dosen untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Pada kegiatan Lesson Study para dosen yang serumpun 

secara kolaboratif merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran 

secara nyata pada matakuliah Kalkulus Integral. Metode yang digunakan dalam 

Lesson Study ini adalah STAD (Student Team Achievment Division). Selama 

lima kali pertemuan kegiatan lesson study ini diperoleh hasil bahwa keaktifan 

mahasiswa pada matakuliah Kalkulus Integral melalui kegiatan Lesson Study 

dengan metode STAD telah meningkat.  

 

Kata kunci : Lesson Study, STAD, Kalkulus Integral 

 

 

 

A. PENDAHULUAN 

       Pendidikan sangat dibutuhkan untuk membentuk manusia yang 

berkualitas. Di dalam meningkatkan mutu pendidikan menjadi tanggung 

jawab semua pihak, termasuk pihak  perguruan tinggi. Salah satu upaya untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi (Dirjen DIKTI) memberikan program hibah Lesson Study 

(LS) kepada beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia. UAD merupakan salah 

satu PT penerima hibah LS tersebut pada periode 2011-2015.  

       Berdasarkan informasi dari beberapa mahasiswa pendidikan matematika 

UAD yang pernah mengambil mata kuliah kalkulus integral, ditemukan 

beberapa jawaban yang dapat dirangkum sebagai berikut : (1). Model 

pembelajaran yang diterapkan dosen kurang mengaktifkan mahasiswa. (2) 

mailto:andina.ivana@gmail.com
mailto:mujadul_math@yahoo.com
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Dosen terlalu banyak mencatat di papan tulis. (3) Kurangnya interaksi antar 

mahasiswa.  

       Berawal dari permasalahan tersebut dosen-dosen pendidikan matematika 

rumpun analisis  melalui kegiatan lesson study berupaya untuk melakukan 

pembelajaran aktif dengan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran. Dengan 

melihat kondisi kemampuan mahasiswa dan materi yang akan disampaikan, 

maka dipilihlah suatu model pembelajaran yang cocok yaitu model 

pembelajaran kooperatif tipe student team achievement divisions (STAD).  

       Berikut akan dipaparkan kajian tentang Lesson Study, STAD, dan 

keaktifan mahasiswa. 

1. Lesson Study (LS) 

       Lesson Study adalah model pembinaan profesi melalui pengkajian 

pembelajaran secara kolaboratif  dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-

prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk membangun learning 

community. Burghes dan Robinson (2010;7) mengemukakan bahwa: 

Lesson Study, a form of collaborative practice, is a school-based 

professional development initiative that aims to enhance teaching and 

learning through the methodology of professional sharing of practice. 

Menurut International Development Center of Japan (2009; 2), Lesson 

Study adalah suatu metode analisis kasus pada praktik pembelajaran, 

ditujukan untuk membantu pengembangan professional para guru dan 

membuka kesempatan bagi mereka untuk saling belajar berdasarkan 

praktik-praktik nyata di tingkat kelas. Jadi, lesson study merupakan model 

pembinaan profesi melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan 

berkesinambungan guna membangun komunitas belajar. 

       Pada kegiatan lesson study ini salah satu dosen dipilih sebagai dosen 

model dan beberapa dosen lain pada rumpun analisis selaku observer 

melakukan pengamatan tingkat keaktifan mahasiswa selama proses 

pembelajaran dan menemukan penyebab kurangnya tingkat keaktifan 

mahasiswa. Kegiatan lesson study ini dilaksanakan selama lima kali siklus 

yang terdiri dari kegiatan plan-do-see. Melalui kegiatan plan-do-see ini 
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dosen pengamat dan dosen model dapat saling memberi informasi dan 

berbagi pengalaman guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Di 

samping itu dalam kegiatan lesson study ini akan diperoleh beberapa 

temuan sebagai masukan untuk pembelajaran lebih lanjut. 

2. Student Team Achievment Divisions (STAD) 

       STAD merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang 

paling sederhana, dan merupakan model yang paling baik untuk permulaan 

bagi para guru yang baru menggunakan pendekatan kooperatif (Robert E. 

Slavin; 2010;143). Cruickshank, dkk (2006:239-240) mengatakan bahwa : 

”In STAD, the students teams must master some contents, usually 

presented by the teacher, perhaps new vocabulary. Students work in teams 

to ensure that all members can perform well on an upcoming vocabulary 

quiz. The STAD process involves teacher presentation, team study, 

individual quizzes, determination of team scores, and team reward or 

recognition”. Menurut Agus Suprijono, (2011: 133), langkah – langkah 

metode STAD adalah sebagai berikut : (1). Membentuk kelompok yang 

anggotanya 4 orang secara heterogen (campuran menurut prestasi, jenis 

kelamin, suku dan lain-lain). (2). Guru (Dosen) menyajikan pelajaran. (3). 

Guru (Dosen) memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh 

anggota – anggota kelompok. Anggotanya yang sudah mengerti dapat 

menjelaskan pada anggota lainnya sampai semua anggota dalam kelompok 

itu mengerti. (4). Guru (Dosen) memberi kuis/pertanyaan kepada seluruh 

siswa (mahasiswa). Pada saat menjawab kuis tidak boleh saling 

membantu. (5). Memberi evaluasi. (6). Kesimpulan.  

3. Keaktifan Mahasiswa  

       Aktif yaitu dalam proses pembelajaran terjadi suasana sehingga 

mahasiswa aktif bertanya, mempertanyakan dan mengemukakan 

pendapat.(Jamal Ma‟mur Asnawi,2011:60). Akifitas belajar menurut 

Hamalik, Oemar (2007:179) dapat didefinisikan sebagai berbagai aktifitas 

yang diberikan pada pembelajar dalam situasi belajar mengajar. Belajar 

merupakan proses aktif dari mahasiswa untuk membentuk 
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pengetahuannya. Keaktifan belajar terjadi pada semua kegiatan belajar, 

kegiatan belajar diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti : 

mendengarkan, diskusi, memecahkan masalah dan  memberikan pendapat. 

       Pembelajaran yang aktif adalah pembelajaran yang menyediakan 

kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktifitas sendiri. Kegiatan 

belajar yang aktif menurut Jamal Ma‟mur Asnawi (2011:81) antara lain  

adanya : pengalaman, interaksi, komunikasi dan refleksi. Aktivitas 

mahasiswa selama pembelajaran juga dapat dilihat dari : (a) Antusias 

mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran (b). Interaksi mahasiswa 

dengan dosen, (c) Interaksi antar mahasiswa (d) Kerjasama Kelompok (e) 

Aktivitas mahasiswa dalam kelompok dan (e) Partisipasi mahasiswa dalam 

menyimpulkan hasil pembahasan.( Direktorat Pembinaan SMA,2010). 

 

B. METODE 

       Lesson Study ini dilakukan oleh dosen-dosen rumpun analisis pada 

pembelajaran kalkulus integral mahasiswa semester 3 kelas E tahun ajaran 

2012/2013. Adapun pelakasanannya setiap hari senin, proses pembelajaranya 

berlangsung dari jam 09.30 – 12.00 WIB dilanjutkan kegiatan see dan plan 

untuk pertemuan berikutnya. Lesson Study mencakup 3 (tiga) tahap kegiatan, 

yaitu: tahap perencanaan (plan), implementasi pembelajaran dan observasi 

(do) serta refleksi (see). Berikut adalah paparan kegiatan yang dilakukan pada 

setiap tahapnya.  

       Pada tahap perencanaan (plan), para dosen rumpun analisis memilih 

dosen model, mengidentifikasi materi perkuliahan yang relevan, ruang kelas 

dan kelas yang akan dipergunakan untuk kegiatan lesson study, jadwal 

pelaksanaan, metode pembelajaran, media, sistem penilaian. Di samping itu 

juga dipersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembar kegiatan 

mahasiswa (LKM), soal kuis, soal tes individu, dan lembar observasi  

pembelajaran. Tahapan ini merupakan kunci keberhasilan proses pembelajaran 

di kelas. Ruang kelas yang memadai dan porposional, pemilihan metode 

pembelajaran yang tepat, persiapan media pembelajaran, persiapan materi 
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yang akan disampaikan dan latihan soal atau kuis menjadi pertimbangan yang 

penting selama kegiatan plan. Pengalaman observer selama mengajar juga 

dapat  disampaikan dalam kegiatan plan ini. Selain itu, kemampuan dosen 

model dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran menjadi salah 

satu penentu dari keberhasilan mahasiswa. 

       Pada tahap Do, para observer mengamati mahasiswa selama proses 

pembelajaran secara seksama dan mencatat temuannya di dalam lembar 

observasi pembelajaran sesuai dengan nomer yang dipakai mahasiswa. 

Pengamatan dilakukan mulai dosen membuka perkuliahan sampai menutup 

perkuliahan. Selama proses pembelajaran observer mengamati tentang proses 

konstruksi pemahaman yang dilakukan oleh mahasiswa melalui diskusi dan 

aktivitas belajar yang dilakukan mahasiswa. Pada kegiatan Do para observer 

tidak diperbolehkan saling berbicara di dalam kelas, tidak memberikan 

jawaban atas pertanyaan mahasiswa dan tidak membuat kegaduhan yang dapat 

mengganggu proses belajar mengajar. 

       Pada tahap see, dilakukan diskusi yang dipimpin oleh ketua rumpun. 

Dosen model menyampaikan kesan-kesannya selama kegiatan berlangsung 

tentang proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Masing-masing 

observer menyampaikan hasil pengamatannya, terutama yang menyangkut 

kegiatan mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung dan  dosen 

model memberikan tanggapan. Hasil see ini sangat bermanfaat untuk 

perencanaan pembelajaran berikutnya sehingga agar proses pembelajaran 

selanjutnya diharapkan menjadi lebih baik. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

       Dalam kegiatan lesson study ini terpilih kelas E sebagai kelas untuk 

kegiatan lesson study dengan jumlah mahasiswa sebanyak 59 mahasiswa. 

Kegiatan dilaksanakan setiap hari Senin pukul 09.30 sampai dengan 12.00 

dengan dosen pengamat sebanyak 7 orang. Mata kuliah yang dipilih adalah 

Kalkulus Integral dengan bobot 3 SKS. Metode pembelajaran yang 

diterapkan, disepakati metode pembelajaran kooperatif tipe STAD. Kegiatan 
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lesson study yang dilaksanakan selama lima kali siklus sesuai dengan 

perencanaan awal telah diperoleh data-data yang terkait dengan aktivitas 

mahasiswa.  

       Data aktivitas mahasiswa hasil observasi selama lima kali siklus sesuai 

Tabel 1 berikut ini :  

 

Tabel 1. Persentase Aktivitas Mahasiswa Selama kegiatan Lesson Study 

 

       Dari Tabel 1 dengan lima indikator terlihat ada peningkatan dari masing-

masing pertemuan. Dari kelima indikator di atas nampak bahwa indikator 

kerjasama mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran paling tinggi yaitu 

sebesar 91.86%. Dari masing-masing indikator tersebut dapat digambarkan 

dalam bentuk grafik sebagai berikut : 

 

Indikator 
Siklus  (dalam persen) 

rata-rata 
1 2 3 4 5 

Antusias mahasiswa 

dalam mengikuti 

pembelajaran 

76.27 84.75 93.22 94.92 96.61 89.15 

Interaksi mahasiswa 

dengan dosen 
33.90 42.37 50.85 59.32 67.80 50.85 

Interaksi antar 

mahasiswa 
67.80 76.27 84.75 93.22 96.61 83.73 

Kerjasama Kelompok 84.75 84.75 93.22 98.31 98.31 91.86 

Partisipasi mahasiswa 

dalam menyimpulkan 

hasil pembahasan 

50.85 50.85 67.80 76.27 84.75 66.10 
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Gambar 1 Rata-rata Indikator Keaktifan 

       Pada pertemuan siklus pertama kegiatan lesson study, mahasiswa 

dikelompokkan berdasarkan nilai hasil pretest yang telah dilaksanakan 

sebelumnya. Mahasiswa dibuat kelompok dengan jumlah anggota 4-5 

mahasiswa dan dikelompokkan secara heterogen (satu kelompok ada yang 

pandai, sedang dan kurang pandai) sehingga diperoleh 12 kelompok.  

 

     

Gambar 2 Mahasiswa Dibagi Menjadi Kelompok-kelompok Kecil 

       Hasil temuan berdasarkan pengamatan ada tiga kelompok yang tidak mau 

bekerjasama dengan temannya. Mereka memilih untuk mengerjakan sendiri 

dan ada yang menunggu jawaban dari kelompoknya. Interaksi dengan dosen 

juga masih kurang, mahasiswa mau bertanya ke dosen selama  dosen 

mengelilingi kelompok dan berdiri di sebelahnya. Temuan yang lain juga 

diperoleh beberapa mahasiswa enggan untuk menyampaikan pendapatnya 

89,15

50,8583,73

91,86

66,10

Rata-rata indikator keaktifan
Antusias mahasiswa 
dalam mengikuti 
pembelajaran
Interaksi mahasiswa 
dengan dosen

Interaksi antar 
mahasiswa
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baik secara lisan maupun presentasi di depan kelas walaupun mahasiswa 

tersebut bisa mengerjakan.  

       Berdasarkan temuan di kegiatan pertama pembentukan kelompok dengan 

anggota mahasiswa dari angkatan yang berbeda ternyata tidak diperoleh hasil 

kerjasama kelompok yang maksimal. Untuk itu pada pertemuan kedua  

kegiatan lesson study, mahasiswa yang berbeda angkatan dikelompokkan 

secara terpisah. Karena untuk membangun interaksi dalam satu kelompok. 

Dari hasil pengamatan kegiatan lesson study kedua ini memberikan hasil yang 

lebih baik dari sebelumnya ada keaktifan antar mahasiswa, interaksi antar 

mahasiswa semakin meningkat, dan ada keberanian untuk bertanya pada 

dosen. Pada kegiatan ini yang belum nampak optimal adalah interaksi antara 

mahasiswa dan dosen. 

       Kegiatan lesson study siklus ketiga dilaksanakan sesuai dengan plan yang 

ketiga. Dari hasil pengelompokan pada pertemuan kedua ternyata memberikan 

hasil yang lebih baik sehingga pengelompokan mahasiswa sesuai dengan 

angkatan masih tetap dilaksanakan. Temuan yang diperoleh pada kegiatan 

ketiga ini adalah kelompok mahasiswa yang aktif adalah mahasiswa yang 

duduk di kursi depan yang terdiri dari dua kelompok. Hal ini terjadi karena 

dosen model kurang memantau mahasiswa yang duduk di belakang. Selain itu, 

ruangan kelas yang sempit menyebabkan mobilitas dosen model kurang 

maksimal. Temuan lain yang tampak pada kegiatan ketiga ini adalah 

mahasiswa yang presentasi di depan kelas kurang merata, yaitu didominasi 

mahasiswa yang sama. 

       Dari temuan-temuan pada kegiatan siklus ketiga, untuk kegiatan siklus 

keempat sesuai dengan plan yang telah disepakati rumpun, yaitu: (1) adanya 

pertukaran tempat duduk artinya kelompok yang awalnya kurang aktif dan 

berada di belakang dipindah ke depan. Hal ini dilakukan dengan harapan 

mahasiswa lebih aktif dan mudah terpantau oleh dosen model, (2). 

Kesempatan untuk presentasi mengerjakan soal di papan tulis tidak 

ditawarkan kepada semua kelompok, akan tetapi dilakukan dengan 

penunjukkan. Strategi yang diterapkan yaitu untuk kelompok yang biasanya 
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aktif diberi kesempatan terakhir untuk presentasi di depan. Usaha lain yang 

dilakukan adalah pemberian bonus nilai untuk kelompok dan individu yang 

aktif diterapkan pada pembelajaran ini. 

       Kegiatan siklus kelima sudah tampak lebih baik dari kegiatan-kegiatan 

sebelumnya. Antusias mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran semakin 

meningkat, interaksi antar mahasiswa dan antar dosen juga lebih tampak 

walaupun belum optimal dan temuan yang masih harus dibenahi adalah 

kesadaran mahasiswa untuk aktif bertanya dan mau mengemukakan pendapat. 

       Adapun hasil dari temuan selama lesson study dengan 5 kali siklus dapat 

dijadikan masukan, yaitu : 

1. Penempatan mahasiswa dalam kelompok mempengaruhi keaktifan 

mahasiswa. 

2. Posisi tempat duduk mahasiswa 

3. Interaksi dosen model selama proses belajar mengajar berlangsung 

4. Adanya pemberian reward  

5. Penunjukan mahasiswa yang presentasi ke depan 

6. Media pembelajaran yang memadai 

7. Ruang kelas yang proporsional dengan jumlah mahasiswa 

8. Fasilitas pendukung pembelajaran 

 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil pelaksanaan lesson study pada mata kuliah kalkulus 

integral dapat disimpulkan bahwa kegiatan lesson study pada mata kuliah 

kalkulus integral mahasiswa kelas E semester tiga tahun ajaran 2012/2013 

dengan metode pembelajaran STAD dapat meningkatkan keaktifan 

mahasiswa.  

2. Saran 

       Beberapa saran yang dapat dilakukan agar pelasanaan LS dapat 

berjalan dengan baik adalah sebagai berikut. 

a. Mengelompokkan mahasiswa sesuai dengan angkatanya 
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b. Melakukan pergantian tempat duduk pada setiap pertemuan 

c. Dosen memprioritaskan kelompok yang belum aktif untuk presentasi di 

depan terlebih dahulu 

d. Dosen memantau aktifitas mahasiswa selama proses pembelajaran 

e. Mengatur tempat duduk yang memudahkan mobilitas dosen untuk 

memantau aktifitas mahasiswa 

f. Memberi reward bagi kelompok yang bersedia presentasi di depan 

kelas.  
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Abstrak 

Tulisan ini memaparkan pemanfaatan penggunaan LED (Light Emitting Diode) 

untuk di aplikasikan pada media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan 

sarana yang digunakan oleh seorang pendidik untuk membantu mempermudah 

visualisasi pada materi-materi tertentu. Dengan penggunaan LED yang 

diaplikasikan pada media pembelajaran , diharapkan dapat memberikan gambaran 

pembaharuan media pembelajaran yang telah ada saat ini. Media pembelajaran 

merupakan sarana yang dapat digunakan oleh pendidik ataupun peserta didik 

dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran yang memiliki aplikasi LED ini 

dibuat untuk meningkatkan antusias siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, 

selain untuk meningkatkan antusias siswa media pembelajaran ini digunakan 

untuk menanamkan konsep materi baru dalam subpokok bahasan gradien , pada 

pokok bahasan garis lurus. Materi gradien dipilih dikarenakan sebuah materi baru 

dan perlunya konsep yang perlu ditanamkan dalam pemahaman setiap peserta 

didik. 

 

Kata kunci: LED (Light Emitting Diode) , Media pembelajaran , Gradien 

Meningkatkan antusias , Menanamkan konsep materi baru 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

       Pada dasarnya matematika mempelajari  materi yang sifatnya abstrak. 

Materi yang abstrak tersebut dapat dikurangi dengan menggunakan model  

benda kongkrit. Dalam kondisi seperti ini perlu adanya media pembelajaran. 

       Dalam proses  pembelajaran sering dijumpai banyaknya siswa yang tidak 

semangat dalam mengikuti proses pembelajaran yang dipengaruhi banyak 

faktor, minat siswa salah satunya. Salah satu faktor yang menyebabkan siswa 

tidak minat mengikuti yaitu kurangnya kreatifitas pengajar dalam menyajikan 

materi yang telah ada.. 

       Gradien yaitu suatu materi baru pada pembelajaran pada kelas VIII. 

Selain sebagai materi baru pada materi  gradien perlu penanaman konsep baru. 
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Karena menampilkan materi dan konsep baru diharapkan setiap siswa dapat 

memahami konsep dan materi. 

       Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik menggunakan media 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk membantu  mengatasi permaslahan 

yang ada. Berdasarkan uraian diatas penulis akan menggunakan LED 

SEBAGAI ALTERNATIF MEDIA PEMBELAJARAN GRADIEN. 

B. Rumusan pertanyaan 

1. Bagaimana penggunaan LED SEBAGAI ALTERNATIF MEDIA 

PEMBELAJARAN GRADIEN ? 

INTI 

A. Mengenali fungsi dari tabel , tombol dan lampu 

1. Fungsi tabel 

 

Gambar 2.1 

Tabel ini menunjukkan dimana letak titik yang digunakan. 

2. Fungsi tombol 

 

Gambar 2.2 

Tombol X1 dan Y1 tombol ini berfungsi untuk memilih titik pertama sesuai 

dengan nilai ( X , Y ) yang kita inginkan. 
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Gambar 2.3 

Tombol X2 dan Y2 tombol ini berfungsi untuk memilih titik kedua  sesuai 

dengan nilai ( X , Y ) yang kita inginkan. 

3. Fungsi lampu 

 

Gambar 2.4 

Lampu indikator   lampu Y . lampu ini menunjukkan perubahan nilai Y 

(Y2 – Y1). Nilai perubahan ditampilkan sejumlah lampu yang menyala. 

 

Gambar 2.5 

Lampu indikator   lampu X . lampu ini menunjukkan perubahan nilai X 

(X2 – X1). Nilai perubahan ditampilkan sejumlah lampu yang menyala. 

 

Gambar 2.6 

Indikator lampu nilai Y negatif. Jika lampu ini menyala maka perubahan  

nilai Y (Y2 – Y1) bernilai negative (-). 
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Gambar 2.7 

Indikator lampu nilai X negatif. Jika lampu ini menyala maka perubahan  

nilai X (X2 – X1) bernilai negative (-). 

Keterangan: 

Untuk indikator perubahan nilai Y warna lampu kuning 

Untuk indikator perubahan nilai X warna lampu merah 

 

B. Cara Penggunaan  

       Untuk lebih mudah penggunaan dan memahami langkah-langkah perlu 

diaplikasikan pada soal. Media ini digunakan untuk mencari gradien dengan 

titik pertama (-1 , -2 ) dan titik kedua (2 , 2). 

1. Langkah-langkah menggunakan LED sebagai media pembelajaran 

a. Tekan tombol -1 pada tombol X1 dilanjutkan menekan tombol -2 pada 

tombol Y1. 

 

Gambar 2.8 

Letak titik pada papan grafik  

 

Gambar 2.9 

b. Tekan tombol -1 pada tombol X1 dilanjutkan menekan tombol -2 pada 

tombol Y1. 
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Gambar 2.10 

Letak titik papan grafik 

 

Gambar 2.11 

c. Letak titik pertama dan titik kedua pada papan grafik 

 

Gambar 2.12 

d. Cek lampu indikator  

1) Indikator lampu Y 

 

Gambar 2.13 

    4  lampu menyala 
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2) Indikator lampu X 

 

Gambar 2.13 

 3 lampu menyala 

2. Cara menghitung gradien  

       Banyaknya lampu menyala pada indikator Y dibagi banyaknya lampu 

menyala pada indikator lampu X. 

a) Indikator lampu Y 

 

Gambar 2.14 

    4 lampu menyala 

 

b) Indikator lampu X 

 

Gambar 2.14 

3 lampu menyala 

Dari uraian diatas dapat dihitung nilai gradien garis yang melalui titik         

(-1 . -2) dan (2 , 2). Yaitu 4 dibagi 3. Yaitu  
4

3
 . 
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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Media pembelajaran hanyalah sebagai alat bantu dari seorang pendidik 

untuk mempermudah dan membuat proses belajar dan mengajar lebih 

bervariasi. Selain sebagai pelengkap dan pembelajaran lebih bervariasi , 

diharapkan media pembelajaran dapat menarik perhatian peserta didik 

sehingga peserta didik tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran. 

       LED SEBAGAI ALTERNATIF MEDIA PEMBELAJARAN GRADIEN 

merupakan media yang dibuat untuk membantu seorang guru dalam proses 

pembelajaran. Media ini dapat dimanfaatkan maksimal atau hanya sekedar 

tambahan , tergantung dari seorang guru dalam menggunakan dan 

memanfaatkan. 

B. Saran 

       Karena media ini dibuat secara mandiri oleh penulis maka perlu adanya 

tambahan dan penyempurnaan. Selain itu perlu adanya pemahaman yang lebih 

untuk cara penggunaan dan  bagaimana memanfaatkan media dalam proses 

pembelajaran. 

       LED SEBAGAI ALTERNATIF MEDIA PEMBELAJARAN GRADIEN 

hanyalah sarana yang dapat digunakan secara maksimal jika seorang pendidik 

dapat mengelola dan mendesain untuk lebih menarik. 
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Abstrak 

Pemahaman konsep matematika sangat penting, karena untuk memahami konsep 

yang baru diperlukan prasyarat pemahaman konsep sebelumnya. Salah satu 

alternatif yaitu dengan menggunakan model pembelajaran Conceptual 

Understanding Procedures (CUPs). CUPs merupakan model pembelajaran yang 

bertujuan untuk  membantu meningkatkan pemahaman konsep yang dianggap 

sulit oleh siswa.CUPs terdiri dari 3 tahap yaitu (1) masalah individu, (2) diskusi 

kelas, (3) diskusi kelompok. Dalam proses tahapan tersebut juga diperlukan 

adanya interaksi sosial. Hal ini sesuai dengan teori konstruktivisme Vygotsky 

bahwa proses belajar akan terjadi secara efektif apabila belajar secara kooperatif 

dalam suasana dan lingkungan yang mendukung (supportive), dengan bimbingan 

seorang yang lebih mampu. Teori ini berperan dalam menganalisis kegiatan 

belajar siswa untuk memahami konsep-konsep matematika serta interaksi pada 

kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada model pembelajaran CUPs pada 

pokok bahasan operasi hitung bentuk aljabar.  

 

Kata kunci: Conceptual Understanding Procedures (CUPs), Konstruktivisme 

Vygotsky, Operasi Hitung Bentuk Aljabar 

 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

       Matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, 

besaran, dan konsep - konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya 

dengan jumlah yang banyak (James dan James dalam Bagas 2012). Pernyataan 

tersebut sependapat dengan Bruner (Yusuf, 2012) yang menyatakan bahwa 

dalam belajar matematika setiap konsep berkaitan dengan konsep yang lain. 

Namun dewasa ini dalam belajar matematika siswa masih kurang dalam 

memahami maupun mengaitkan konsep sehingga berakibat pada lemahnya 

kualitas dan prestasi yang dicapai. Selain itu kurangnya interaksi juga 
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mempengaruhi kemampuan siswa dalam memahami konsep. Hal ini tampak 

pada hasil ulangan harian siswa kelas VII SMPN 1 Grogol, Kediri VII-C 

semester 1 tahun 2011/2012 pada materi operasi hitung bentuk aljabar bahwa 

18 dari 30  siswa mendapat nilai dibawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) 

yang telah ditetapkan yaitu 80. Berarti 60% siswa mengalami kesulitan pada 

materi operasi hitung bentuk aljabar. 

       Berdasarkan permasalahan tersebut diperlukan adanya suatu tindakan yang 

mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam memahami suatu konsep. Dimana 

nantinya akan berpengaruh terhadap hasil belajar dan prestasi siswa. Salah satu 

tindakan yang dapat diterapkan yaitu dengan menggunakan model pembelajar 

Conceptual Understanding Procedures (CUPs). Menurut (Supriatin, 2012) 

Conceptual Understanding Procedures (CUPs) merupakan suatu model 

pembelajaran yang berlandaskan pada pendekatan konstruktivisme yang 

didasarkan pada keyakinan bahwa siswa mengkonstruks pemahaman konsep 

dengan cara mengembangkan atau mengubah pengetahuan yang sudah ada. 

       Pada proses pembelajaran dengan menggunakan model Conceptual 

Understanding Procedures (CUPs) pada materi operasi hitung bentuk aljabar 

diperlukan adanya interaksi-interaksi sosial yang dijadikan sebagai fasilitator 

dalam meningkatkan kemampuan  siswa dalam memahami dan mengaitkan 

konsep yaitu dengan menganalisa berdasarkan teori konstruktivisme Vygotsky. 

Teori konstruktivisme Vygotsky menekankan interaksi lingkungan sosial 

sebagai sebuah fasilitator bagi perkembangan dan pembelajaran. Dalam teori 

ini siswa dituntut untuk berinteraksi sehingga siswa juga Dalam teori ini ada 

beberapa prinsip yang mampu menganalisis belajar siswa yang dideskripsikan 

didalam model pembelajaran Conceptual Understanding Procedures (CUPs).  

       Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin memgetahui dan 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami konsep melalui model 

pembelajaran Conceptual Understanding Procedures (CUPs) yang 

berdasarkan pada teori konstruktivisme Vygotsky pada materi operasi hitung 

bentuk aljabar. 
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B. Rumusan Pertanyaan 

1. Bagaimanakah contoh rancangan pelaksanaan model pembelajaran 

Conceptual Understanding Procedures (CUPs) berdasarkan pada teori 

konstruktivisme Vygotsky pada materi operasi hitung bentuk aljabar ? 

C. Tujuan Penulisan 

       Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui contoh rancangan 

pelaksanaan model Conceptual Understanding Procedures (CUPs) 

berdasarkan pada teori konstruktivisme Vygotsky pada materi operasi hitung 

bentuk aljabar. 

D. Manfaat Penulisan 

       Manfaat penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan 

pertimbangan bagi guru matematika dalam melaksanakan pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman 

konsep, kecakapan intelektual dan hasil belajar siswa. 

INTI 

A. Model Pembelajaran Conceptual Understanding Procedures ( CUPs) 

       CUPs merupakan suatu model pembelajaran yang berlandaskan pada 

pendekatan konstruktivisme yang didasarkan pada keyakinan bahwa siswa 

mengkonstruk pemahaman konsep dengan cara mengembangkan atau 

mengubah pengetahuan yang sudah ada (Supriatin, 2012). Dimana bertujuan 

untuk  membantu meningkatkan pemahaman konsep yang dianggap sulit oleh 

siswa. CUPs juga diperkuat nilai – nilai cooperative learning dan peran aktif 

siswa dalam proses pembelajaran (Mulhall, 2007). Tahapan CUPs adalah 

sebagai berikut :  

1. Siswa dihadapkan pada masalah matematika untuk dipecahkan secara 

individu. 

2.  Siswa dikelompokan, Tiap kelompok terdiri dari 3 orang (triplet) 

berdasarkan keheterogenan sesuai dengan tingkat kemampuan yang dii 

buat oleh guru. Kemudian tiap kelompok mendiskusikan permasalahan 

yang sama dengan permasalahan yang harus diselesaikan secara individu 
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3. Diskusi kelas. Hasil kerja triplet di pajang di depan kelas. Guru memilih 

dua jawaban yang berbeda kemudian dari dua jawaban tersebut siswa 

berargumen untuk memperoleh jawaban akhir yang telah disepakati. 

 

B. Teori Konstruktivisme Vygotsky  

       Konstruktivisme mengarahkan kita untuk menyusun pengalaman – 

pengalaman pengajaran dalam pembelajaran untuk menantang pemikiran 

siswa sehingga mereka akan mampu membangun pengetahuan yang baru 

(Daleh H.Schunk, 2012 : 384). Oleh karena itu penguasaan konsep terjadi 

dalam pikiran siswa sebagai hasil interaksi pancaindranya dengan  

lingkungan sekitarnya maka pengetahuan tidak dapat semata- mata di transfer 

oleh guru kepada siswa (I wayan Dasana, 2008:48). 

       Vygotsky menonjolkan lingkungan social sebagai sebuah fasilitator bagi 

perkembangan dan pembelajaran.Vygotsky menganggap bahwa lingkungan 

social sangat penting bagi pembelajaran dan berpikir bahwa interaksi – 

interaksi social mengubah atau mentransformasikan pengalaman – 

pengalaman belajar (Daleh H.Schunk, 2012 : 339). Lingkungan sekitar siswa 

meliputi orang – orang, kebudayaan, termasuk pengalaman dalam lingkungan 

tersebut (masbied, 2012). 

       Berkaitan dengan pembelajaran, Vygotsky mengemukakan empat prinsip 

seperti yang dikutip (Slavin dalam masbied, 2012),yaitu: 

1. Pembelajaran sosial (social leaning). 

Pendekatan pembelajaran yang dipandang sesuai adalah pembelajaran 

kooperatif. Vygotsky menyatakan bahwa siswa belajar melalui interaksi 

bersama dengan orang dewasa atau teman yang lebih cakap; 

2. ZPD (zone of proximal development).  

Bahwa siswa akan dapat mempelajari konsep-konsep dengan baik jika 

berada dalam ZPD. Siswa bekerja dalam ZPD jika siswa tidak dapat 

memecahkan masalah sendiri, tetapi dapat memecahkan masalah itu 

setelah mendapat bantuan orang dewasa atau temannya. 
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3.  Masa Magang Kognitif (cognitif apprenticeship).  

Suatu proses yang menjadikan siswa sedikit demi sedikit memperoleh 

kecakapan intelektual melalui interaksi dengan orang yang lebih ahli, 

orang dewasa, atau teman yang lebih pandai. 

4. Pembelajaran Termediasi (mediated learning).  

Pembelajaran termediasi atau perancahan Vygostky menekankan pada 

scaffolding. Siswa diberi masalah yang kompleks, sulit, dan realistik, dan 

kemudian diberi bantuan secukupnya dalam memecahkan masalah siswa. 

C. Contoh Rencana Pelaksanaan Model Pembelajaran Conceptual 

Understanding Procedures ( CUPs) Berdasarkan Teori Konstruktivisme 

Vygotsky 

       Dibawah ini merupakan contoh rencana pelaksanaan model CUPs 

berdasarkan teori konstruktivisme Vygotky yang tampak pada RPP berikut 

ini. 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Grogol 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : VII/1 

Alokasi  Waktu : 2 x 40 menit ( 1 x pertemuan) 

A. Standar Kompetensi  : 2. Memahami bentuk aljabar, persamaan dan 

    Pertidaksamaan Linear Satu Variabel 

B. Kompetensi Dasar : 2.2 Melakukan operasi pada bentuk aljabar 

C. Indikator  : 

a. Kognitif 

Proses : 

2.2.1 Melakukan operasi hitung tambah pada bentuk aljabar. 

2.2.2 Melakukan operasi hitung kurang pada bentuk aljabar. 

2.2.3 Melakukan operasi hitung kali pada bentuk aljabar. 
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Produk : 

2.2.4 Menentukan hasil operasi hitung tambah pada bentuk aljabar. 

2.2.5 Menentukan hasil operasi hitung kurang pada bentuk aljabar. 

2.2.6 Menentukan hasil operasi hitung kali pada bentuk aljabar. 

b. Afektif 

Nilai karakter bangsa 

2.2.8 Menunjukkan sikap religious 

Keterampilan sosial 

2.2.9 Membiasakan sikap toleransi, berani bertanya,kreatif, bekerjasama, 

komunikatif, berpendapat. 

c. Psikomotor  

2.2.10 Mengoperasikan bentuk aljabar dengan operasi tambah pada 

bentuk aljabar 

2.2.11 Mengoperasikan bentuk aljabar dengan operasi kurang pada bentuk 

aljabar 

2.2.12 Mengoperasikan bentuk aljabar dengan operasi kali pada bentuk 

aljabar 

D. Tujuan Pembelajaran 

a. Kognitif 

Proses : 

2.2.1 Siswa dapat melakukan operasi hitung tambah pada bentuk aljabar. 

2.2.2 Siswa dapat melakukan operasi hitung kurang pada bentuk aljabar. 

2.2.3 Siswa dapat melakukan operasi hitung kali pada bentuk aljabar. 

Produk : 

2.2.4 Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung tambah pada bentuk 

aljabar. 

2.2.5 Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung kurang pada bentuk 

aljabar. 

2.2.6 Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung kali pada bentuk 

aljabar. 
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b. Afektif 

Nilai karakter bangsa 

2.2.8 Siswa dapat menunjukkan sikap religious 

Keterampilan sosial 

2.2.9 Siswa dapat membiasakan sikap toleransi, berani bertanya, kreatif, 

bekerjasama, komunikatif, berpendapat. 

c. Psikomotor 

2.2.10 Siswa dapat mengoperasikan bentuk aljabar dengan operasi tambah 

pada bentuk aljabar 

2.2.11 Siswa dapat mengoperasikan bentuk aljabar dengan operasi kurang 

pada bentuk aljabar 

2.2.12 Siswa dapat mengoperasikan bentuk aljabar dengan operasi kali 

pada bentuk aljabar 

E. Materi Pembelajaran 

Operasi Hitung Bentuk Aljabar 

a. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar 

b. Perkalian Bentuk aljabar 

F. Model/Metode Pembelajaran  

Model  : CUPs (Conceptual Understanding Procedures) 

Pendekatan : Induktif 

Metode   : Ceramah, Diskusi, tanya jawab, penugasan 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Tahap 
Kegiatan (Skenario 

Pembelajaran) 

Nilai Budaya 

& Karakter 

Bangsa 

Metode 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

 

Fase I 

(Menyiapkan 

Siswa, 

pemahaman 

konsep 

terdahulu) 

- Salam. Doa 

- Melakukan Presensi 

 Apersepsi 

- Guru menyampaikan materi 

pembelajaran 

- Guru mengingatkan kembali 

materi sebelumnya yaitu 

Religious 

Disiplin 

 

Komunikatif 

 

Kreatif, 

komunikatif 

Ceramah 

Ceramah 

 

Ceramah 

 

 

Tanya jawab 

 

10 

menit 
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Fase II 

(Konstruktivisme 

mengaitkan 

konsep) 

 

menjelaskan pengertian, 

koefisien, variabel, 

konstanta, faktor , suku dan 

suku sejenis dengan tanya 

jawab terhadap siswa 

 Motivasi 

- Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dicapai. 

- Guru menginformasikan 

model pembelajaran yang 

akan digunakan yaitu CUPs 

- Guru  mengaitkan materi 

sebelumnya yaitu 

menjelaskan pengertian, 

koefisien, variabel, 

konstanta, faktor , suku dan 

suku sejenis dengan materi 

yang akan di pelajari yaitu 

operasi hitung bentuk aljabar 

dengan tanya jawab terhadap 

siswa 

 

 

 

 

 

Komunikatif 

 

 

Komunikatif 

 

 

Komunikatif 

 

 

 

 

 

 

 

Ceramah 

 

 

Ceramah 

 

 

Ceramah, 

Tanya jawab 

Inti 

Fase III 

(sajian informasi 

dan prosedur) 

 

 

 

 

 

Fase IV 

(Masalah 

Individu) 

 

Fase V 

(Sosial Learning 

Vygotsky) 

 

 

 

 

Eksplorasi: 

- Guru menjelaskan materi 

operasi hitung tambah,kurang, 

kali pada operasi bentuk 

aljabar  

- Siswa memperhatikan 

penjelasan guru dan bertanya 

jika belum paham 

Elaborasi: 

- Guru membagikan soal kepada 

tiap siswa 

- Siswa menerima soal 

 

- Guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok heterogen, 

setiap kelompok 

beranggotakan 

3(triplet)sampai 4 siswa. 

 

Komunikatif 

 

 

 

Berani, kreatif, 

dan 

komunikatif 

 

komunikatif 

 

Disiplin 

 

Komunikatif 

 

 

 

 

Disiplin 

 

 

 

Ceramah 

 

 

 

Tanya jawab 

 

 

 

Ceramah, 

penugasan 

Penugasan 

 

Diskusi 

 

 

 

 

Diskusi 

 

 

60 

menit 
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Fase VI 

(Diskusi 

Kelompok, 

ZPD Vygotsky, 

pemagangan 

kognitif) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase VII 

(Diskusi Kelas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase VIII 

(Pemagangan 

kognitif 

konstruktivisme 

vygotsky) 

 

 

 

 

 

- Siswa berkelompok sesuai 

dengan kelompok yang telah 

di tentukan 

- Guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk berdiskusi 

mengerjakan soal yang sama 

dengan soal individu. 

- Siswa berdiskusi mengerjakan 

soal kelompok, siswa 

berinteraksi dengan kelompok 

dalam zona ZPD 

- Guru membimbing tiap 

kelompok triplet  dalam 

mengerjakan soal, dan 

memberi bantuan secukupnya 

(Scafolding) 

- kelompok bertanya jika ada 

soal yang kurang di pahami 

- Guru meminta tiap kelompok 

triplet menempelkan jawaban 

hasil kerja kelompok pada 

papan tulis 

- Kelompok menempelkan 

jawaban pada papan tulis 

- Guru meminta siswa duduk di 

dekat papan tulis membentuk 

huruf U 

- Siswa duduk membentuk 

huruf U 

- Guru memilih satu jawaban 

dan meminta kepada kelompok 

triplet yang jawabannya dipilih 

untuk menjelaskan di depan 

- kelompok triplet menjelaskan 

jawaban hasil diskusi 

- Guru juga memilih jawaban 

yang berbeda untuk dijelaskan 

di depan 

- kelompok triplet menjelaskan 

jawaban hasil diskusi 

Toleransi, 

komunikatif 

 

 

Toleransi, 

komunikatif 

 

 

Komunikatif 

 

 

 

 

Komunikatif 

 

Komunikatif 

 

 

 

Disiplin 

 

komunikatif 

 

 

Disiplin 

 

Komunikatif 

 

 

 

Berani 

komunikatif 

Komunikatif 

 

 

Berani, 

komunikatif 

Komunikatif 

 

 

 

 

 

Toleransi, 

berani, 

komunikatif 

Ceramah, 

Diskusi 

 

 

Diskusi 

 

 

 

Ceramah, 

tanya jawab 

 

 

 

Tanya jawab 

 

Ceramah 

 

 

 

Ceramah 

 

Ceramah 

 

 

Ceramah 

 

Ceramah 

 

 

 

Ceramah 

 

Ceramah 

 

 

Ceramah 

 

Ceramah 

 

 

 

 

 

Diskusi 

 

 



 

 

96 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

 

Fase IX 

(Evaluasi) 

- Guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk 

berargumen berdasarkan dua 

jawaban yang berbeda untuk 

memperoleh hasil akhir 

jawaban 

- Siswa berargumen berdasarkan 

dua jawaban yang berbeda, 

berinteraksi dengan teman 

akan meningkatkan 

Konfirmasi: 

- Guru mengevaluasi hasil 

kesepakatan jawaban akhir 

diskusi kelas 

- Siswa memperhatikan dan 

bertanya jika ada yang belum 

dimengert 

 

 

Komunikatif 

 

 

Komunikatif 

 

 

Ceramah 

 

 

Tanya jawab 

Penutup 

Fase X 

(latihan Mandiri) 

 

- Guru memberi soal postest dan 

meminta siswa mengerjakan 

dalam waktu 10 menit 

- Siswa mengerjakan soal 

postest 

- Guru bersama siswa 

menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah di 

pelajari 

- Doa, salam 

 

Komunikatif 

 

 

Disiplin 

Komunikatif 

 

 

 

Religius 

 

Penugasan 

 

 

Penugasan 

Tanya jawab 

 

 

 

Ceramar 

10 

menit 

 

H. Sumber Dan Media Pembelajaran 

a. Sumber Pembelajaran  : 

- Buku Matematika BSE Kelas VII Semester 1 

- Budhi, Wono S. 2004. Matematika untuk SMP VII Semester 1. 

Bandung : Erlangga. 

b. Media : 

- Buku paket 

- LKS 
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I. Penilaian  

a. Prosedur : - Penilaian proses 

   - Penilaian akhir   

b. Jenis Penilaian : - Tes 

- Non tes 

c. Bentuk Instrumen : - Soal uraian 

- Pedoman kinerja siswa 

d. Tindak Lanjut : - Remidi (diberikan pada siswa yang nilainya 

di bawah KKM) 

- Pengayaan (diberikan pada siswa yang 

nilainya di atas KKM) 

 

 

 

 

Mengetahui  : 

 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

____________________________ 

 

      ______________________ 2013 

 

 

 

Guru, 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Model Pembelajaran Conceptual Understanding Procedures (CUPs) 

berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdapat pada teori konstruktivisme 

Vygotsky dalam proses pembelajaran mengakibatkan siswa menjadi aktif, 

memperoleh kecakapan intelektual melalui interaksi yang terjalin dan mampu 

memahami konsep yang awalnya dirasa sangat sulit menjadi mudah untuk 

dipahami terhadap materi yang sedang dibicarakan yaitu operasi hitung bentuk 

aljabar. Analisis yang dilakukan berdasar data yang diperoleh yaitu data 
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berasal dari keaktifan siswa selama kegiatan, serta dari hasil soal yang 

diberikan oleh guru. Dari kedua hasil tersebut kemudian dikaji sehingga akan 

diketahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi operasi hitung bentuk 

aljabar . 

B. Saran 

       Model pembelajaran CUPs yang berdasarkan pada teori konstruktivisme 

Vygotsky dapat dijadikan alternatif untuk mengaktifkan siswa dalam proses 

belajar, mampu mengkonstruk pengetahuan siswa melalui konsep yang telah 

dipahami, dan mampu meningkatkan kecakapan intelektual melalui interaksi – 

interaksi yang terjadi.  Sehingga penulis berharap makalah ini bisa berlanjut 

pada penelitian.  
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PENANAMAN KONSEP OPERASI PENJUMLAHAN DAN 

PENGURANGAN PADA MATERI PECAHAN KELAS 3 SD 

MELALUI PLASTIK TRANSPARAN DAN PUZZLE PECAHAN 

 

Choirul Akladah 

Niluh Putu Rut Christiani 

ldh.gitculho@gmail.com  

rut_ok@yahoo.com 

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

 

 

Abstrak 

Di sekolah sering sekali siswa bisa mengerjakan soal penjumlahan pecahan 

dengan baik tetapi mereka tidak mengerti dari mana konsep pengerjaan soal 

tersebut. Padahal anak kelas III SD, lebih memahami jika pembelajaran itu 

nyata dari pada pembelajaran itu masih abstrak. Untuk itu diperlukan 

pembelajaran yang bisa memperkuat konsep siswa dengan menggunakan 

alat pembelajaran yang bisa membantu siswa mengkonkretkan konsep yang 

abstrak. Jenis penelitian yang digunakan adalah Pre Experimental dengan 

desain penelitian One Shot Case Study. Penelitian ini dilaksanakan di LSM 

ISCO Foundation di Kapas Madya IV A/ 02 Surabaya sebagai populasi dan 

peserta didik kelas 3 SD sebagai sampel (kelas eksperimen) yang terdiri dari 

15 peserta didik. Hasil belajar peserta didik sebelum diberikan pembelajaran 

melalui penanaman konsep operasi penjumlahan dan pengurangan pada 

materi pecahan kelas 3 SD melalui plastik transparan dan puzzle pecahan 

sebesar 53,4 dan  rata-rata nilai hasil belajar peserta didik setelah diberikan 

pembelajaran melalui penanaman konsep operasi penjumlahan dan 

pengurangan pada materi pecahan kelas 3 SD melalui plastik transparan dan 

puzzle pecahan sebesar 71,7 (nilai hasil belajar meningkat). Artinya konsep 

pemahaman anak tentang operasi penjumlahan dan pengurangan 

(penanaman konsep operasi penjumlahan dan pengurangan pada materi 

pecahan kelas 3 SD) meningkat. 

Keyword: operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, plastik 

transparan dan puzzle pecahan, kelas 3 SD 

mailto:ldh.gitculho@gmail.com
mailto:rut_ok@yahoo.com
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Belajar pada dasarnya adalah proses yang berkesinambungan. Proses 

tersebut seyogyanya melalui tahapan yang sesuai perkembangan berpikir 

siswa. Setiap jenjang usia mempunyai tahap berpikir yang berbeda. Dalam 

kegiatan belajar mengajar, wajib hukumnya bagi guru mengikuti tahap 

berpikir yang sesuai perkembangan intelektual siswa (Prihatin, 2012).  

       Permasalahan pemahaman konsep pecahan yang ditemui diantaranya 

konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Hal ini terjadi 

karena ada lompatan pemahaman konsep pecahan. Untuk membetulkan 

pemahaman konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan, sehingga siswa 

tidak menyamakan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan 

berpenyebut sama dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan 

berpenyebut berbeda  atau sebaliknya, maka perlu dicari model 

pembelajaran yang tepat dengan menggunakan media pembelajaran yang 

tepat yang sesuai dengan tahap perkembangan berpikir siswa.  

       Dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar agar materi pelajaran 

yang diberikan lebih mudah dipahami siswa diperlukan media 

pembelajaran.  

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

       Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Pre 

Experimental dengan desain penelitian One Shot Case Study.  Dasar 

pertimbangan dalam memilih desain ini adalah karena penelitian ini 

dilakukan dengan satu kali penelitian dengan memberikan treatment pada 

kelas eksperimen tanpa ada kelas kontrol setelah itu diambil postes untuk 

mengetahui bagaimanakah penanaman konsep operasi penjumlahan dan 

pengurangan pada materi pecahan kelas 3 SD melalui plastik transparan dan 

puzzle pecahan? 
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1. Populasi dan Sampel 

       Penelitian ini dilaksanakan di LSM ISCO Foundation di Kapas 

Madya IV A/ 02 Surabaya sebagai populasi dan peserta didik kelas 3 

SD sebagai sampel (kelas eksperimen) yang terdiri dari 15 peserta 

didik. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

       Dalam penelitian ini, untuk mencari dan mengumpulkan data, 

peneliti menggunakan tes hasil belajar yang diberikan pendidik setelah 

proses pembelajaran dengan penanaman konsep operasi penjumlahan 

dan pengurangan pada materi pecahan kelas 3 SD melalui plastik 

transparan dan puzzle pecahan. 

3. Instrumen Penelitian 

       Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat peraga plastik 

transparan dan puzzle pecahan serta tes hasil belajar berupa soal 

uraian. 

Agar tidak terjadi salah persepsi pada artikel ini, maka perlu 

didefinisikan hal-hal sebagai berikut:  

a. Plastik Transparan  

Plastik Transparan adalah plastik tembus pandang, berwarna 

bening, lentur, dijual ditoko alat tulis sebagai media penggunaan 

OHP dan saat ini cenderung digunakan pelapis buku.   

Puzzle pecahan adalah potongan gambar berupa arsiran daerah 

tertentu yang menunjukkan nilai suatu pecahan. 

b. Bilangan Pecahan  

Bilangan pecahan yang dimaksud adalah bilangan pecahan 

biasa. Pecahan Biasa yang dimaksud adalah pecahan murni 

dengan ciri penyebut lebih besar dari pembilang.  
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III. PEMBAHASAN 

       Menurut Jerome Bruner di dalam Suherman dkk (2001: 45) yang 

mengungkapkan bahwa dalam proses belajarnya anak melewati 3 tahap, 

yaitu:  

1. Tahap enaktif  

Dalam tahap ini anak secara langsung terlihat dalam memanipulasi 

(mengotak-atik) obyek 

2. Ikonik 

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan anak berhubungan dengan 

mental, yang merupakan gambaran dari obyek-obyek yang di 

manipulasinya. Anak tidak langsung memanipulasi obyek seperti yang 

dilakukan siswa dalam tahap enaktif 

3. Simbolik 

Dalam tahap ini anak memanipulasi symbol-simbol atau lambang-

lambang obyek tertentu. Anak tidak lagi terikat dengan obyek-obyek 

pada tahap sebelumnya. Siswa pada tahap ini sudah mampu 

menggunakan notasi tanpa ketergantungan terhadap obyek riil.  

       Siswa kelas III berada pada tahap enaktif, oleh karena itu matematika 

hendaknya dibelajarkan dengan manipulasi objek langsung. Bahan 

manipulatif sendiri adalah alat bantu pembelajaran yang digunakan untuk 

menjelaskan konsep dan prosedur matematika. Alat ini merupakan bagian 

langsung dari mata pelajaran matematika dan dapat dimanipulasikan oleh 

peserta didik (dibalik, dipotong, digeser, dipindah, digambar, ditambah, 

dipilah, dikelompokkan atau diklasifikasikan). Penggunaan bahan 

manipulatif ini dimaksudkan agar peserta didik mudah dalam memahami 

konsep dan prosedur matematika (Suprihatin, 2012). 

       Pecahan adalah perbandingan yang sama terhadap keseluruhan dari 

suatu benda atau himpunan bagian yang sama terhadap keseluruhan dari 

suatu himpunan. Dalam pembelajarannya biasanya peserta didik mengalami 

kesulitan untuk memahami konsep dari pecahan tersebut, apalagi ketika 

diberi tugas untuk mencari pecahan senilai dan membandingkan. Tanpa 
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penggunaan media, konsep pecahan akan menjadi hal yang sulit dipahami 

(Prihatin, 2012). Untuk mengatasi permasalahan tersebut penulis 

menggunakan bahan manipulatif dari plastik dan puzzle pecahan sebagai 

media.  

A. Hasil dan Penyajian Data 

       Pembelajaran yang dilakukan sebanyak dua kali pertemuan yaitu 

pertemuan pertama yaitu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2012  untuk 

pembelajaran melalui penanaman konsep operasi penjumlahan dan 

pengurangan pada materi pecahan kelas 3 SD melalui plastik transparan dan 

puzzle pecahan, dan pertemuan ke-2 pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2012 

untuk postes. Pertemuan pertama 2x45 menit, pertemuan kedua 2x45 menit. 

Jadwal penelitian ini disesuaikan dengan jadwal pelajaran sekolah tersebut. 

Yaitu Setiap hari Senin materi pembelajarannya adalah Matematika. Jadi 

jadual matematika minggu ke-5 bulan maret ditukar hari rabu. 

       Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang 

diperoleh dari daftar nilai hasil nilai EBI (Evaluasi Belajar ISCO) sebelum 

kelas eksperimen diberikan pembelajaran melalui penanaman konsep 

operasi penjumlahan dan pengurangan pada materi pecahan kelas 3 SD 

melalui plastik transparan dan puzzle pecahan sebagai data pretes. 

Pertemuan ke- 1 

a. Perencanaan  

       Proses pembelajaran ke I mengetengahkan pelajaran Matematika 

dengan materi pokok penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pada 

pembelajaran ini siswa difokuskan pada penjumlahan pecahan dengan 

cara membandingkan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan 

dengan mencari luas bangun persegi panjang.  

       Waktu pembelajaran selama 2 x 45 menit dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Kegiatan Awal : 10 menit 

a. Menjelaskan tujuan pembelajaran.  
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b. Memotivasi siswa dengan mengulas materi pecahan 

senilai dan KPK. 

2. Kegiatan Inti : 65 menit 

a. Dibentuk kelompok dan diberi beberapa puzzle pecahan 

beserta plastik transparan untuk digunakan peragaan 

operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Langkah 

yang dilakukan siswa adalah : 1) Memasangkan 2 puzzle 

pecahan (1/2) yang beda warna sehingga menjadi 1 bagian 

utuh (2/2).  2) Menuliskan hasil penjumlahan 

1
2

2

2

1

2

1
  (dengan melihat hasil pemasangan puzzle).  

b. Memasangkan 2 puzzle pecahan (1/2)  dan puzzle (1/4) 

yang beda warna sehingga menjadi 1 bagian  (3/4).  4) 

Menuliskan hasil penjumlahan 
4

3

4

1

2

1
  (dengan 

melihat hasil pemasangan puzzle).  4) Menyimpulkan 

penjumlahan pecahan dengan penyebut sama dan 

penyebut yang beda.  

c. Memberi penjelasan bahwa penjumlahan pecahan dengan 

penyebut sama operasinya tinggal menjumlahkan 

pembilang sedangkan penyebutnya tetap, dan  Memberi 

penjelasan bahwa penjumlahan pecahan dengan penyebut 

beda, mencari pecahan senilainya dulu baru dijumlahkan 

(menyamakan penyebut kedua pecahan yang 

dijumlahkan). 

d. Siswa secara berkelompok mengerjakan soal latihan 

penjumlahan pecahan ( dimana penyebut lebih besar 

daripada pembilang).  

e. Jawaban dikoreksi bersama sama 

3. Kegiatan akhir : 15 menit 

a. Guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran 



 

 

106 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

b. Memberi post-test tentang perkalian pecahan 

c. Refleksi  

Pertemuan ke- 2 

a. Perencanaan 

       Proses pembelajaran ke II mengetengahkan pelajaran Matematika 

dengan materi pokok penjumlahan pengurangan pecahan. Pada 

pembelajaran ini siswa difokuskan pada pengurangan pecahan dengan 

cara membandingkan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan 

dengan mencari luas bangun persegi panjang. 

Waktu pembelajaran selama 2 x 45 menit dengan langkah – 

langkah sebagai berikut: 

1) Kegiatan Awal : 10 menit 

a) Menjelaskan tujuan pembelajaran 

b) Memotivasi siswa dengan mengulas materi operasi 

penjumlahan  pecahan. 

2) Kegiatan Inti : 70 menit 

a) Dibentuk kelompok dan diberi beberapa puzzle pecahan 

beserta plastik transparan untuk digunakan peragaan 

operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Langkah 

yang dilakukan siswa adalah : 1) Melakukan operasi 

pengurangan dengan  puzzle pecahan (2/2) diambil ½ 

bagian sehingga diperoleh hasil ½ bagian. 2) Menuliskan 

hasil pengurangan 
2

1

2

1

2

2
  dan 

6

3

6

1

6

4
  (dengan 

melihat hasil pemasangan puzzle). 3) Melakukan operasi 

pengurangan dengan  puzzle pecahan (1/2) diambil 1/6 

bagian sehingga diperoleh hasil 2/6 bagian dan operasi 

pengurangan dengan  puzzle pecahan (4/6) diambil 1/2 

bagian sehingga diperoleh hasil 1/6 bagian.. 2) 

Menuliskan hasil pengurangan 
4

1

4

1

2

1
  dan 

6

1

3

1

2

1
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(dengan melihat hasil pemasangan puzzle). 4) 

Menyimpulkan pengurangan pecahan dengan penyebut 

sama dan penyebut yang beda.Memberi penjelasan bahwa 

pengurangan pecahan dengan penyebut sama operasinya 

tinggal mengurangkan pembilang sedangkan penyebutnya 

tetap, dan  Memberi penjelasan bahwa pengurangan 

pecahan dengan penyebut beda, mencari pecahan 

senilainya dulu baru dikurangkan (menyamakan penyebut 

kedua pecahan yang dikurangkan). 

 
c. Siswa secara berkelompok mengerjakan soal latihan pengurangan 

pecahan ( dimana penyebut lebih besar daripada pembilang).  

d. Jawaban dikoreksi bersama sama  

e. Memberi post-test tentang pe pecahan 

3. Kegiatan akhir : 10 menit  

a. Guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran  

b. Refleksi  

B. Analisis Data 

       Untuk menganalisis hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah 

diberi perlakuan digunakan data nilai hasil belajar yang diperoleh dari data 

daftar nilai hasil nilai EBI (Evaluasi Belajar ISCO) sebelum kelas 

eksperimen diberikan pembelajaran melalui penanaman konsep operasi 

penjumlahan dan pengurangan pada materi pecahan kelas 3 SD melalui 

plastik transparan dan puzzle pecahan, sebagai pretes dan postes kelas 

eksperimen.  

       Dalam Sudjana (2005: 67), untuk menghitung nilai rata-rata suatu 

sampel di hitung dengan rumus sebagai berikut: 


n

X
X i

 

Keterangan: 

X  : Rata-rata sampel 

iX  : Jumlah semua harga X yang ada dalam kumpulan data 
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n   : Banyaknya data 

       Berikut akan disajikan data nilai Sebelum dan Sesudah Pembelajaran 

Melalui penanaman konsep operasi penjumlahan dan pengurangan pada 

materi pecahan kelas 3 SD melalui plastik transparan dan puzzle pecahan 

seperti pada tabel berikut: 

TABEL 4.1 

Data Hasil Nilai Sebelum dan Sesudah Pembelajaran Melalui 

penanaman konsep operasi penjumlahan dan pengurangan pada 

materi pecahan kelas 3 SD melalui plastik transparan dan puzzle 

pecahan 

NO NAME SEBELUM SESUDAH 

1 Ahmad Syafirudin 65 80 

2 Aldhea Indriani 58 70 

3 Supardi 50 75 

4 Ahmad Edi 55 70 

5 Karina Yuni Ayuningtyas 55 70 

6 Khofiatun Hasanah 40 75 

7 Khotibul Umam 70 80 

8 Laili 65 85 

9 M.Feri 61 80 

10 Mahabbatus Sa'adah 71 90 

11 Risnhna Nur Herlina 78 95 

12 Zakaria Sanjaya 44 60 

13 Agus Harianto 52 70 

14 Ahmad Malik 49 75 

15 Akbar Risky Maulana 53 80 

Jumlah 866 1.155 

 

 

a. Rata-rata sebelum perlakuan (dengan jumlah data sebanyak 15) 
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n

X
X i

 

453
15

866
,X  

b. Rata-rata sesudah perlakuan (dengan jumlah data sebanyak 15) 


n

X
X i

 

771
15

1551
,

.
X  

       Dari tabel diatas kita bisa mengetahui bahwa rata-rata nilai hasil belajar 

peserta didik sebelum diberikan pembelajaran melalui penanaman konsep 

operasi penjumlahan dan pengurangan pada materi pecahan kelas 3 SD 

melalui plastik transparan dan puzzle pecahan sebesar 53,4 dan  rata-rata 

nilai hasil belajar peserta didik setelah diberikan pembelajaran melalui 

penanaman konsep operasi penjumlahan dan pengurangan pada materi 

pecahan kelas 3 SD melalui plastik transparan dan puzzle pecahan sebesar 

71,7 (nilai hasil belajar meningkat). Artinya konsep pemahaman anak 

tentang operasi penjumlahan dan pengurangan (penanaman konsep operasi 

penjumlahan dan pengurangan pada materi pecahan kelas 3 SD) meningkat. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Pembelajaran dengan penanaman konsep operasi penjumlahan dan 

pengurangan pada materi pecahan kelas 3 SD meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. 

2. Pembelajaran dengan penanaman konsep operasi penjumlahan dan 

pengurangan pada materi pecahan kelas 3 SD meningkatkan 

pemahaman materi peserta didik. 

3. Pembelajaran dengan penanaman konsep operasi penjumlahan dan 

pengurangan pada materi pecahan kelas 3 SD, peserta didik dapat 

menemukan konsep pembelajaran sendiri. 
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4. Pembelajaran dengan penanaman konsep operasi penjumlahan dan 

pengurangan pada materi pecahan kelas 3 SD melatih siswa berfikir 

induktif. 

5. penanaman konsep operasi penjumlahan dan pengurangan pada materi 

pecahan kelas 3 SD meningkat (rata-rata nilai setelah pembelajaran 

melalui  penanaman konsep operasi penjumlahan dan pengurangan 

pada materi pecahan kelas 3 SD melalui plastik transparan dan puzzle 

pecahan meningkat menjadi 71,7 dari 53,4) 

B. Saran 

1. Bagi para guru dapat mempertimbangkan untuk menggunakan 

pembelajaran dengan penanaman konsep operasi penjumlahan dan 

pengurangan pada materi pecahan kelas 3 SD melalui plastik 

transparan dan puzzle pecahan ini sebagai salah satu alternatif 

pembelajaran yang dipakai karena terbukti menghasilkan peningkatan 

hasil belajar yang artinya pemahaman konsep peserta didik juga 

meningkat. 

2. Bagi para guru dapat memperbanyak jenis maupun variasi dengan 

berbagai gambar yang menarik dalam membuat puzzle pecahan ketika 

menerapkan pembelajaran ini 

3.  Bagi para guru ketika menerapkan pembelajaran ini diharapkan 

masing-masing siswa bisa memperagakan sendiri puzzle pecahan 

setelah itu mereka mengambil kesimpulan (menemukan konsep). 

4. Untuk melaksanakan pembelajaran dengan penggunaan media puzzle 

pecan dan plastic teransparan memerlukan persiapan yang cukup 

matang, terutama dalam menyusun media yang memerlukan 

pembuatan akurat sehingga diperoleh hasil yang optimal.  

5. Dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa, guru hendaknya 

lebih sering melatih siswa dengan kegiatan berbagai metode, walau 

dalam taraf yang sederhana, dimana siswa nantinya dapat menemuan 

pengetahuan baru, memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga 
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siswa berhasil atau mampu memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapinya.   

6. Bagi peneliti-peneliti yang berminat meneliti tentang penanaman 

konsep operasi penjumlahan dan pengurangan melalui plastik 

transparan dan puzzle pecahan dimungkinkan untuk mengembangkan 

penelitian lain dengan subyek peserta didik yang berbeda dan materi 

yang berbeda. 

7. Bagi Masyarakat umum pembelajaran dengan penanaman konsep 

operasi penjumlahan dan pengurangan melalui plastik transparan dan 

puzzle pecahan bisa menambah pengetahuan baru dalam 

pembelajaran. 
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Abstrak 

Seperti kita tahu bahwa kebanyakan siswa memandang Matematika sebagai 

bidang studi yang paling sulit. Berdasarkan hal ini banyak siswa yang 

menganggap remeh bidang studi Matematika sehingga mengakibatkan hasil 

pembelajaran pada bidang studi matematika menurun. Untuk meningkatkan hasil 

belajar Matematika peneliti mencoba menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan metode diskusi. Penelitian ini menggunakan dua 

siklus yang setiap siklusnya memiliki empat tahapan yaitu: tahap perencanaan, 

tahap pelaksanaan, tahap observasi, dan yang terakhir adalah tahap refleksi. 

subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 2 SMA Sejahtera Surabaya. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan dokumentasi. Dari hasil 

penelitian diperoleh data yaitu pada data dokumentasi persentase ketuntasan 

belajar klasikal mencapai 52,63%. Siklus I persentase ketuntasan belajar klasikal 

mencapai 50%. Siklus II persentase ketuntasan belajar klasikal mencapai 89,47%. 

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan metode diskusi dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika pokok bahasan peluang pada siswa kelas XI IPA 2 SMA 

SEJAHTERA Surabaya, serta dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam 

pembelajaran matematika. 

 

Kata kunci: Pembelajaran kooperatif tipe STAD, metode diskusi, hasil belajar 

matematika. 

 

 

A. PENDAHULUAN 

 

       Bidang studi Matematika merupakan salah satu pembelajaran yang 

menuntut kemampuan siswa untuk terampil berfikir secara kreatif. 

mailto:dyan_math@yahoo.com
mailto:air_cms@yahoo.com
mailto:diepra@ymail.com3
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Kebanyakan siswa memandang Matematika sebagai bidang studi yang paling 

sulit. Berdasarkan hal di atas, banyak siswa yang menganggap remeh bidang 

studi Matematika sehingga mengakibatkan hasil pembelajaran pada bidang 

studi Matematika menurun.  

       Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa perlu dilakukan 

penelitian yang mengarah pada peningkatan hasil belajar Matematika. Oleh 

karena itu, peneliti ingin memperbaiki kualitas pembelajaran Matematika 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan 

metode diskusi pada siswa kelas XI IPA 2 SMA SEJAHTERA Surabaya. 

Sehingga peneliti menetapkan judul “Penerapan Pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD dengan Metode Diskusi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Matematika pokok bahasan Peluang pada Siswa Kelas XI IPA 2 SMA 

SEJAHTERA Surabaya”. 

Dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Apakah dengan 

menerapkan Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dengan metode diskusi 

dapat meningkatkan hasil belajar Matematika pokok bahasan Peluang pada 

siswa kelas XI IPA 2 SMA SEJAHTERA Surabaya?” 

       Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar Matematika 

pokok bahasan peluang dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dengan metode diskusi pada siswa kelas XI IPA 2 SMA SEJAHTERA 

Surabaya. 

 

B. METODE PENELITIAN 

 

1. Subjek dan Latar Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

       Dalam PTK ini yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas 

XI IPA 2 SMA SEJAHTERA Surabaya yang terdiri dari 38 siswa 

dengan komposisi perempuan 22 siswa dan laki-laki 16 siswa. 

b. Latar Penelitian 

       Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti mengambil lokasi di 

SMA SEJAHTERA Surabaya, jalan Simo Mulyo I No. 3 Surabaya. 
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2. Prosedur Penelitian 

       Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 

ini menggunakan dua siklus yang setiap siklusnya memiliki empat tahapan 

yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi, dan yang 

terakhir adalah tahap refleksi. Seperti model PTK menurut Arikunto 

(2010: 16) berikut ini: 

 

Gambar 1. Siklus PTK Menurut Arikunto (2010: 16) 

a. Siklus I 

1) Perencanaan 

        Dalam tahap ini peneliti akan mempersiapkan perangkat 

pembelajaran antara lain: silabus, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan menyusun 

butir soal tes akhir siklus (berupa kuis individu) disertai dengan 

kunci jawaban dan pedoman penilaian. 

2) Pelaksanaan 

       Pada kegiatan ini guru melakukan kegiatan belajar mengajar 

sesuai dengan langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD dengan metode diskusi sebagai berikut: 

a) Guru menjelaskan materi kepada siswa dalam proses 

pembelajaran yang akan dilakukan siswa. 

b) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk membagi 

kelompok yang anggotanya terdiri dari 4-5 orang secara 

heterogen. 
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c) Guru membagi LKS kepada setiap kelompok sebagai bahan 

yang akan dipelajari siswa, LKS dikerjakan dan didiskusikan 

secara berkelompok. 

d) Guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusi di depan kelas dan meminta kelompok lain untuk 

menanggapi kelompok yang maju di depan kelas. 

e) Guru meminta siswa duduk berkelompok dan guru menyajikan 

permasalahan yang akan didiskusikan dengan siswa. 

f) Guru memberikan kuis yang dikerjakan siswa secara individu.. 

g) Guru bersama-sama siswa menyimpulkan materi pelajaran dan 

memberikan penghargaan bagi kelompok dengan nilai rata-rata 

kuis yang paling tinggi. 

3) Observasi (pengamatan) 

       Pada tahap ini dilakukan pengamatan hasil belajar siswa dalam 

mengerjakan tes, setelah menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD dengan metode diskusi. 

4) Refleksi 

       Dari hasil observasi, peneliti melakukan refleksi. Tahap ini 

dimaksud untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah 

dilakukan, berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian 

dilakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan berikutnya. 

b. Siklus II 

       Siklus II dilaksanakan sesuai dengan hasil refleksi pada siklus I. 

Jika pada siklus pertama ketuntasan hasil belajar siswa belum tercapai 

maka akan dilanjutkan pada siklus kedua, jika pada siklus kedua belum 

tercapai maka penelitian dilanjutkan pada siklus ketiga begitu 

seterusnya sampai ketuntasan hasil belajar siswa tercapai. Dan jika 

ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus II telah tercapai maka siklus 

dihentikan atau dengan kata lain penelitian dapat dihentikan. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

       Untuk memperoleh data tersebut, diperlukan teknik pengumpulan data 

yang tepat. Dengan memperhatikan judul penelitian, dalam penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa tes dan dokumentasi. 

a. Tes 

       Menurut Arikunto (2009: 53) mengatakan, tes adalah alat atau 

prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu 

dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tes subjektif yang terdiri 

dari 5 butir soal esai yang diberikan pada akhir pembelajaran di tiap-

tiap siklus. 

b. Dokumentasi 

       Menurut Arikunto (2006: 231), metode dokumentasi yaitu mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan 

sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk data awal atau pra siklus, 

untuk pembentukan kelompok kooperatif, dan untuk menentukan skor 

awal. Pada penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data hasil belajar siswa sebelum dilakukan model 

pembelajaran kooperatif Tipe STAD. 

 

4. Teknik Analisis Data 

       Penelitian ini menggunkan jenis penelitian analisis data deskriptif 

kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena peneliti berusaha 

mendeskripsikan dan menganalisa hasil belajar siswa dalam melaksanakan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dengan metode diskusi. Dan 

penelitian ini bersifat kualitatif karena data yang diperoleh dalam 

penelitian ini berupa hasil tes siswa yang kemudian dianalisis. 

Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah: 
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a. Nilai Tes Formatif 

       Yaitu melakukan penjumlahan nilai yang diperoleh siswa, yang 

selanjutnya dibagi dengan banyaknya jumlah siswa yang ada di kelas 

tersebut sehingga diperoleh rata-rata tes formatif, dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

𝑥  =  
 𝑥𝑖

𝑛
  (Fitriana 2005: 40) 

Keterangan: 𝑥  = Nilai rata-rata kelas 

 𝑥𝑖  = Jumlah hasil nilai tes belajar siswa tiap siklus 

𝑛 = Jumlah Siswa 

b. Prosentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa 

       Ada dua kategori ketuntasan hasil belajar yaitu secara individu dan 

secara klasikal. Ketuntasan hasil belajar secara individu dapat dilihat 

melalui KKM yang ada di sekolah. Prosentase ketuntasan hasil belajar 

siswa yang dapat dilihat dari perolehan skor siswa setelah mengikuti 

penerapan Pembelajaran Kooperatif tipe STAD dengan Metode Diskusi 

dicari dengan menggunakan rumus: 

E = 
𝑛

𝑁
𝑥 100% (Depdikbud, 1994: 39). 

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 ≥ 75. 

2) Ketuntasan siswa secara klasikal dapat dikatakan tuntas apabila secara 

keseluruhan siswa dalam kelas mencapai ketuntasan sebesar ≥ 85 %. 

 

C. HASIL PENELITIAN 

       Pada penelitian ini, peneliti akan menguraikan mengenai hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan dan pembahasannya. 

1. Data Dokumentasi (Pra Siklus) 

Dalam tindakan prasiklus ini, peneliti mengumpulkan data hasil tes belajar 

siswa sebelum dilakukan penelitian. Adapun nilai hasil tes belajar siswa 



 

 

118 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

sebelum menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah 

sebagai berikut: 

Tabel Hasil Analisis Tes Siswa Sebelum Tindakan (prasiklus) 

No Tes Subjektif Hasil 

1 Jumlah Siswa 38 

2 Jumlah siswa yang tuntas 20 

3 Jumlah siswa yang tidak 

tuntas 

18 

4 Prosentase ketuntasan 

Belajar klasikal 

20

38
 x100% = 52,63% 

5 Rata-rata kelas 2664

38
= 70,11 

 

2. Siklus I 

Analisis hasil belajar matematika siswa pada siklus I dapat dilihat dalam 

tabel berikut: 

Tabel Hasil Analisis Tes Siswa pada Siklus I 

No Tes Subjektif Hasil 

1 Jumlah Siswa 38 

2 Jumlah siswa yang tuntas 19 

3 Jumlah siswa yang tidak tuntas 19 

4 Prosentase ketuntasan belajar 

klasikal 

19

38
 x100% = 50% 

5 Rata-rata kelas 2845

38
 = 74,87 

Dari tabel diatas diperoleh nilai rata-rata siswa adalah 74,87 dan 

ketuntasan belajar secara klasikal mencapai 50% atau ada 19 siswa dari 38 

siswa yang sudah tuntas belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa ketuntasan 

belajar secara klasikal belum mencapai ketuntasan, karena siswa yang 

memperoleh nilai ≥75 hanya sebesar 50% lebih kecil dari prosentase yang 

dikehandaki yaitu sebesar 85 %. 

3. Siklus II 

Analisis hasil belajar matematika siswa pada siklus II dapat dilihat dalam 

tabel berikut: 
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Tabel Hasil Analisis Tes Siswa pada Siklus II 

No Tes Subjektif Hasil 

1 Jumlah Siswa 38 

2 Jumlah siswa yang tuntas 34 

3 Jumlah siswa yang tidak tuntas 4 

4 Pesentase ketuntasan belajar klasikal 34

38
 x100% = 89,47% 

5 Rata-rata kelas 3488

38
 = 91,79 

Dari tabel diatas diperoleh nilai rata-rata siswa adalah 91,79 dan 

ketuntasan belajar secara klasikal mencapai 89,47% atau ada 34 siswa dari 

38 siswa yang sudah tuntas belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa 

ketuntasan belajar secara klasikal telah mencapai ketuntasan secara 

maksimal, karena siswa yang memperoleh nilai ≥75 sebesar 89,47% lebih 

besar dari prosentase yang dikehandaki yaitu sebesar 85 %. 

 

D. PEMBAHASAN 

       Melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD dengan metode diskusi dapat meningkatakan hasil 

belajar siswa pada pokok bahasan Peluang. Hal ini dapat dilihat dari semakin 

dalamnya pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan guru 

(ketuntasan belajar meningkat dari siklus I, dan II) yaitu masing – masing 

50% dan 89,47%. Pada siklus II ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah 

tercapai. 

 

E. SIMPULAN DAN SARAN 

       Penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan metode diskusi 

dapat meningkatkan hasil belajar matematika pokok bahasan peluang pada 

siswa kelas XI IPA 2 SMA SEJAHTERA Surabaya. Dapat dilihat dari 

ketuntasan secara klasikal pada siklus I hanya sebesar 50%. Dari hasil siklus I 

peneliti mengadakan revisi untuk memperbaiki kesalahan pada siklus I yaitu 
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dengan memberikan pemahaman pada siswa dengan memberikan variasi 

contoh soal yang lebih banyak agar dapat dipahami oleh siswa, dan lebih 

menekankan rumus pada contoh-contoh soal sehingga dapat dengan mudah 

diterapkan siswa pada soal yang akan diberikan sehingga tidak salah dalam 

penggunaannya. Hasil ketuntasan secara klasikal pada siklus II telah mencapai 

89,47%. Hasil pada siklus II ini telah mengalami peningkatan yang lebih baik 

dari siklus I. 

Berdasarkan simpulan pada penelitian ini, dapat diberikan saran, yaitu:   

1. Pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat digunakan sebagai suatu 

alternatif dalam melaksanakan pembelajaran matematika disekolah untuk 

menumbuh kembangkan pola pikir aktif, kreatif, dan inovatif untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 

2. Hendaknya para guru perlu menambah wawasan tentang berbagai macam 

model-model pembelajaran dengan tujuan agar dapat memilih model 

pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa, sehingga tidak lagi 

menganggap matematika merupakan pelajaran yang sulit dan 

membosankan. 
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Abstrak 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya prestasi belajar siswa karena 

kurangnya pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematika dan rendahnya 

keaktifan siswa saat pembelajaran berlangsung. Untuk meningkatkan keaktifan 

dan pemahanman siswa maka diberikan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD, sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan keaktifan siswa. 

Dalam model pembelajaran STAD, siswa membentuk kelompok kecil, sehingga 

diharapkan dapat melatih sikap kepemimpinan, bekerjasama serta 

mengembangkan keterampilan sosial untuk mencapai ketuntasan belajar bersama-

sama sesuai dengan tujuan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Oleh 

karena itu  peningkatan keaktifan dan pemahaman siswa setelah diterapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

sangat diharapkan. Subjek dalam  penelitian  ini adalah siswa kelas XI IPA 2 

SMA Tamansiswa Mojokerto tahun ajaran 2012-2013 yang berjumlah 30 siswa 

terdiri dari 25 anak perempuan dan 5 anak laki-laki. Data diperoleh dengan cara 

observasi yang diamati oleh 3 pengamat dan tes yang terdiri dari 4 kode dengan 4 

soal setiap kodenya. Berdasarkan hasil perhitungan pada siklus pertama diperoleh 

tingkat keaktifan siswa yang relevan sebesar 66,67%, siklus kedua sebesar 

79,63%. Untuk pemahaman siswa pada siklus pertama mencapai 63,33% dengan 

rata-rata 73,6 sedangkan siklus kedua 86,67% dengan rata-rata 87,1. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa terhadap hasil belajar. 

 

Kata kunci: pemahaman, keaktifan, pembelajaran kooperatif  STAD 

 

A. PENDAHULAAN 

       SMA Tamansiswa Mojokerto terutama kelas XI IPA 2 mempunyai 

prestasi belajar matematika yang rendah karena kurang memahami konsep-
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konsep matematika. Hal ini juga ditunjang oleh aktivitas belajar matematika 

siswa yang kurang bagus. 

       Untuk meningkatkan keaktifan dan pemahanman siswa maka diberikan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD, sebagai upaya meningkatkan 

pemahaman dan keaktifan siswa.  

       Menurut Tritanto (2007:52) pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) ini merupakan salah satu tipe dari model 

pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil 

yang jumlah anggota tiap kelompok 4-5 orang siswa secara heterogen. 

Diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian materi, 

kegiatan kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok. Dengan demikian 

dalam model pembelajaran STAD, diharapkan dapat melatih sikap 

kepemimpinan, kerjasama dan pengembangan keterampilan sosial agar 

ketuntasan belajar tercapai secara bersama-sama sesuai dengan tujuan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Sesuai dengan kurikulum SMA 

Tamansiswa, maka model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini diterapkan 

pada materi Kaidah Pencacahan. Untuk mencapai ketuntasan belajar dan 

peningkatan aktivitas dapat digambarkan dalam langkah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemahaman keaktifan 

Kondisi Awal: 

1. Siswa kurang aktif 

2. Siswa kurang paham materi 

1. Meningkatkan Keaktifan 

2. Meningkatkan Pemahaman 

Pembelajaran Kooperatif tipe STAD 

Selesai 

 
Selesai 
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Rancangan penelitian  tindakan terdiri atas: 

1. Perencanaan  

       Survey ke sekolah untuk mengetahui kondisi kelas. Dari hasil survey 

kondisi awal siswa dapat dikatakan kurang aktif dan kurang paham 

terhadap konsep materi. Untuk mengatasi hal tersebut diberikan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

       Sebelum proses belajar mengajar berlangsung, guru mempersiapkan: 

silabus, Rencana Program Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa 

(LKS),  soal tes dan instrumen penelitian yang berupa lembar observasi.  

2. Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan dilakukan kegiatan sebagai berikut: 

a. Pendahuluan yaitu kegiatan pembelajaran dimulai dengan mengucap 

salam dan memotivasi untuk menarik perhatian dan minat siswa. 

b. Kegiatan inti 

 Guru melakukan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan langkah-

langkah model pembelajaran kooperatif tipe STAD sebagai berikut: 

1) Menjelaskan materi. 

2) Memberi kesempatan kepada siswa untuk membagi kelompok. 

3) Membagi LKS kepada setiap kelompok sebagai bahan yang akan 

dipelajari dan dikerjakan secara individu. 

4) Mengajak siswa membuat kesimpulan dari hasil diskusi kelompok. 

5) Menunjuk wakil tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya. 

c. Penutup, Guru memberikan penghargaan terhadap kelompok dan 

memberikan tugas. 

3. Observasi 

       Dilakukan pengamatan aktivitas dan hasil belajar siswa selama proses 

pembelajaran menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD.  
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4. Refleksi 

      Jika berdasarkan pengamatan dari hasil tes yang dikerjakan siswa masih 

belum mengalami ketuntasan klasikal maka peneliti melanjutkan pada 

siklus berikutnya sampai mencapai ketuntasan klasikal. 

       Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, dilakukan 

secara langsung pada saat proses pembelajaran dan diamati oleh 3 

pengamat. Metode Tes digunakan untuk mengetahui pemahaman siswa 

terhadap pokok bahasan Kaidah Pencacahan. 

 

B. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Keaktifan siswa 

       Pada siklus I aktivitas yang relevan pada siswa sebesar 66,67% 

sedangkan pada siklus II sebesar 79,63%. Rata-rata keaktifan siswa pada 

siklus I 66,85% sedangkan siklus II sebesar 79,63%. 

2. Pemahaman siswa 

        Nilai rata-rata siswa pada pra siklus 69,8 dan ketuntasan belajar 

mencapai 53,33%,. Siklus I nilai rata-rata 73,63 dan ketuntasan belajar 

mencapai 63,33%, siklus II sebesar 87,1 dan ketuntasan belajara mencapai 

86,67% . 

       Berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat bahwa melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD pada sub bab kaidah pencacahan 

keaktifan siswa meningkat,  hal ini dapat dilihat dari prosentase aktivitas 

yang relevan sebesar 12,96% dan berkurangnya aktivitas yang tidak relevan 

sebesar 12,96%. Pemahaman siswa juga meningkat sebesar 13,47%. 

 

C. SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan  

       Penggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dapat 

meningkatan keaktifan dan pemahaman siswa terhadap konsep 

matematika. Hal ini dibuktikan oleh: 
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a. Untuk keaktifan siswa, pada siklus I aktivitas siswa yang relevan 

66,67% sedangkan pada siklus II 79,63% meningkat sebesar 12,96% 

dan aktivitas yang tidak relevan 33,33% sedangkan pada siklus II 

20,37% menurun 12,96%.  

b. Untuk pemahaman siswa, pada siklus I ketuntasan belajar sebesar 

63,33% dengan rata-rata 73,63 sedangkan pada siklus II sebesar 

86,67% dengan rata-rata 87,1 diketahui peningkatan sebesar 23,34% 

dan peningkatan rata-rata sebesar 13,47. 

2. Saran  

        Berdasarkan penelitian diatas yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Tipe STAD terhadap pokok bahasan peluang 

pada sub bab kaidah pencacahan di kelas XI IPA 2 SMA Tamansiswa 

Mojokerto tahun ajaran 2012-2013, maka penulis memberikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

a. Hendaknya para guru perlu menambah wawasan tentang berbagai 

macam model-model pembelajaran dengan tujuan agar dapat memilih 

model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa, sehingga siswa 

tidak lagi menganggap matematika 

b. merupakan pelajaran yang sulit dan membosankan serta siswa dapat 

lebih mudah menerima pelajaran karena aktivitas siswa yang diajarkan 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

terhadap materi peluang tergolong aktif, maka model ini dapat 

dilakukan oleh guru, khususnya pada mata pelajaran matematika.. 

c. Untuk melaksanakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD guru 

harus mampu menentukan materi yang benar-benar dapat diterapkan 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD sehingga dapat 

diperoleh hasil yang optimal. 

d. Dalam dunia pendidikan, sarana dan prasarana merupakan salah satu 

faktor pendukung keberhasilan dalam proses belajar mengajar maka 

diharapkan setiap sekolah memiliki sarana dan prasarana yang 

memadai.  
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Abstrak 

Salah satu ketidakberhasilan pembelajaran saat ini adalah pemilihan metode 

pembelajaran yang kurang sesuai dengan materi yang diajarkan. Oleh karena itu, 

pemilihan metode yang sesuai sangat menentukan tercapainya pembelajaran itu 

sendiri. Berdasarkan observasi peneliti, metode pembelajaran yang digunakan 

oleh guru matematika kelas XI IPA di SMA Dr. Soetomo Surabaya cenderung 

monoton sehingga menyebabkan siswa bosan terhadap pelajaran matematika, 

siswa kurang aktif dalam proses pmbelajaran dan pada kenyataan kurangnya 

peningkatan hasil belajar matematika. Maka dari itulah dicari suatu metode 

pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi siswa yaitu metode pembelajaran 

kooperatif. Dalam penelitian ini diambil metode pembelajaran kooperatif tipe TPS 

dan STAD, dari kedua metode tersebut peneliti ingin mengetahui pembelajaran 

kooperatif mana yang lebih tepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara yang menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dengan pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD) kelas XI IPA SMA 

Dr. Soetomo Surabaya pada pokok bahasan trigonometri. Hipotesis dalam 

penelitian ini adalah terdapat perbedaan hasil belajar matematika yang 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe TPS dan STAD kelas XI SMA Dr. 

Soetomo Surabaya. Rancangan penelitian ini adalah “Pre Test Post Tes Control 

Group Design”. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XI IPA 

SMA Dr. Soetomo Surabaya semester 1 Tahun ajaran 2012/2013 dan sebagai 

sampel penelitian adalah 80 siswa yaitu kelas IPA 3 (kelompok eksperimen) 

dengan 40 siswa dan kelas IPA 1 (kelompok kontrol) dengan 40 siswa. Sampel 

diambil secara acak. Sebelum instrumen hasil belajar yang digunakan terlebih 

dahulu diujicobakan pada siswa kelas XI SMA Dr. Soetomo Surabaya. Uji 

Prasyarat analisis yang digunakan adalah uji normalitas, Uji homogen dan uji 

kesamaan dua rata-rata. Untuk hipotesisnya menggunakan Uji-t pihak kanan. Dari 
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analisis uji hipotesis diperoleh tabelhitung tt   yaitu 2,70 > 2,639. Hal ini menandakan 

bahwa bahwa terdapat perbedaan hasil belajar matematika kelas XI IPA SMA Dr. 

Soetomo Surabaya antara yang menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Share (TPS) dengan pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) pada pokok bahasan trigonometri. 

 

Kata kunci: Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS, Pembelajaran Kooperatif Tipe 

STAD, Hasil Belajar Matematika. 

 

A. PENDAHULUAN 

       Menurut Eggen and Kauchaak (dalam Holil, 2007) Pembelajaran 

kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi pembelajaran yang 

melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan 

bersama. Pembelajaran kooperatif disusun dalam sebuah usaha untuk 

meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa dengan pengalaman sikap 

kepemimpinan dan membuat keputusan dalam kelompok, serta memberikan 

kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama siswa 

yang berbeda latar belakangnya. Jadi dalam pembelajaran kooperatif siswa 

berperan ganda, yaitu sebagai siswa ataupun sebagai guru. Dengan bekerja 

secara kolaboratif untuk mencapai sebuah tujuan bersama, maka siswa akan 

mengembangkan keterampilan berhubungan dengan sesama manusia yang 

akan sangat bermafaat bagi kehidupan di luar sekolah. Model pembelajaran 

kooperatif tampaknya akan dapat melatih para siswa untuk mendengar 

pendapat-pendapat orang lain dan merangkum pendapat atau temuan-temuan 

dalam bentuk tulisan. Pembelajaran  kooperatif ini bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Beberapa ahli 

berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami 

konsep-konsep yang sulit. (Ibrahim, dkk, 2005: 7). Pembelajaran kooperatif 

ini mempunyai beberapa kelebihan, yaitu: 

1. Motivasi belajar siswa dapat ditingkatkan. 

2. Siswa saling berkomunikasi dengan temannya. 

3. Keaktifan siswa dalam pembelajaran siswa dapat ditingkatkan. 

4. Pemahaman dan proses belajar siswa dapat ditingkatkan. 



 

 

130 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

       Dalam pembelajaran kooperatif dikenal beberapa tipe, mulai dari yang 

sederhana sampai dengan yang sangat kompleks, diantaranya adalah STAD, 

Jigsaw, Investigasi Kelompok (IK), dan Pendekatan Struktur (TPS). Berikut 

ini akan dibahas model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Divison (STAD) dan Think Pair Share (TPS). 

       Student Teams Achievement Divison (STAD) merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, dan merupakan model yang 

paling baik untuk permulaan bagi para guru yang baru menggunakan model 

pembelajaran kooperatif. Dalam STAD para siswa dibagi dalam tim belajar 

yang terdiri atas 4-5 orang yang berbeda-beda tingkat kemampuan akademik, 

jenis kelamin, dan latar belakang etniknya. Guru menyampaikan pelajaran, 

lalu siswa bekerja dalam tim mereka untuk memastikan bahwa anggota tim 

telah menguasai pelajaran. Selanjutnya, semua siswa mengerjakan kuis 

mengenai pelajaran tersebut secara individual, saat itu mereka tidak boleh 

saling bekerjasama. Dari kuis ini didapatkan skor individual dan rata-rata skor 

tim. Skor tim dihitung berdasarkan kemajuan yang diperoleh oleh tiap anggota 

tim. Penggunaan Cooperative Learning (CO) tipe STAD merupakan gaya 

pembelajaran sederhana tetapi sangat tepat dan relevan untuk digunakan 

dalam proses belajar dan pembelajaran di sekolah. Karena STAD dianggap 

representative untuk menumbuh kembangkan kepekaan dan pola pikir active, 

creative, dan innovative untuk meningkatkan motivasi belajar siswa sekaligus 

meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi serta konsep yang dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar baik secara 

individu maupun kelompok. Bahkan STAD mengajarkan pola interaksi sosial 

untuk saling menghargai dan menghormati pendapat seorang kawan dalam 

tim, melatih memecahkan masalah secara demokratis, dan memberi 

kesempatan bagi siswa untuk mengekspresikan ide/ argumennya sehingga 

pembelajaran tidak terlalu monoton. 

       Think Pair Share (TPS) merupakan salah salah satu pendekatan struktural 

dalam pembelajaran kooperatif yang pertama kali diusulkan oleh Frank 

Lyman (dalam Julianto, 2011: 37). Pada think pair share, siswa 
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dikelompokkan secara berpasangan yang bertujuan mengefektifkan proses 

belajar kelompok. Pembelajaran tipe ini mengajarkan siswa untuk lebih 

mandiri dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan sehingga dapat 

membangkitkan rasa percaya diri siswa, dimana siswa dapat bekerja sama 

dengan orang lain dalam kelompok kecil yang heterogen. Pembelajaran 

kooperatif dengan pendekatan struktural TPS memiliki prosedur yang 

ditetapkan untuk memberi siswa waktu agar dapat berpikir, menjawab dan 

saling membantu satu sama lain sehingga termotivasi untuk mempelajari 

pokok bahasan yang diberikan. Pembelajaran kooperatif mendorong siswa 

untuk bekerja sama dalam menemukan penyelesaian dari suatu masalah, dan 

mereka mengkoordinasikan mereka agar saling berinteraksi. 

       Dengan dasar inilah yang mendorong peneliti mencoba mengadakan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair 

Share (TPS) dan Student Teams Achievement Division (STAD) Terhadap 

Hasil Belajar Matematika Pada Pokok Bahasan Trigonometri Siswa Kelas XI 

IPA SMA Dr. Soetomo Surabaya Tahun Ajaran 2012/ 2013”. 

       Berdasarkan uraian latar belakang belakang di atas maka masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini yaitu “Apakah terdapat perbedaan hasil 

belajar matematika antara yang menggunakan pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share (TPS) dengan pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD)?” 

       Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil 

belajar matematika antara yang menggunakan pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share (TPS) dengan pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

        

B. METODE PENELITIAN 

       Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (quasi 

experiments), karena tidak memenuhi persyaratan seperti yang ditentukan 

dalam penelitian eksperimen sungguhan, yakni ada kelas pembanding, ada 
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pre-test dan post-test. Penelitian eksperimen semu adalah sejenis eksperimen 

yang merupakan penyempurnaan desain pra-eksperimen, meliputi kelompok 

yang terjadi dengan sendirinya, biasanya lebih dari satu kelompok serta 

memiliki lebih banyak unsur observasi daripada desain pra-eksperimen. 

Penelitian ini akan membandingkan akibat dari suatu perlakuan tertentu 

dengan yang tanpa diberi perlakuan. Rancangan ini membutuhkan dua 

kelompok untuk dijadikan sampel penelitian. Satu kelompok eksperimen 

diberi perlakuan yakni model pembelajaran Think Pair Share (TPS), 

sedangkan kelompok kontrol dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD). Kemudian akan diobservasi 

untuk melihat apakah ada perbedaan hasil belajar dari dua kelompok tersebut. 

       Rancangan penelitian yang dipilih adalah model desain kelompok kontrol 

prauji-pascauji tidak ekuivalen (Pretest-posttest Nonequivalent Control Group 

Design). Desain ini adalah desain kelompok jamak dengan beberapa fitur 

pembanding kelompok statis dan didesain prauji-pascauji kelompok tunggal. 

Desain ini memberikan informasi prauji dan kelompok pembanding, namun 

kelompok itu tidak sepenuhnya sepadan atau ekuivalen atau dipilih secara 

acak sehingga tidak dapat diasumsikan sebgaai ekuivalen (kelompok 

bandingan dipilih berdasarkan persamaannya dengan kelompok eksperimen). 

Keuntungan kelompok statis, yaitu peneliti dapat mengukur perbedaan yang 

telah ada sebelumnya diantara kelompok-kelompok tertentu. Desain ini 

banyak digunakan dalam penelitian pendidikan. Penggunaan model ini 

didasari asumsi kemampuan awal yang sama. Rancangan penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

 

 

 

 

 

Kelompok     Observasi     Perlakuan     Observasi 

       E1              
1O      

1X            3O

         
       E2                 

2O      
2X                 

4O  
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Keterangan : 

E1     : Kelompok Eksperimen 

E2     : Kelompok Kontrol 

1X  : Perlakuan (model pembelajaran TPS) 

2X : Perlakuan (model pembelajaran kooperatif 

          tipe STAD) 

1O  : Tes kemampuan awal (Eksperimen) 

2O  : Tes kemampuan awal (Kontrol) 

3O  : Tes hasil belajar (Eksperimen) 

4O  : Tes hasil belajar (Kontrol) 

       Menurut Sudjana (2005: 6) populasi adalah totalitas semua nilai yang 

mungkin, hasil menghitung ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif 

mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap 

dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Dalam penelitian ini yang 

menjadi populasi adalah seluruh siswa kelas XI SMA Dr. Soetomo Surabaya 

Tahun Ajaran 2012/ 2013. 

       Menurut Sudjana (2005: 6) sampel adalah sebagian dari suatu populasi. 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling acak 

sederhana, secara acak pula ditentukan bahwa kelas XI IPA 1 merupakan 

kelas kontrol yaitu kelas yang mendapat model pembelajaran STAD dan kelas 

XI IPA 3 merupakan kelas eksperimen yaitu kelas yang mendapat model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS. 

       Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data 

yang berupa metode dokumentasi dan tes. Peneliti menggunakan metode 

dokumentasi untuk mengambil nilai tes paling akhir siswa dari pokok bahasan 

sebelumnya, dan digunakan untuk mengetahui kemampuan awal kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol siswa. Sedangkan metode tes digunakan 

untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa. Dalam penelitian ini 

peneliti memberikan tes sebanyak 15 butir yaitu 10 butir soal berbentuk 

pilihan ganda dan 5 butir soal berbentuk uraian (esai). Soal berbentuk pilihan 

ganda dipilih karena siswa sudah terbiasa menghadapi soal-soal berbentuk 

pilihan ganda, sehingga tidak perlu membingungkan siswa. Soal berbentuk 
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pilihan ganda ini berguna untuk melatih kecepatan atau ketepatan menghitung 

dan juga mengukur pengawasan siswa terhadap materi yang disampaikan. Dan 

dengan menggunakan soal berbentuk uraian (esai) ini diharapkan peneliti 

dapat mengetahui bagaimana kemampuan masing-masing siswa sebenarnya 

terutama kemampuan analisis siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan 

dalam mata pelajaran matematika. 

       Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa uji 

kesamaan dua rata-rata dan uji hipotesis. Uji kesamaan dua rata-rata 

digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan awal 

antara yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS dengan 

yang menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD. Sedangkan uji 

hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara hasil 

belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS 

dengan yang menggunakan penbelajaran kooperatif tipe STAD. Uji hipotesis 

ini mengggunakan Uji-t satu pihak kanan dengan pasangan hipotesis nol (Ho) 

dan dibandingkan (H1) sebagai berikut: 

Ho : 
21    : Tidak ada perbedaan yang signifikan prestasi belajar antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

11 : H    
2  : Ada perbedaan yang signifikan prestasi belajar antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Uji-t yang digunakan adalah: 

2

)1()1(

11

21

2

22

2

112

21

21













nn

SnSn
S

nn
S

xx
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Kriteria pengujian adalah Ho diterima jika   1tthitung
 dan Ho ditolak jika t 

mempunyai nilai yang lain denagn (
)1( t ) di dapat dari daftar distribusi t 

(Sudjana, 2005: 239) 
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dengan derajat kebebasan (dk) = ( 221  nn ) dengan peluang  1  untuk 

harga t lainnya Ho ditolak. 

 

C. HASIL PENELITIAN 

       Data hasil penelitian ini ada dua macam, yaitu data kemampuan awal dan 

data hasil belajar. Data kemampuan awal merupakan kemampuan awal siswa 

sebelum diberi perlakuan. Data tersebut diperoleh dari skor tes ulangan pada 

bab sebelumnya. Setelah mengetahui data kemampuan awal dari kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel Deskripsi Data Kemampuan Awal Siswa 

No Statistik 
1X  

2X  

1 N 40 40 

2 

x  
57,03 63,23 

3 S 20,92 17,18 

4 2S  437,72 295,12 

Keterangan:  

n = Banyak siswa 

1X  = Kelompok eksperimen 

2X  = Kelompok kontrol 



x  = Skor rata-rata 

S =  Simpangan baku 
2S  = Varians 

       Sedangkan data hasil belajar matematika merupakan hasil belajar siswa 

setelah diberi perlakuan. Data tersebut diperoleh dari pembelajaran kooperatif 

tipe TPS dan pembelajaran kooperatif tipe STAD. Setelah mengetahui data 

hasil belajar dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka hasilnya 

dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel Deskripsi Data Hasil Belajar Siswa 

No Statistik 
1X  

2X  

1 N 40 40 

2 

x  
69,68 61,60 

3 S 15,58 11,08 

4 2S  247,72 122,84 

Keterangan:  

 n = Banyak siswa 

 
1X  = Kelompok eksperimen 

2X  = Kelompok kontrol 



x  = Skor rata-rata 

S =  Simpangan baku 
2S  = Varians 

1. Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

                  

2
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                  = 
)22,0).(14,19(

2,6
 

                 = 
21,4

2,6
  = 1,47 

Harga 
005,0t  dengan dk = ( 221  nn ) = 78. Dari daftar distribusi t = 

2,639 Karena -2,639 < 1,47 < 2,639, maka Ho awal dua kelompok sama. 

       Berdasarkan perhitungan uji kesamaan dua rata-rata diperoleh 
hitungt  

=1,47 dan berdasarkan tabel dengan dk = (40+40 – 2) = 78 dan peluang 

0,995 diperoleh tabelt  = 2,639. Karena tabelt  < 
hitungt  < tabelt , maka Ho 

diterima. Hal ini berarti tidak ada perbedaan kemampuan awal antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

2. Uji Hipotesis 

       Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan hasil belajar 

matematika yang menggunakan pembelajaran kooperatif tipe TPS dan 

STAD pada sub pokok bahasan jumlah dan selisih dua sudut siswa kelas 

XI Jurusan IPA SMA Dr.Soetomo Surabaya. Dengan Ho: tidak ada 

perbedaan antara hasil belajar matematika yang menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe TPS dan STAD pada sub pokok bahasan 

jumlah dan selisih dua sudut siswa kelas XI Jurusan IPA SMA 

Dr.Soetomo Surabaya. 
1H : terdapat perbedaan hasil belajar matematika  

yang menggunakan pembelajaran kooperatif tipe TPS dan STAD pada sub 

pokok bahasan jumlah dan selisih dua sudut siswa kelas XI Jurusan IPA 

SMA Dr.Soetomo Surabaya, dimana: 

Ho : 
21    

11 : H    
2  

       Analisis untuk menguji hipotesis penelitian ini digunakan uji-t. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat dibawah ini. 
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2
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40
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61,13

60,6168,69




   = 

)22,0).(61,13(

08,8
 

      = 
99,2

08,8
   = 2,70 

Berdasarkan hasil perhitungan uji-t maka dapat diketahui harga 
005,0t  

dengan dk = ( 221  nn ) = 78 dari daftar distribusi t = 2,639. Karena  

hitungt  = 2,70 > tabelt  = 2,639, maka Ho : 
21    ditolak 

11 : H    
2  

diterima. Hal ini berarti hasil belajar kelompok eksperimen lebih baik 

daripada kelompok kontrol. Deskripsi hasil uji hipotesis selengkapnya 

disajikan dalam tabel berikut ini. 
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Tabel Deskripsi Data Hasil Uji Hipotesis 

 

 

        

 

 

 

Dari tabel diperoleh 
hitungt  > tabelt  yaitu 2,70 > 2,639 maka Ho ditolak. Ini 

berarti hasil belajar matematika yang menggunakan pembelajaran 

kooperatif tipe TPS lebih baik daripada STAD pada sub pokok bahasan 

jumlah dan selisih dua sudut siswa kelas XI Jurusan IPA SMA 

Dr.Soetomo Surabaya. 

 

D. PEMBAHASAN 

       Hasil analisis kemampuan awal matematika menunjukkan bahwa 

kemampuan awal antara dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol adalah sama. Hal ini berarti bahwa pengujian terhadap hasil 

belajar matematika pada kelompok eksperimen yaitu siswa yang diberi 

pembelajaran kooperatif tipe TPS dan pada kelompok kontrol yaitu siswa 

yang diberi pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat dilaksanakan. 

       Hasil pengamatan di kelas untuk kelas yang menggunakan pembelajarn 

kooperatif tipe TPS siswa lebih aktif dan lebih memahami materi yang 

dibahas. Sedangkan pembelajaran untuk kelas kontrol yaitu kelas yang 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD siswa aktif tetapi dalam 

memahami materi tidak dapat memahami materinya secara maksimal, hal ini 

menyebabkan prestasi belajar siswa kurang maksimal. 

Statistik Kelompok 

eksperimen 

Kelompok 

Kontrol 

Jumlah siswa 40 40 

Rata-rata 69,68 61,60 

2S  247,72 122,84 

tabelt  2,639 

hitungt  2,70 
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       Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data diperoleh bahwa 

kelompok dengan metode pembelajaran kooperatif tipe TPS diperoleh rata-

rata skor akhir 69,68. Sedangkan kelompok dengan metode pembelajaran 

kooperatif tipe STAD diperoleh rata-rata skor tes akhir 61,60. Hal ini 

menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa dengan metode kooperatif tipe TPS 

lebih baik daripada prestasi belajar siswa dengan metode kooperatif tipe 

STAD. 

 

E. SIMPULAN DAN SARAN 

       Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar 

matematika antara yang menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Share (TPS) dengan pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). Agar proses kegiatan belajar mengajar 

matematika menjadi lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang optimal 

bagi siswa, maka guru bidang studi matematika sebaiknya menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe TPS sebagai alternatif dalam pengajaran 

matematika selanjutnya sehingga upaya hasil belajar matematika siswa dapat 

meningkat. Dalam melaksanakan pembelajaran kooperatif sebaiknya guru 

dapat menciptakan suasana kondusif agar waktu yang ada dapat dimanfaatkan 

siswa seefektif mungkin dan merencanakan lembar kerja siswa untuk 

membentuk konsep matematika pada siswa. Populasi penelitian ini hanya 

terbatas pada siswa kelas XI Jurusan IPA SMA Dr. Soetomo Surabaya, oleh 

karena itu perlu dikembangkan dengan memperluas sampel dan populasi yang 

lebih besar. Materi pelajaran matematika dalam penelitian ini hanya terbatas 

pada pokok bahasan trigonometri. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar 

penelitian ini dapat dikembangkan dengan materi yang lebih kompleks. 

 

 

 

 



 

 

141 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

F. DAFTAR PUSTAKA 

Holil, Anwar. 2007. Model Pembelajaran Kooperatif. 

http://anwarholil.blogspot.com/2007/09/pendidikan-inovatif.html. 

Diakses, 10 Agustus 2012 pukul 12.47. 

 

Ibrahim, Muslimin., dkk 2005. Pembelajaran Kooperatif. Surabaya : 

University Press Unesa. 

 

Julianto, dkk. 2011. Teori dan Implementasi Model-Model Pembelajaran 

Inovatif. Surabaya: Unesa University Press. 

 

Prastowo, Andi. 2011. Memahami Metode-metode Penelitian. Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media. 

 

Sudjana. 2005. Metoda Statistika. Bandung: Tarsito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://anwarholil.blogspot.com/2007/09/pendidikan-inovatif.html


 

 

142 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD 

DENGAN MENGGUNAKAN LKS UNTUK MENINGKATKAN HASIL 

BELAJAR MATEMATIKA PADA POKOK BAHASAN 

TRIGONOMETRI SISWA KELAS XI IPA SMA SUNAN GIRI TAHUN 

AJARAN 2012-2013 

 

Fandyana
1
 

Intan Kartika Sari
2
 

Ro’up
3
 

fun_ries@ymail.com
1
 

Rouf_subuh@yahoo.com
3
 

Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, UNIPA 

Surabaya 

  

Abstrak 

Dari beberapa mata pelajaran yang ada di SMA, matematika merupakan salah satu 

mata pelajaran yang dianggap sulit. Sehingga menimbulkan kekhawatiran pada 

hasil belajar matematika siswa yang rendah. Selain itu banyak faktor yang 

menjadi penyebab kurangnya aktivitas belajar matematika siswa, salah satunya 

adalah ketidaktepatan penggunaan model pembelajaran yang digunakan guru 

dikelas. Maka dari itu peneliti menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah PTK yang dilaksanakn dalam 2 siklus, yang masing- masing 

siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 

Metode pengumpulan datanya adalah metode dokumentasi dan metode tes 

subjektif yang terdiri dari dua siklus. Data yang berupa hasil tes dianalisis. 

Diperoleh prestasi belajar telah mengalami peningkatan dari siklus I sebesar 

75,75% sampai dengan siklus II sebesar 87,87% yang memenuhi kriteria 

ketuntasan belajar klasikal. Hal ini  dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan menggunakan LKS dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas XI IPA SMA Sunan Giri tahun ajaran 2012- 2013. 

 

Kata kunci: Model kooperatif tipe STAD, Hasil Belajar. 

 

A. PENDAHULUAN 

       Dunia pendidikan saat ini sedang dihadapkan pada dua masalah besar, 

yaitu mutu pendidikan yang rendah dan sistem pembelajaran di sekolah yang 

kurang memadai. Dua hal tersebut sangat bertentangan dengan tuntutan era 
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globalisasi yang menuntut agar pendidikan tanggap terhadap situasi 

persaingan global dan dapat membentuk pribadi yang mampu belajar seumur 

hidup. 

       Dari beberapa mata pelajaran yang ada di Sekolah Menengah Atas, 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dianggap sangat sulit 

oleh siswa.  

       Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab kurangnya aktivitas belajar 

dan rendahnya hasil belajar matematika siswa, salah satunya adalah 

ketidaktepatan penggunaan model pembelajaran yang digunakan guru di 

kelas. Hasil observasi dan pengalaman peneliti di SMA Sunan Giri Menganti 

Gresik tahun ajaran 2012-2013 menunjukkan bahwa sebagian besar guru 

masih menggunakan model pembelajaran yang bersifat konvensional yakni 

ceramah, tanya jawab, pemberian tugas. Kegiatan pembelajaran lebih 

didominasi oleh guru dan sedikit melibatkan siswa, akibatnya interaksi antara 

siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung sangat minim. 

       Pembelajaran kooperatif dengan menggunakan sumber belajar LKS 

adapat pula dipandang sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan, 

terutama untuk mengimbangi padatnya materi kurikulum. Sumber belajar  

memberi peluang pembelajaran terpadu yang lebih menekankan keterlibatan 

anak dalam belajar dan mengasah otak untuk mengerjakan berbagai variasi 

soal yang telah disediakan di LKS yang dapat meningkatkan aktivitas siswa 

dalam kegiatan pembelajaran, dan pada akhirnya juga berimbas pada 

meningkatnya hasil belajar matematika siswa. 

       Dari uraian di atas, maka salah satu upaya yang dianggap dapat 

memecahkan masalah tersebut adalah dengan menggunakan model  

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan menggunakan sumber ajar LKS 

sebagai satu strategi yang diharapkan melibatkan siswa secara aktif dalam 

pembelajaran matematika. Untuk menyelidiki hal tersebut peneliti mencoba 

mengadakan penelitian dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD dengan Menggunakan LKS Pokok Bahasan 

Trigonometri Kelas XI IPA SMA Sunan Giri Tahun Ajaran 2012- 2013” 
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       Adapun ruang lingkup dan penelitian ini dibatasi pada: 

1. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI IPA SMA Sunan Giri Menganti 

Gresik yang berjumlah 33 siswa, terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 24 

siswa perempuan dan  berlokasi Jalan Sunan Giri Menganti Gresik. 

2. Materi yang dipilih adalah materi matematika SMA kelas XI IPA 

semester ganjil yaitu pada pokok bahasan trigonometri. 

3. Dalam pembelajaran kooperatif terdapat berbagai macam model, Peneliti 

hanya membatasi pada model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

(Student Team Achievement Division). 

       Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: “Apakah penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan Menggunakan LKS dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika pokok bahasan Trigonometri siswa 

kelas XI IPA SMA Sunan Giri Tahun Ajaran 2012- 2013? “. 

       Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika 

pokok bahasan Trigonometri dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan menggunakan LKS pada siswa kelas XI IPA 

SMA Sunan Giri Tahun Ajaran 2012- 2013. 

 

B. Metode Pengumpulan Data  

       Metode pengumpulan datayang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi dan metode tes. 

1. Metode Dokumentasi 

       Metode ini digunakan untuk mengetahui nama siswa dan data nilai 

siswa  kelas XI IPA SMA Sunan Giri Menganti Gresik tahun ajaran 2012- 

2013 sebelum diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

pada pokok bahasan trigonometri. Selain itu, metode ini digunakan untuk 

menentukan kelompok kooperatif dan digunakan untuk mengumpulkan 

data tentang ketuntasan data prasiklus. 
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2. Metode Tes 

       Tes adalah merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk 

mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan 

aturan- aturan yang sudah ditentukan (Arikunto, 1990:53) 

       Tes dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam bidang 

studi matematika Kelas XI IPA SMA Sunan Giri tahun ajaran 2012- 2013.  

Suharsimi dkk (2010: 16) PTK terdiri atas rangkaian empat kegiatan yang 

dilakukan dalam siklus berulang. Dapat dilihat pada bagan dibawah ini:              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Model PTK 

 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pra siklus, siklus I dan siklus II. 

1. Pra siklus 

       Pada tahap ini peneliti memperoleh nilai siswa dari data 

dokumentasi guru yang mengajar matematika. 

2. Siklus I       

a. Perencanaan 

       Dalam tahap ini peniliti menjelaskan tentang apa, mengapa, 

kapan, dimana, oleh siapa dan bagaimana tindakan tersebut 

dilakukan. 

Perencanaan  

Pengamatan 

Pelaksanaan  Refleksi  

Perencanaan  

Pelaksanaan  

SIKLUS I 

SIKLUS II  

Pengamatan  

Refleksi 

? 
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       Dalam tahap ini peneliti menentukan titik atau focus peristiwa 

yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, 

kemudian membuat sebuah instrumen pengamatan untuk 

membantu peneliti merekam fakta yang terjadi selama tindakan 

berlangsung. 

b. Pelaksanaan  

       Pelaksanaan merupakan implementasi atau penerapan isi 

rancangan, yaitu mengenakan tindakan dikelas. Ketika 

mengajukan laporan penelitiannya, peneliti tidak melaporkan 

seperti apa perencanaan yang dibuat karena langsung melaporkan 

pelaksanaannya. Pelaksanaan dilakukan mulai bulan September- 

Desember waktu tersebut dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan 

sajian pokok bahasan Sistem Persamaan Linier dan Kuadrat.   

c. Pengamatan 

       Pada tahap ini melakukan pengamatan dan mencatat semua 

hal yang diperlukan dan terjafi selama pelaksanaan tindakan 

berlangsung. Pengumpulan data ini dilakukan dengan 

menggunakan format observasi. Penilaian yang telah disusun, 

termasuk juga pengamatan secara cermat.data yang dikumpulkan 

berupa data kuantitatif  ( hasil tes, kuis, presentasi, nilai tugas dan 

lain- lain. Data yang terkumpul akan dianalisis, untuk 

mempermudah penggunaan maupun penarikan kesimpulan 

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 analisi, 

sintesis dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan 

yang dilakukan. Jika terdapat masalah dari proses refleksi maka 

dilakukan proses pengkajian ulang melalui siklus selanjutnya 

yang meliputi kegiatan: perencanaan ulang, pelaksanaan ulang 
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dan pengamatan ulang sehingga permasalahan dapat teratasi 

(Hopskin:1993). 

3. Siklus II       

a. Perencanaan 

       Dalam tahap ini peneliti melakukan perbaikan-perbaikan pada 

siklus I, mempersiapkan silabus, menyusun RPP dengan 

menggunakan model pembelajaran STAD, LKS, Buku Siswa, 

membentuk kelompok, dan Soal tes siklus II. 

b. Pelaksanaan 

       Pada tahap ini merupakan implementasi atau penerapan isi 

rancangan, yaitu mengenai tindakan di kelas. Pada tahap ini 

peneliti melaksanakan kegiatan mengajar sesuai dengan perangkat 

yang telah disusun. 

c. Observasi 

       Dalam tahap ini, peneliti melakukan pengamatan untuk 

memperoleh data dari tes hasil belajar dengan menerapkan model 

pembelajaran STAD. 

d. Refleksi 

       Peneliti melakukan refleksi bahwa masih ada atau tidak siswa 

yang kesulitan menyelesaikan soal-soal yang diberikan guru 

berdasarkan pengamatan dari hasil tes yang dikerjakan siswa. 

Pada siklus II ketuntasan klasikal sudah tercapai, maka peneliti 

tidak perlu melakukan siklus berikutnya. 

       Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan 

menggunkan statistik deskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran peningkatan  hasil belajar siswa yang diajar dengan penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunakan instrument test 

formatif. 

       Hasil belajar siswa ditentukan berdasarkan Penilaian Acuan Patokan 

(PAP) dengan menggunakan acuan ketuntasan pencapaian tujuan 

pembelajaran berdasarkan petunjuk pelaksanaan belajar mengajar kurikulum 
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SMK 1994 (DEPDIKBUD dalam Rizkia, 2007:19), yaitu siswa dikatakan 

tuntas dalam belajar bila siswa memperoleh skor  ≥ KKM. 

1.  Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa 

a. Ketuntasan Individu 

       Secara individual, siswa telah tuntas belajar jika mencapai skor≥ 

78, yang dinyatakan dengan perhitungan sebagai berikut: 

 

b. Ketuntasan Klasikal 

       Suatu kelas dinyatakan tuntas belajar jika terdapat  85 % dari 

jumlah siswa telah tuntas belajar. Perhitungan untuk menyatakan 

ketuntasan belajar siswa secara klasikal :  

             %100x
 a seluruhny siswajumlah

 tuntas yang  siswajumlah
KBK   

KBK : Ketuntasan hasil belajar siswa secara Klasikal 

       Apabila dalam siklus pertama persentase siswa yang mendapat 

nilai ≥ KKM belum mencapai ketuntasan klasikal yaitu 85%, maka 

akan dilakukan siklus kedua. Demikian selanjutnya siklus dilakukan 

sebanyak yang diperlukan sampai mencapai ketuntasan. 

 

C. Hasil Penelitian 

1. Data Dokumentasi (pra siklus) 

Hasil analisis tes siswa sebelum tindakan (prasiklus) 

No. Uraian Hasil Prasiklus 

1. 

2. 

3. 

Prosentase ketuntasan belajar siswa 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar 

66,67% 

22 

11 

    

       Berdasarkan hasil belajar tersebut persentase ketuntasan yang dicapai 

hanya 66,67%. Dengan hasil tersebut masih belum bisa pembelajaran 

100x
 maksimum Skor

tes Skor
   siswaskor 
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dikatakan tuntas. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian pembelajaran lebih 

lanjut pada  siklus I. 

2. Siklus I 

Hasil analisis tes siswa setelah tindakan pada siklus I

 

No. Uraian Hasil Prasiklus 

1. 

2. 

3. 

Prosentase ketuntasan belajar siswa 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar 

75,75% 

25 

8 

 

       Berdasarkan hasil belajar tersebut persentase ketuntasan yang dicapai 

hanya 75,75%. Dengan hasil tersebut masih belum bisa pembelajaran 

dikatakan tuntas. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian pembelajaran lebih 

lanjut pada  siklus II. 

3.   Siklus II 

Hasil analisis tes siswa setelah tindakan pada siklus II

 

No. Uraian Hasil Prasiklus 

1. 

2. 

3. 

Prosentase ketuntasan belajar siswa 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar 

87,87% 

29 

4 

 

       Berdasarkan hasil belajar tersebut persentase ketuntasan yang dicapai 

hanya 87,87%. Dengan hasil tersebut pembelajaran dikatakan tuntas. 

Sehingga tidak diperlukan lagi siklus selanjutnya. 

 

D. Pembahasan 

       Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD dapat meningkatakan hasil belajar matematika siswa. 

Hal tersebut ditandai dengan adanya peningkatan hasil belajar secara klasikal 

tiap siklus yaitu, siklus I sebesar 75,75% dan siklus II sebesar 87,87%. Hal ini 

sangat erat kaitannya dengan siklus I karena kekurangan-kekurangan pada 

siklus I sudah dilakukan perbaikan pada siklus II sehingga hasil tes siswa 



 

 

150 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

secara klasikal mencapai ketuntasan dan tidak perlu dilanjutkan pada siklus 

berikutnya. 

 

E. Simpulan dan saran 

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan subyek siswa 

kelas XI IPA Sunan Giri Menganti Gresik, diperoleh simpulan bahwa  

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan menggunakan 

LKS dapat meningkatkan hasil belajar matematika pokok bahasan 

trigonometri kelas XI IPA SMA Sunan Giri menganti Gresik tahun ajaran 

2012- 2013  dengan Tingkat Ketuntasan Klasikal mencapai 87, 87%. 

       Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini peneliti 

sarankan untuk dilaksanakan oleh guru SMA sunan Giri Menganti Gresik 

khususnya dan untuk sekolah lain pada umumnya. Penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD juga perlu dilakukan pada materi 

pelajaran lain tidak hanya pada materi pelajaran matematika saja. Hendaknya 

pada penelitian lebih lanjut, peneliti dapat menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD karena dapat menumbuhkan keaktifan belajar siswa dan 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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Abstrak 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan taksonomi SOLO menjadi 

taksonomi yang pelevelannya lebih halus yaitu Taksonomi SOLO-Plus (TSP).  

Penelitianp pengembangan ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah 

pengembangan secara teoretik dengan tujuan merumuskan TSP hipotetis. Tahap 

kedua adalah pengembangan secara empiris dengan tujuan menentukan respons 

mahasiswa terhadap masalah matematis yang terkait dengan materi Aljabar. 

Pengembangan secara empirik melibatkan proses teoretisasi dengan metode 

perbandingan tetap yang bertujuan untuk menentukan indikator-indikator setiap 

level TSP yang valid dan reliabel. 

       Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 Pendidikan 

Matematika Universitas PGRI Adi Buana Surabaya yang belum pernah mengikuti 

perkuliahan Aljabar. Subjek dipilih secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. 

Untuk memenuhi analisis perbandingan tetap, maka setiap level TSP harus diisi 

minimal dua subjek. TSP meliputi tujuh level, sehingga seluruhnya membutuhkan 

minimal 14 mahasiswa. Metode pengumpulan data berupa  tes tulis dan 

wawancara berbasis tugas. Wawancara tersebut digunakan untuk menentukan 

indikator-indikator berlatar alamiah (naturalistik) yang muncul dari respons 

mahasiswa terhadap permasalahan yang diberikan. 

       Pengembangan TS menghasilkan TSP yang meliputi 7 level, yaitu 

prastruktural, unistruktural, multistruktural, semirelasional, relasional, abstrak, 

dan extended abstract. Indikator masing-masing level adalah sebagai berikut. (i)  

Prestruktural: tidak menggunakan satupun informasi/pernyataan yang diberikan 

untuk menyelesaikan masalah; tidak menyelesaikan tugas yang diberikan; tidak 

memahami soal yang diberikan, binggung dengan apa yang harus dikerjakan, dan 

justru mengerjakan sesuatu yang tidak bermakna. (ii) Unistruktural : Hanya 

menggunakan satu informasi yang diberikan, dan tidak dapat menyelesaikan 

tugas; membuat kesimpulan yang salah tentang pembuktian yakni membuat 

generalisasi dini; berpendapat bahwa penemuan pola merupakan suatu 

pembuktian. (iii) Multistruktural : menggunakan dua atau lebih pernyataan yang 

diberikan secara terpisah; membuat pembuktian hanya dengan kasus tertentu, 

sehingga dia tidak dapat menyelesaikan masalah dengan benar. (iv)  

Semirelasional: Dapat memahami soal yang harus diselesaikan dengan baik, 

namun dia gagal menyelesaikan soal yang diberikan; mengintegrasikan dua atau 

lebih informasi/pernyataan yang diberikan, namun integrasi tersebut tidak 
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terpadu; mencoba membuat pernyataan baru atau bahkan melakukan 

overgeneralisasi tanpa menggunakan argumen yang jelas. (v) Relasional: Dapat 

merepresentasikan semua pernyataan yang diberikan dan melakukan 

interkoneksitas antar pernyataan tersebut sehingga diperoleh jawaban/pembuktian 

yang benar, dan diperoleh entitas terpadu. (vi) Abstrak: Dapat menggunakan 

semua pernyataan yang diberikan untuk menyelesaikan masalah; dapat 

menjelaskan hubungan pernyataan-pernyataan yang diberikan tersebut menjadi 

suatu argumen dalam menyelesaikan masalah; menjelaskan kegunaan setiap 

pernyataan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah; berusaha membuat 

penyataan baru sebagai akibat pernyataan yang telah terbukti, namun tidak 

berhasil membuktikan kebenarannya;  menemukan analogi untuk kasus tertentu, 

namun tidak dapat membuktikannya, sehingga belum diperoleh prinsip baru. (vii) 

Extended Abstract: Dapat menggunakan informasi yang diberikan maupun yang 

tidak diberikan sehingga terkait secara koheren;  menghasilkan prinsip baru 

sebagai akibat dari prinsip sebelumnya dan dapat mengeneralisasikan ke bentuk 

struktur baru. 

Kata-kata kunci: Taksonomi SOLO, Taksonomi SOLO-Plus, indikator 

Taksonomi SOLO-Plus. 

 

A. PENDAHULUAN 

       Taksonomi SOLO (Structure of Observed Learning Outcomes) didesain 

sebagai alat evaluasi tentang kualitas respons mahasiswa terhadap suatu tugas 

(Biggs & Collis, 1982; Biggs, 1995; 1999). Respons mahasiswa adalah 

aktivitas mental dan fisik yang dilakukan mahasiswa dalam usaha 

menyelesaikan atau mendes-kripsikan permasalahan tertentu Ada lima level 

taksonomi tersebut, yaitu prastruktural, unistruktural, multistruktural, 

relasional, dan extended abstract. Biggs & Collis (1982) mendeskripsikan 

bahwa mahasiswa pada level prastruktural tidak dapat melakukan tugas yang 

diberikan atau melaksanakan  tugas dengan menggunakan data yang tidak 

relevan. Mahasiswa pada level unistruktural dapat menggunakan satu 

penggal informasi dalam merespons suatu tugas (membentuk suatu data 

tunggal). Mahasiswa pada level multistruktural dapat menggunakan beberapa 

penggal informasi tetapi tidak dapat menghubungkannya secara bersama-

sama (mempelajari data paralel). Mahasiswa pada level relasional dapat  

memadukan penggalan-penggalan informasi yang terpisah untuk 

menghasilkan penyelesaian dari suatu tugas. Mahasiswa pada level extended 
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abstract dapat menghasilkan prinsip umum dari data terpadu yang dapat 

diterapkan untuk situasi baru (mempelajari konsep tingkat tinggi). 

       Hawkins & Hedberg (1986) melakukan penelitian tentang evaluasi 

LOGO dengan menggunakan taksonomi SOLO. Olive (1991) melakukan 

penelitian mendalam tentang pemrograman LOGO dan pengertian geometri. 

Nulty (2001) meneliti tentang problem solving. Menurut mereka mahasiswa 

yang berada pada level prastruktural tidak dapat menyelesaikan masalah 

sama sekali, mahasiswa yang berada pada level unistruktural memberikan 

satu solusi untuk suatu masalah dan menyatakan bahwa solusinya tersebut 

adalah satu-satunya, mahasiswa yang berada pada level multistruktural 

memberikan beberapa solusi dari suatu masalah, dan menyatakan bahwa 

setiap solusi tersebut sama, mahasiswa yang berada pada level relasional 

memberikan beberapa solusi, memberikan penjelasan tentang hubungan antar 

solusi yang mungkin, dan menjelaskan keadaan untuk pemilihan setiap solusi 

yang terbaik. Mahasiswa yang berada pada level extended abstract 

memberikan beberapa solusi, memberikan solusi-solusi lain yang lebih 

penting dari permasalahan yang diberikan, memberikan penjelasan tentang 

hubungan antar solusi yang mungkin, menjelaskan keadaan setiap solusi 

untuk dipilih solusi yang terbaik, serta menyimpulkan solusi yang terbaik 

untuk referen dalam pemecahan masalah yang lain. 

       Pada deskripsi level-level taksonomi SOLO di atas terlihat ada 

lompatan/gap. Lompatan tersebut dari level multistruktural ke relasional, dan 

dari level relasional ke extended abstract, sehingga pelevelan taksonomi 

SOLO ini masih agak kasar. Hal ini sesuai dengan pendapat Collis & Biggs 

(1982) bahwa respons-respons transisi antara level-level SOLO belum ada 

deskripsi. Respons-respons tersebut dibagi dalam dua level yang berdekatan. 

Hal ini didukung hasil penelitian awal (Hartanto, 2003, 2006, 2010) terhadap 

empat mahasiswa S-1 Pendidikan Matematika Universitas PGRI Adi Buana 

Surabaya. Dalam penelitian tersebut ditemukan dua mahasiswa yang tidak 

masuk dalam salah satu level dari taksonomi SOLO, yaitu dapat merespons 

permasalahan tentang suatu sifat aljabar pada bilangan real, berupa 
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mengintegrasikan dua atau lebih informasi yang diberikan, namun intergrasi 

tersebut belum terpadu. Ada satu mahasiswa yang berada pada level 

prastruktural, dan satu mahasiswa lagi berada pada level unistruktural.  

       Dengan demikian taksonomi SOLO masih perlu diperhalus dengan cara 

membuat level baru di antara level-level yang ada lompatannya dan 

memberikan deskripsi baru terhadap level-level yang mengalami perubahan. 

Penghalusan ini merupakan suatu hipotesis kerja yang diharapkan dapat 

menemukan level-level baru dan deskripsinya. Hipotesis tersebut adalah 

sebagai berikut. Deskripsi untuk level multistruktural adalah respons untuk 

lebih dari satu informasi yang diberikan secara terpisah. Level berikutnya 

adalah semirelasional dengan deskripsi, respons untuk dua atau lebih 

informasi yang diberikan tapi terintegrasi kurang terpadu. (Hartanto, 2003, 

2006 2010). Setingkat lebih tinggi dari level semirelasional adalah level 

relasional. Mahasiswa pada level relasional memberi respons semua 

informasi yang diberikan dan terintegrasi secara terpadu untuk kasus tertentu. 

Mahasiswa pada level abstrak  memberi respons semua informasi yang 

terintegrasi secara terpadu, dan melakukan analogi untuk kasus lain, namun 

belum terbentuk gagasan baru. Pada deskripsi untuk level tertinggi (extended 

abstract), mahasiswa membentuk gagasan baru, yang digeneralisasi ke situasi 

baru. 

       Oleh karena itu, taksonomi SOLO dapat dikembangkan menjadi suatu 

taksonomi baru. Taksonomi baru ini merupakan suatu hipotesis. Taksonomi 

yang dihipotesiskan ini disebut dengan Taksonomi SOLO-Plus (TSP). TSP 

yang dihipotesiskan ini terdiri dari tujuh yaitu : (1) level 1: prastruktural, (2) 

Level 2: unistruktural,  (3) Level 3: multistruktural, (4) Level 4: 

semirelasional, (5) Level 5: relasional, (6) Level 6: abstrak, dan (7) Level 7: 

extended abstract. 

       Pengembangan dilakukan secara teoretis melalui kajian dan refleksi dari 

teori-teori yang ada, dan dilanjutkan secara empiris melalui penelitian 

kualitatif, sehingga akan diperoleh diskripsi dan indikator hipotetis dari setiap 

level TSP. 
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       Indikator level TSP adalah karakteristik respons-respons mahasiswa 

dalam level tersebut. Indikator hipotetis adalah indikator level  TSP dari 

kajian teori. Adapun Deskripsi dan Indikator hipotetis Taksonomi SOLO-

PLUS adalah sebagai berikut: 

Deskripsi dan Indikator hipotetis Taksonomi SOLO-PLUS 

Deskripsi 

SOLO 

Struktur Respons 

Isyarat      Respons 

Diskripsi Hip. Indikator Hip 

1 2 3 4 
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tural 
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yang 

diberikan. 

Menggunakan 

informasi-

informasi 

yang tidak 
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Tidak 
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diberikan, 

sehingga tidak 

dapat 

menyelesaikan 

tugas. 
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menyelesaikan 
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Abstrak  
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Exten
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Mempresentasi-

kan beberapa 

informasi dan 

melakukan 

interdependensi 

antara yang satu 

dengan yang 

lainnya, sehingga 

menjadi suatu 

entitas yang 

terpadu. Dapat 
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ke bentuk struktur 

baru.  

Mengintegrasik

an dua atau 

lebih informasi 

yang diberikan  

dan yang tidak 

diberikan tetapi 

terkait secara 

koheren, dan 

menemukan 

analogi untuk 

kasus lain, 

sehingga 

menghasilkan 

prinsip yang 

baru/struktur 

yang baru. 

Keterangan: 

  Diskripsi Hip. = diskripsi/keterangan tentang data level TSP 

  x = tidak relevan,  = berhubung dan diberikan, o = berhubungan dan 

tidak diberikan. 

       R‟= respons salah dalam konteks; Rbpk = respons benar parsial dalam 

konteks 

       Rbuk = respons benar utuh dalam konteks; Rsuk= respons salah utuh 

dalam konteks  

       Rgs = respons general salah; Rgb = respons general benar 

 

       Taksonomi SOLO memberikan cara yang sistematis untuk 

mendeskripsikan bagaimana pertumbuhan kinerja mahasiswa dalam 

menuntaskan suatu tugas (Biggs, 1995; 1999). Pertumbuhan tersebut 

berdasarkan urutan kompleksitas struktural beberapa konsep dan keterampilan 

yang dipostulatkan, dan urutan tersebut digunakan sebagai penuntun untuk 

mencapai target tertentu. Misalnya, seorang mahasiswa membangun suatu 

teorema dan untuk membuktikannya harus berdasarkan konsep, sifat-sifat atau 

aksioma-aksioma yang diberikan. Untuk dapat membangun suatu pernyataan 

yang terpadu dan suatu struktur baru, seseorang harus sudah berada pada tahap 

perkembangan intelektual operasional formal. Untuk itu berbagai penelitian 
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tentang taksonomi SOLO diterapkan pada mahasiswa (Biggs, 1995; 1999; 

Hawkins, et al, 1986; Brown, et al., 1997; Collis & Biggs, 1982; Hughes, 1999; 

Olive, 1991; Nulty, 2001). Maka penelitian ini akan mengambil subjek uji 

coba, mahasiswa program studi S-1 pendidikan matematika. 

       Karena TSP mengklasifikasikan kualitas respons mahasiswa terhadap 

permasalahan yang terkait dengan sekumpulan informasi atau pernyataan 

untuk membangun struktur baru, maka tugas yang dapat diberikan kepada 

mahasiswa adalah menyusun pernyataan baru yang harus dibuktikan 

kebenarannya dalam struktur tersebut. Sebab dalam metematika kebenaran 

suatu pernyataan bergantung pada strukturnya (Soedjadi, 1999). Untuk itu TSP 

sangat tepat digunakan untuk mengklasifikasikan kualitas respons mahasiswa 

dalam permasalahan matematika. Dalam matematika setiap struktur memiliki 

konsep tertentu, sehingga kualitas respons mahasiswa dalam membangun 

struktur tertentu berdasarkan sekumpulan pernyataan yang diberikan akan 

terklasifikasi dengan jelas pada TSP. 

       Mahasiswa telah memiliki kompetensi tentang operasi biner perkalian 

serta penjumlahan sejak menempuh pendidikan dasar hingga menjadi 

mahasiswa. Namun secara analitik dalam suatu struktur deduktif aksiomatik, 

mahasiswa belum memperoleh pengetahuan tentang hal itu sebelum 

menempuh mata kuliah Aljabar (elementer). Dengan demikian suatu struktur 

yang dibangun dengan berdasarkan himpunan bilangan real serta operasi biner 

penjumlahan dan perkalian merupakan suatu permasalahan bagi mahasiswa 

tersebut. Hal ini juga merupakan alasan pemilihan subjek uji coba dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa. 

       Hal yang sama juga berlaku untuk tugas-tugas dalam materi matematika 

yang lain, dalam arti respons mahasiswa terhadap tugas itu juga dapat 

diklasifikasikan dalam level-level TSP. Namun penelitian ini memfokuskan 

pada tugas-tugas dalam materi sifat aljabar dari himpunan bilangan real, 

sehingga proses teoretisasi TSP menjadi lebih mendalam (in-depth). 

       Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah memperoleh Taksonomi 

SOLO-Plus (TSP) yang valid dan reliabel yang merupakan penghalusan dari 
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taksonomi SOLO. Secara khusus, hasil pengembangan berupa level baru  di 

antara level multistruktural dan level relasional, dan di antara level relasional 

dan level extended abstract. 

       Penelitian ini akan mengembangkan suatu  taksonomi SOLO menjadi 

Taksonomi SOLO-Plus (TSP). Pengembangan pertama dilakukan secara 

teoretis melalui kajian dan refleksi dari teori-teori yang ada, dan dilanjutkan 

secara empiris melalui penelitian kualitatif. Untuk melakukan penelitian 

kualitatif, dalam penelitian ini mahasiswa diberi tugas tentang suatu sifat 

aljabar pada bilangan real. Tugas ini didesain untuk menentukan bagaimana 

respons mahasiswa terhadap tugas tersebut. Mahasiswa yang merespons tugas 

tersebut adalah mahasiswa S1 pendidikan matematika yang belum pernah 

menempuh mata kuliah Aljabar (elementer). Dengan proses teoretisasi Glaser 

& Straus (Moleong, 2001; Widada, 2003), maka akan diperoleh indikator-

indikator dari setiap level TSP. 

       Proses teoretisasi adalah suatu proses penyusunan teori dengan langkah-

langkah yang sistematik melalui analisis perbandingan tetap dengan prosedur 

sebagai berikut: 

1. Membandingkan dan mengkontraskan bagian-bagian data yang relevan 

untuk menentukan respons-respons subjek; 

2. Membandingkan dan mengkontraskan respons-respons subjek dengan 

deskripsi hipotetis TSP untuk menentukan level TSP; 

3. Dalam tiap-tiap level TSP, respons-respons subjek yang satu dibandingkan 

dengan respons-respons subjek yang lain untuk menentukan indikator 

(karakteristik respons-respons) level yang bersangkutan. 

4. Merangkum indikator-indikator level yang dihasilkan dalam langkah-

langkah di atas menjadi teori TSP. 

B. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

       Berdasar tujuan penelitian, maka penelitian ini termasuk jenis 

penelitian kualitatif. Penelitian ini dikatakan penelitian kualitatif, karena 

dalam menentukan karakteristik Taksonomi SOLO-Plus berlatar alamiah 
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(naturalistik) dan juga dengan melihat jenis data yang diperoleh (Bogdan 

& Biklen, 1982; Moleong, Lexy J., 2001). 

2. Subjek Uji Coba 

       Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 

Pendidikan Matematika  Universitas PGRI Adi Buana Surabaya angkatan 

2012/2013 yang belum pernah mengikuti perkuliahan Aljabar 

(elementer). Subjek dipilih secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.  

       Untuk memenuhi analisis perbandingan tetap, maka setiap level 

harus diisi minimal dua subjek (lihat Widada, 2003). Dengan 

mendasarkan banyak level TSP, yaitu 7 (tujuh) level, maka untuk 

memenuhinya diperlukan sebanyak 14 mahasiswa. Pemilihan subjek 

dilakukan beberapa tahap, apabila pemilihan tahap pertama belum 

memenuhi harapan, maka dilakukan pemilihan tahap berikutnya, hingga 

terpenuhi. Bila setiap level TSP telah dipenuhi, maka pemilihan subjek 

berhenti. Pemilihan subjek ujicoba dalam penelitian ini  dapat dilihat 

pada diagram alur berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

       Metode pengumpulan data menggunakan tes tulis dan  wawancara 

berbasis tugas (Davis, 1984; Goldin, 1998; Thomas, Mulligan & Goldin, 

2002; Tsamir & Dreyfus, 2002). Wawancara digunakan untuk 

Mulai 

Pilih Mahasiswa Sesuai dengan Batasan 

Subjek Uji coba 

Apakah Setiap Level  
dari TSP Telah Terisi 2 

Subjek? 

Diperoleh  2 Subjek yang Mengisi Setiap 

Level dari TSP 

Ya 

Tidak 

 Proses Pengumpulan Data (wawancara berb tgs)dan 

 Analisis Data (penentuan respons dan level TSP subjek) 

Berhenti 
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menentukan indikator berlatar alamiah yang muncul dari mahasiswa saat 

memberikan respons terhadap permasalahan yang diberikan. Pedoman 

wawancara yang digunakan bersifat terbuka. 

Berikut diagram alur wawancara berbasis tugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Instrumen Penelitian 

       Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri yang dipandu 

beberapa lembar panduan dan Audiovisuial(Handycam). Lembar 

panduan tersebut adalah lembar tugas mahasiswa, dan lembar pedoman 

interview. 

       Lembar tugas mahasiswa berisi permasalahan tentang sifat aljabar 

dari himpunan bilangan real. Lembar pedoman interview berisi teknis 

pelaksanaan interview, dan kemungkinan-kemungkinan per-tanyaan 

secara tidak terstruktur. Pengajuan pertanyaan didasarkan pada 

penyelesaian yang dibuat subjek sebagai respons tugas-tugas yang dia 

terima. 

5. Pelaksanaan Penelitian 

       Untuk memantapkan pertanyaan penelitian, lembar tugas, dan 

lembar pedoman interview, serta untuk mendapatkan contoh pelaksanaan 

dan analisis data, maka dilakukan survey awal. Selain itu Teori TSP 

berdasarkan hasil kajian teoretis, dan lembar tugas divalidasi isi dan 

direview para pakar yang memiliki kompetensi untuk dapat menilai hal 

Subjek Diberi Permasalahan/Tugas tertulis 

Diberi Waktu untuk Menyelesaikan Masalah dan 

 Memberi Argumen 

Subjek diwawancara berdasarkan Penyelesaian 
Tugas yang diberikan 

Direkam 
dengan 

Audiovisual 

Rekaman wawancara (audiovisual) 

Didapat hasil tes tulis dan transkripsi rekaman 
wawancara (audiovisial) 
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tersebut. Hasil validasi digunakan sebagai salah satu dasar untuk 

merevisi TSP teoretis, lembar tugas, dan pedoman wawancara.  

       Pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut. Semua subjek 

diberikan tugas untuk menyelesaikan permasalahan sifat aljabar untuk 

himpunan bilangan real, dan diberikan waktu yang cukup. Setelah semua 

subjek selesai mengerjakan tugas, subjek tersebut langsung diinterview  

satu persatu dengan menerapkan wawancara berbasis tugas (Davis, 

1984; Widada, 2003). Subjek yang belum di intervew ditempatkan pada 

suatu ruang tersendiri sehingga tidak bertemu dengan  subjek yang telah  

diinterview. Proses interview ini direkam dengan menggunakan 

audiovisual recorder. 

6. Analisis Data 

       Adapun alur analisis data yang menggunakan analisis perbandingan 

tetap (constant comparison). (Moleong, Lexy J., 2001, McMillan & 

Schumacher, 2001; Tesch, 1990) adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. PENUTUP 

1. Simpulan 

a. Respons Mahasiswa tentang Permasalahan Matematika 

       Respons mahasiswa tentang permasalahan dalam matematika 

yang dalam hal ini adalah sifat aljabar dari himpunan bilangan real 

Kumpulan data tertulis 

dan lisan 

Reduksi data 
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dapat dikategorikan ke dalam tujuh level yang disebut dengan Level 

Taksonomi SOLO-Plus. Ketujuh level tersebut adalah prastruktural, 

unistruktural, multistruktural, semirelasional, relasional, abstrak dan 

extended abstract. Adapun deskripsi respons mahasiswa tersebut 

adalah: 

1) Prastruktural: Mahasiswa tidak menggunakan satupun informasi/ 

pernyataan yang diberikan untuk menyelesaikan masalah. Dia 

tidak menyelesaikan tugas yang diberikan. Mahasiswa tersebut 

tidak memahami soal yang diberikan, dia binggung dengan apa 

yang harus dibuktikan, dan justru membuktikan sesuatu yang 

tidak bermakna. 

2) Unistruktural: Mahasiswa menggunakan satu informasi yang 

diberikan, dan tidak dapat menyelesaikan tugas dengan benar. Dia 

membuat kesimpulan yang salah tentang pembuktian yakni 

membuat generalisasi dini. Dia berpendapat bahwa penemuan 

pola merupakan suatu pembuktian. 

3) Multistruktural: Mahasiswa membuktikan pernyataan yang 

diberikan, menggunakan dua atau lebih pernyataan yang 

diberikan secara terpisah. Namun membuat bukti hanya dengan 

kasus tertentu (tidak general). Sehingga dia tidak dapat 

menyelesaikan masalah dengan benar. 

4) Semirelasional: Mahasiswa dapat memahami soal yang harus 

diselesaikan dengan baik, namun dia gagal menyelesaikan soal 

yang diberikan. Dalam menyelesaikan masalah subjek 

mengintegrasikan dua atau lebih informasi/pernyataan yang 

diberikan, namun integrasi tersebut tidak terpadu. Tanpa 

menggunakan angumen yang jelas dia mencoba membuat 

pernyataan baru, dan tidak berhasil, bahkan terjadi 

overgeneralisasi. 

5) Relasional: Mahasiswa dapat merepresentasikan semua 

pernyataan yang diberikan dan melakukan interkoneksitas antar 
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pernyataan tersebut sehingga diperoleh jawaban/pembuktian yang 

benar, dan diperoleh entitas terpadu.  Akan tetapi dia tidak 

menemukan prinsip baru, bahkan memilki konsepsi yang salah 

tentang bilangan real. Ia mencoba melakukan perluasan lewat 

kasus khusus namun tidak berhasil. Dia tidak dapat menemukan 

dan tidak dapat memanfaatkan pernyataan yang diberikan untuk 

kasus yang lain. 

6) Abstrak: Mahasiswa dapat menggunakan semua pernyataan yang 

diberikan untuk menyelesaikan masalah, dia dapat menjelaskan 

hubungan pernyataan-pernyataan yang diberikan tersebut menjadi 

suatu argumen dalam menyelesaikan masalah; menjelaskan 

kegunaan setiap pernyataan yang digunakan untuk menyelesaikan 

masalah; dan berusaha membuat penyataan baru sebagai akibat 

pernyataan yang telah terbukti;  Subjek berusaha membuat 

pernyataan baru melebihi pernyataan aslinya dengan mengacu 

pada pernyataan-pernyataan yang ada, namun tidak berhasil 

membuktikan kebenarannya. Dia menemukan analogi untuk 

kasus tertentu, namun tidak dapat membuktikannya, sehingga 

belum diperoleh prinsip baru. 

7) Extended Abstract: Mahasiswa dapat menggunakan pernyataan-

pernyataan yang diberikan secara komprehensif, dan melakukan 

interkoneksitas antar pernyataan tersebut sehingga diperoleh 

pembuktian pernyataan dengan benar. Dia dapat membuat 

pernyataan baru sebagai akibat dari pernyataan yang telah 

dibuktikan kebenarannya. Sehingga menghasilkan prinsip baru 

sebagai akibat dari prinsip sebelumnya dan dapat 

mengeneralisasikan ke bentuk struktur baru. 

b. Indikator Setiap Level TSP 

       Berdasarkan hasil analisis perbandingan tetap diperoleh teori 

baru yang tertuang dalam indikator setiap level TSP. Indikator-

indikator tersebut adalah sebagai berikut. 
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1) Prastruktural: 

a) Tidak menggunakan satupun informasi/pernyataan yang 

diberikan untuk menyelesaikan masalah. 

b) Tidak menyelesaikan tugas yang diberikan. 

c) Tidak memahami soal yang diberikan, dia bingung dengan apa 

yang harus dikerjakan, dan justru mengerjakan sesuatu yang 

tidak bermakna. 

2) Unistruktural: 

a) Hanya menggunakan satu informasi yang diberikan, dan tidak 

dapat menyelesaikan tugas. 

b) Membuat kesimpulan yang salah tentang pembuktian yakni 

membuat generalisasi dini. 

c) Berpendapat bahwa penemuan pola merupakan suatu 

pembuktian. 

3) Multistruktural: 

a) Dalam menyelesaikan tugas, subjek menggunakan dua atau 

lebih pernyataan yang diberikan secara terpisah. 

b) Membuat pembuktian hanya dengan kasus tertentu (tidak 

general), sehingga dia tidak dapat menyelesaikan masalah 

dengan benar. 

4) Semirelasional: 

a) Dapat memahami soal yang harus diselesaikan dengan baik, 

namun dia gagal menyelesaikan soal yang diberikan. 

b) Dalam menyelesaikan masalah subjek mengintegrasikan dua 

atau lebih informasi/pernyataan yang diberikan, namun 

integrasi tersebut tidak terpadu. 

c) Tanpa menggunakan angumen yang jelas dia mencoba 

membuat pernyataan baru, dan tidak berhasil, bahkan terjadi 

overgeneralisasi. 
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5) Relasional: 

a) Dapat merepresentasikan semua pernyataan yang diberikan 

dan melakukan interkoneksitas antar pernyataan tersebut 

sehingga diperoleh jawaban/pembuktian yang benar, dan 

diperoleh entitas terpadu. 

b) Tidak menemukan prinsip baru, bahkan memilki konsepsi 

yang salah. 

c) Mencoba melakukan perluasan lewat kasus khusus namun 

tidak berhasil. 

d) Tidak dapat menemukan dan memanfaatkan pernyataan yang 

diberikan untuk kasus yang lain. 

6) Abstrak: 

a) Dapat menggunakan semua pernyataan yang diberikan untuk 

menyelesaikan masalah, dia dapat menjelaskan hubungan 

pernyataan-pernyataan yang diberikan tersebut menjadi suatu 

argumen dalam menyelesaikan masalah; menjelaskan 

kegunaan setiap pernyataan yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah. 

b) Berusaha membuat penyataan baru sebagai akibat pernyataan 

yang telah terbukti, namun tidak berhasil membuktikan 

kebenarannya. 

c) Menemukan analogi untuk kasus tertentu, namun tidak dapat 

membuktikannya, sehingga belum diperoleh prinsip baru. 

7) Extended Abstract: 

a) Dapat menggunakan dua atau lebih informasi yang diberikan 

dan yang tidak diberikan dan dapat mengintegrasikan 

sehingga terkait secara koheren. 

b) Dapat membuat pernyataan baru sebagai akibat dari 

pernyataan yang telah dibuktikan kebenarannya. Sehingga 

menghasilkan prinsip baru sebagai akibat dari prinsip 
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sebelumnya dan dapat mengeneralisasikan ke bentuk struktur 

baru. 

c. Temuan lain 

       Berdasarkan analisis hal menarik, maka ditemukan hal-hal yang 

tidak termasuk dalam diskripsi hipotetis. Temuan lain tersebut 

adalah ditemukanmya mahasiswa yang mengalami hal-hal sebagai 

berikut. 

1) Tidak memahami masalah dan membuat soal baru yang juga tidak 

dapat diselesaikan; 

2) Generalisasi Dini/Overgeneralization. 

2. Rekomendasi 

       Berdasarkan hasil penelitian ini direkomendasikan kepada para 

pendidik, peneliti, atau perancang pembelajaran, maka disarankan 

sebagai berikut. 

a. Mengembangkan hasil penelitian ini untuk menemukan teori tentang 

model-model pembelajaran; 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan teori untuk menyusun 

perangkat pembelajaran (yang di dalamnya ada penilaian). 
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ABSTRAK 

       Sering didengar bahwa matematika adalah ratunya ilmu. Siswa kesulitan 

dalam menyelesaikan permasalahan bentuk pecahan. Diperlukan suatu upanya 

pembelajaran matematika yang bersifat realistik. Salah satu pendekatan adalah 

pendidikan matematika realistik (Realistic Mathematcs Education) atau disigkat 

RME. 

 

Kata kunci: Pendekatan Realistic Mathematcs Education (RME), menyelesaikan 

perasalahan  soal bentuk pecahan. 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Matematika adalah ilmu yang memiliki kecendrungan deduktif, 

aksiomatik, dan abstrak(fakta, konsep, dan prinsip). Karakteristik matematika 

itulah yang menyebabkan matematika itu pelajaran yang sulit dan pelajaran 

yang gak disukai oleh siswa.  

       Jenning dan Dunne (1991) kebanyakan siswa mengalami kesulitan dalam 

mengaplikasikan matematika dalam situasi kehidupan real. Hal ini yang 

menggakibatkan siswa kurang suka dengan pelajaran matematika. Guru 

dalam pembelajaran dikelas jarang mengkaitkan dengan realitas siswa. Siswa 

kurang diberi kesempatan untuk menggembangkan kemampuannya dimiliki 

oleh siswa seperti ide-ide dan konsep sendiri dalam pembelajaran 

matematika. 

       Vande Henvel Panhuizen(2000), bila siswa belajar matematika terpisah 

dari pengalaman mereka sendiri maka, siswa akan cenderung cepat lupa dan 
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tidak dapat mengaplikasikan pembelajaran matematika. Pembelajaran dikelas 

ditekankan pada sejauh mana siswa memahami konsep matematika dan 

penggalaman siswa yang telah dimiliki dalam kehidupan sehari-hari atau 

pada bidang lain yang sangat penting. 

       Selain pembelajaran matematika yang berorientasi pada kehidupan 

sehari-hari. Pembelajaran ini menggunakan konstek dunia nyata. Dengan 

demikin, pembelajaran realistik mempunyai kontribusi pada siswa sehingga 

dapat memecahkan seatu permasalahan. Pembelajaran ini sering disebut 

dengan RME (Realistic Mathematcs Education). RME pembelajaran yang 

berdasarkan suatau permasalahan dimana siswa harus dituntut lebih aktif 

menemukan konsep atau ide dalam menyelesaikan masal itu. Guru hanya 

sebagai pendamping dari proses belajar menggajar ini. 

B. Rumusan Pertanyaan 

1. Bagaimana pembelajaran RME itu? 

2. Bagaimanakah penyelesaian soal pecahan menggunakan pendekatan 

RME?  

INTI 

A. Pengertian pembelajaran RME 

       Menurut sejarah, RME merupakan suatu pendekatan matematika yang 

dikembangkan di Belanda oleh Freudenthal. RME menggabungkan 

pandangan tentang apa itu matematika, dan bagai mana matematika itu harus 

diajarkan. Freudenthal, siswa bukanlah sekedar penerima matematika siap 

saji(pasif), tetapi siswa perlu diberikan kesempatan untuk menemukan 

matematika melalui praktek yang mereka alami sendiri.  

       (Gravemerijer, 1994) RME lebih ditekankan pada aktivitas matematisari 

yang dibagi maenjadi dua(horisontal dan vertikal). Matematisari horisontal 

adalah proses penggunaan matematika sehingga siswa dapat 

mengorganisasikan dan memecahkan masalah dalam situasi nyata. 

Matematika ini dari masalah nyata ke dalam model matematika(dunia nyata 
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ke bentuk simbul). Matematisasi vertikal adalah proses menghasilkan konsep, 

prinsip, dan model). 

       (Suryanto, 2007:8) Metematika sebagi barang jadi atau sebagai sistem 

deduktif, pembelajaran matematka hanya berisi tenang menghafal aksioma, 

definisi, teorema, serta penerapan soal-soal. Pembelajaran akan lebih 

bermakna apa bila ditekankan sebagai kegiatan. kegiatan ini akan membuat 

siswa lebih paham dan lebih lama dalam ingatan. 

       Jadi pembelajaran RME adalah pembelajaran yang diawali dengan 

pemberian masalah pada siswa. Masalah yang dipakai adalah masalah dunia 

nyata yang ada hubungannya dengan keadaan lingkungan siswa, baik 

dirumah, dilingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Realitas ini 

bukan semata-mata dunia nyata, tapi bisa berdasarkan masalah yang bisa 

dinalar oleh siswa. Siswa dituntut lebih aktif dalam proses pembelajaran, 

siswa harus bisa menemukan konsep, ide atau jawaban permasalahan sendiri  

atau dengan bimbingan guru. 

       RME dimulai dengan pengajuan masalah yang kaya(rich problem), yaitu 

masalah yang dapat diselesaikan dengan berbagai cara yang beda. Karakter 

rich problem adalah. 

1. Pemecahannya mengarah pada aktifitas matematika. 

2. Pemecahannya dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. 

3. Biasanya diambilkan dari masalah kehidupan sehari-hari. 

4. Pada dasarnya adalah masalah open-ended. 

5. Biasanya melibatkan banyak disiplin ilmu lain. 

Prinsip dalam RME, yaitu: 

1. Siswa perlu diberikan kesempatan untuk mengalami proses yang sama 

sebagaimana suatu konsep matematika ditemuka. Siswa diberikan masalah 

nyata yang memungkinkan adanya berbagai penyelesaian berbeda. 

2. Topik matematika disajikan berdasarkan dan kontribusinya pada materi 

yang akan pada saat ini dan materi ini dapat digunakan untuk materi 

berikutnya. 
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3. Siswa mengembangkan model sendiri pada saat menyelesaikan masalah 

nyata. 

Karakter RME menurut  Zulkardi(2006:4). 

1. Penggunaan real konteks sebagai titik awal dalam belajar matematika. 

2. Penggunaan model yang menekankan penyelesaian secara informal 

sebelum menggunakan cara formal atau rumus. 

3. Mengkaitkan berbagai topik dalam matematika. 

4. Penggunaan metode interaktif dalam belajar matematika. 

5. Menghargai ragam jawaban dan kontribusi siswa. 

Tujuan pembelajaran RME 

1. Matematika lebih menarik, relevan, dan bermakna, tidak terlalu formal dan 

tidak terlalu abstrak. 

2. Mempertimbangkan tingkat kemampuan siswa. 

3. Menekankan belajar matematika pada. 

4. Memfasilitasi penyelesaian masalah matematika dengan tanpa 

menggunakan penyelesaian (algoritma) yang baku. 

5. Menggunakan konstek sebagai titi awal pembelajaran matematika. 

(TIM MKPBM jurusan pendidikan matematika, 2001:125). 

Asmin(2006) menggambarkan kelebihan dan kelemahan RME. 

Kelebihan pembelajaran matematika realistik antara lain : 

1. Karena membangun sendiri pengetahuannya, maka siswa tidak pernah 

lupa. 

2. Suasana dalam proses pembelajaran menyenangkan karena 

menggunakan realitas kehidupan, sehingga siswa tidak cepat bosan 

untuk belajar matematika. 

3. Siswa merasa dihargai dan semakin terbuka, karena sikap belajar siswa 

ada nilainya. 

4. Memupuk kerjasama dalam kelompok. 

5. Melatih keberanian siswa karena siswa harus menjelaskan jawabannya. 

6. Melatih siswa untuk terbiasa berfikir dan mengemukakan pendapat. 
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7. Mendidik budi pekerti. 

Kelemahan pembelajaran matematika realistik antara lain : 

1. Karena sudah terbiasa diberi informasi terlebih dahulu maka siswa masih 

kesulitan dalam menentukan sendiri jawabannya. 

2. Membutuhkan waktu yang lama. 

3. Siswa yang pandai kadang tidak sabar menanti jawabannya terhadap 

teman yang belum selesai 

4. Membutuhkan alat peraga yang sesuai dengan situasi pembelajaran saat itu 

5. Belum ada pedoman penilaian sehingga guru merasa kesal dalam 

evaluasi/memberi nilai. 

B. Contoh-contoh Soal Pecahan 

1. Isilah titik – titik di bawah ini dengan tanda “<, >, atau = “ yang benar  

a. 4/5........7/8 dengan keteranggannya. 

Langkah yang pertama: menyamakan penyebutnya dulu. 

8

7
...........

5

4
    

40

35
........

40

32
       

40

35
....

40

32
 ( lebih dari) 

Bisa dinyataka dalam kalimat 
40

32
> 

40

35
(kurang dari) 

Bisa menggunakan bentuk desimal: 

5

4
= 0,8 < 

8

7
= 0,875 (lebih dari) 

5

4
= 0,8  > 

8

7
= 0,875 (kurang dari) 

2. Seorang mendapat upah Rp 600.000,00, 
6

1
 upahnya digunakan membayar 

sewa rumah, 
5

2
nya untuk kebutuhan makan, sisanya untuk keperluan lain. 

Berapa rupiah yang digunakan untuk keperluan lain? 

Diketahui: 

Upah total = Rp 600.000,00 

Upah sewa rumah = 
1

6
 = 

5

30
 

Kebutuhan makan = 
2

5
 = 

12

30
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Keperluan lainya =  1 −  
5

30
−  

12

30
  

                            = 
13

30
 

Jadi uang yang dipakai = 
13

30
 x Rp 600.000,00 

                                      = 13 x Rp 20.000,00 

                                      = Rp 260.000,00 

Cara lain = upah total = Rp 600.000,00 

Sewa rumah = 
1

6
 x Rp 600.000,00 = Rp 100.000,00 

Kebutuhan makan = 
2

5
 x Rp 600.000,00 = Rp 240.000,00 

Jadi uang yang dipakai = (Rp 600.000,00 - Rp 100.000,00 - Rp                                                              

240.000,00) = Rp 260.000,00. 

3. Sebuah persegi panjang  ukurannya panjang 4
3

11
 cm dan lebar 3

5

13
 cm. 

Keliling persegi panjang tersebut adalah? 

Jawab:diketahui panjang = 4
3

11
 =

47

11
 cm 

                           lebar      = 3
5

13
 = 

44

13
 cm 

   ditanya:keliling persegi panjang 

   Cara, a:menggunakan penjumlahan, 

 = 
47

11
 + 

47

11
 + 

44

13
 + 

44

13
 menyamakan penyebutnya. 

 = 
611+611 +484 +484

143
 = 

2190

143
 cm 15

45

143
 cm. 

Cara b 

masih menggunakan penjumlahan tapi memisahkan antara pecahan dan 

bilanggan bulat. 

Contoh = (3 + 
3

11
) cm 

Jadi, keliling = (3 + 3 + 4 + 4) + (
3

11
+  

3

11
+  

5

13
+

5

13
) cm 

                      = 14 + (
39 + 39 +55+55

143
) cm 

                      = 14 + (
188

143
) cm 

                      = 14 + (1 + 
45

143
) cm 
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Cara c 

menggunakan rumus, 

Jadi keliling = 2 x (panjang + lebar) cm 

                     = 2 x  
47

11
+  

44

13
  cm 

                    = 2 x  
611+484

143
  cm 

                    = 2 x  
1095

143
 cm 

                    =  
2190

143
 cm   

                    = 15
45

143
 cm 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan pembelajaran 

menggunakan pendekatan RME, menuntut siswa lebih aktif dalam 

pembelajaran matematika. Siswa diharapkan gak takut atau minder dengan 

pelajaran matematika. Pembelajaran RME diharapkan bisa menjadi sebuah 

pembelajaran yang membuat siswa lebih senang dan tidak mudah cepat lupa 

dengan apa yang siswa dapat saat belajar matematika. 

B. Saran 

       Untuk para guru kedepannya agar lebih sering memperhatikan untuk setiap 

sistem pembelajaran yang dilaksanakan agar dapat memberikan dampak yang 

positif ke siswa. Sehingga materi yang diberikan ke siswa mudah dicerna dan 

lebih bermakna khususnya dalam pembelajaran matematika. 

       Harapan kedepannya semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi berbagai 

kalangan khususnya dalam proses belajar mengajar. Penulis menyadari bahwa 

banyak kekurangan dari proposal ini, mengingat terbatasnya ilmu yang penulis 

miliki. Diharapkan saran dan kritik guna menyempurnakan. Amin 
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Abstrak 

Peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui pembelajaran 

matematika yang dilihat dari kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, 

aktivitas siswa, prestasi belajar siswa, dan minat belajar siswa, jika diterapkan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) pada pokok bahasan peluang di kelas XI IPS 2 SMA Dr. Soetomo 

Surabaya. Penelitian ini berjenis deskriptif dan pengumpulan data dilakukan 

dengan cara pengamatan, angket, dan tes. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa secara klasikal tercapai karena 87% 

siswa tuntas dalam belajarnya. Setiap aspek yang diamati dalam aktivitas siswa 

termasuk dalam kategori waktu dengan aktivitas siswa yang dominan adalah 

mengerjakan atau mendiskusikan tugas yaitu sebesar 17,14%. Mulai pertemuan 

pertama sampai pertemuan ketiga, kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran memperoleh kategori baik untuk setiap aspek yang diamati dengan 

rata-rata tiap aspek 2,67-3,73. Minat belajar siswa termasuk positif, hal ini 

ditunjukkan dengan rata-rata persentase jawaban siswa yang menyatakan ya 

adalah 84%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) ini mampu membuat minat dan prestasi belajar 

siswa semakin baik karena kriteria minat dan prestasi belajar siswa secara klasikal 

terpenuhi. 

 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD), Minat dan Prestasi Belajar 
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A. Pendahuluan 

1. Latar Belakang 

      Minat dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika pada 

saat ini masih tergolong rendah. Salah satu penyebab dari rendahnya minat 

dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika adalah kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah selama ini lebih berorientasi 

pada guru. Perbaikan kualitas kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan 

minat dan prestasi belajar siswa. 

      Salah satu model pembelajaran yang sesuai adalah Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Divisions 

(STAD), di mana Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) ini bertujuan untuk mengembangkan 

keterampilan sosial anak didik, keterampilan yang dimaksud adalah 

mendorong untuk bekerja sama pada suatu tugas bersama, dan saling 

membantu teman sekelompoknya untuk mencapai ketuntasan belajar. 

      Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengajukan judul “Penerapan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) Terhadap Minat dan Prestasi Belajar Siswa Pada Pokok 

Bahasan Peluang Siswa Kelas XI IPS 2 SMA Dr. Soetomo Surabaya“. 

2. Rumusan Masalah 

      Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola kelas, aktifitas siswa, 

prestasi belajar siswa dan minat belajar siswa dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) pada 

pokok bahasan peluang siswa kelas XI IPS 2 SMA Dr. Soetomo 

Surabaya? 

3. Tujuan Penelitian 

      Mendeskripsikan kemampuan guru dalam mengelola kelas, aktifitas 

siswa, prestasi belajar siswa dan minat belajar siswa dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) pada pokok bahasan peluang siswa kelas XI IPS 2 SMA Dr. 

Soetomo Surabaya. 
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4. Batasan Istilah 

a. Prestasi belajar 

      Dalam kamus umum Bahasa Indonesia prestasi diartikan sebagai 

hasil yang telah dicapai atau dikerjakan. Menurut Muhibbin Syah 

(1997: 141) prestasi belajar adalah taraf keberhasilan proses belajar 

mengajar. Sedangkan menurut Oemar Hamalik (2001: 159) prestasi 

belajar merupakan indikator adanya perubahan tingkah laku siswa. 

b. Minat belajar siswa 

      Dalam kamus umum Bahasa Indonesia minat diartikan sebagai 

suatu perhatian, kesukaan maupun kecenderungan hati seseorang 

terhadap sesuatu. Menurut The Liang Gie (1994: 28) minat berarti 

sibuk, tertarik, atau terlibat sepenuhnya dengan suatu kegiatan karena 

menyadari pentingnya kegiatan itu. 

c. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) 

      Model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) merupakan salah satu model pembelajaran 

kooperatif yang diterapkan untuk menghadapi kemampuan siswa yang 

heterogen. Dimana model ini dipandang sebagai model pembelajaran 

yang paling sederhana dan langsung dari pendekatan model 

pembelajaran kooperatif. Di dalamnya siswa diberi kesempatan untuk 

melakukan kolaborasi dan elaborasi dengan teman sebaya dalam 

bentuk diskusi kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan. 

(Arindawati, 2004: 83-84). 

d. Kemampuan guru mengelola pembelajaran 

      Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran kooperatif 

adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran kooperatif 

yang meliputi persiapan, pelaksanaan (pendahuluan, kegiatan inti dan 

penutup), pengelolaan waktu dan suasana kelas. 
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e. Aktivitas siswa 

      Aktivitas siswa adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa pada 

saat pembelajaran berlangsung. Aktivitas siswa meliputi: 

mendengarkan atau memperhatikan penjelasan guru, mengerjakan 

LKS, berdiskusi atau bertanya antar siswa, menyajikan hasil diskusi 

kelompok, menanggapi pertanyaan atau pendapat teman, tidak berada 

dalam tugas, dan menulis yang relevan. 

 

B. Metode Penelitian 

1. Rancangan Penelitian 

      Rancangan penelitian ini menggunakan “One-shot Case Study 

Design”, yaitu: 

 

X = Perlakuan atau treatmen yaitu penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) dalam 

pembelajaran  matematika pada pokok bahasan persamaan kuadrat. 

0 = Hasil observasi sesudah treatmen yaitu prestasi belajar siswa setelah 

diterapkannya model pembelajaran  kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) dalam pembelajaran matematika 

pada materi pokok bahasan peluang yang mendeskripsikan 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, aktivitas siswa, 

prestasi belajar siswa dan minat belajar siswa. 

(Arikunto, 2000: 85) 

2. Subyek dan Lokasi Penelitian 

      Subjek penelitian ini adalah siswa SMA Dr. Soetomo Surabaya tahun 

ajaran 2012-2013, dengan pertimbangan bahwa siswa  pada sekolah ini 

memiliki kemampuan yang heterogen. Dalam penelitian ini dipilih satu 

kelas yaitu kelas XI IPS 2 SMA Dr. Soetomo Surabaya tahun ajaran 2012-

2013. 

 

 

X  0  
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3. Teknik Pengumpulan Data 

1. Pengamatan 

      Pengamatan adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara 

sistematis (Arikunto, 1991:27). 

2. Tes 

      Tes adalah alat untuk mengadakan penyelidikan yang 

menggunakan soal-soal atau pertanyaan, dimana soal-soal tersebut 

telah dipilih dengan seksama. 

3. Angket 

      Angket adalah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang 

akan diukur (responden). 

4. Instrumen Penelitian 

a. Lembar Pengamatan Pengelolaan Pembelajaran 

      Lembar pengelolaan model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Divisions (STAD) ini digunakan untuk 

mengamati pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

dengan menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah 

dibuat sebagai acuan. Lembar pengamatan ini berisi aspek-aspek yang 

menggambarkan pengelolaan pembelajaran yaitu: pendahuluan, 

kegiatan inti, penutup, pengelolaan waktu, dan suasana kelas. 

b. Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

      Lembar pengamatan aktivitas siswa digunakan sebagai alat untuk 

memperoleh data tentang aktivitas siswa selama proses belajar 

mengajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) berlangsung. Lembar aktivitas siswa 

berisi tentang aktivitas siswa yang dilakukan siswa selama 

pembelajaran berlangsung. Aktivitas siswa tersebut dituliskan 

berdasarkan aktivitas siswa yang dominan setiap lima menit. 
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c. Tes Belajar Siswa 

      Tes belajar siswa dilakukan setelah proses pembelajaran dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD)  pada pokok bahasan peluang. Tes belajar siswa 

dilakukan 1 kali pertemuan yaitu untuk mengetahui prestasi belajar 

siswa pada pokok bahasan peluang, dimana pada penelitian ini 

menggunakan soal yang sudah disediakan oleh peneliti. 

d. Lembar Angket Minat Belajar Siswa 

      Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui minat 

belajar matematika siswa terhadap model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Divisions (STAD). Lembar angket ini 

diberikan kepada siswa setelah kegiatan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD). 

Jawaban dari pertanyaan pada angket minat siswa digolongkan 

menjadi dua yaitu, minat baik dan tidak baik. Minat baik jika jawaban 

ya lebih dari atau sama dengan 75% dan minat tidak baik jika jawaban 

kurang dari 75%. 

 

5. Teknik Analisis Data 

a. Analisis Data Pengelolaan Pembelajaran 

      Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran diperoleh dari 

lembar pengamatan selama pembelajaran berlangsung. Ada 4 kategori 

untuk mengisi lembar pengamatan guru yaitu:  

1) 1 untuk kategori tidak efektif. 

2) 2 untuk kategori kurang efektif. 

3) 3 untuk kategori efektif. 

4) 4 untuk kategori sangat efektif. 

      Data yang dihasilkan dianalisis dengan menghitung rata-rata setiap 

aspek yang diamati dalam mengelola pembelajaran dari jumlah 

pertemuan. Skala kategori penilaian guru adalah 

1) Penilaian 3,50 – 4,00 masuk kategori sangat efektif 
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2) Penilaian 2,50 – 3,49 masuk kategori efektif 

3) Penilaian 1,50 – 2,49 masuk kategori kurang efektif 

4) Penilaian 1,00 – 1,49 masuk kategori tidak efektif. 

(Vina, 2007: 36). 

b. Analisis Data Pengamatan Aktivitas Siswa 

      Data hasil pengamatan aktivitas siswa selama pembelajaran 

dianalisis menggunakan presentase (%), yaitu: 

Presentase aktivitas siswa = 
A

B
 × 100% 

Keterangan: 

A: Jumlah kategori aktivitas siswa yang muncul dan teramati. 

B: Jumlah total aktivitas siswa. 

Yusuf (dalam Malawati, 2004) 

c. Analisis data prestasi siswa 

      Data tes yang dihasilkan setelah proses pembelajaran dianalisis 

untuk mendeskripsikan prestasi siswa. Standar ketuntasan untuk mata 

pelajaran matematika yang digunakan di SMA Dr. Soetomo Surabaya 

adalah sebagai berikut: 

Skor  75 : Tuntas (T) 

Skor < 75 : Tidak Tuntas (TT) 

      Kemudian dari data ketuntasan belajar siswa secara individual 

tersebut, dihitung persentase ketuntasan belajar secara klasikal. Bila 

lebih dari atau sama dengan 85% siswa dalam kelas tersebut 

dinyatakan tuntas, maka ketuntasan belajar secara klasikal tercapai. 

Perhitungan untuk menyatakan persentase banyaknya siswa yang 

tuntas adalah dengan menggunakan rumus: 

KBK =
T

TS
× 100% 

Keterangan: 

KBK : Ketuntasan belajar 

T       : Jumlah siswa yang tuntas 

TS     : Jumlah siswa seluruhnya   (Trianto, 2009: 241) 
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d. Analisis data angket minat siswa 

      Hasil angket disusun dan diubah dari bentuk nilai frekuensi ke 

dalam bentuk presentase, menggunakan rumus: 

Persentase minat siswa : 

proporsi siswa yang memilih

jumlah siswa
×100% 

      Dalam menyimpulkan minat belajar siswa yaitu minat belajar 

siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) dikatakan baik jika diperoleh rata- rata presentase minat ya 

lebih dari atau sama dengan 75%. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Pengelolaan Kegiatan Pembelajaran 

      Rata-rata persiapan memperoleh skor 3,00 dengan kategori efektif, 

pendahuluan memperoleh skor 3,07 dengan kategori efektif, kegiatan inti 

memperoleh skor 3,33 dengan kategori efektif, penutup memperoleh skor 

3,22 dengan kategori efektif, pengelolaan waktu memperoleh skor 3,00 

dengan kategori efektif, dan suasana kelas memperoleh skor 3,00 dengan 

kategori efektif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemampuan 

guru dalam mengelola pembelajaran matematika dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) dikategorikan efektif untuk setiap aspek yang diamati. 

2. Aktivitas Siswa Selama Kegiatan Pembelajaran 

      Aktivitas rata-rata yang dilakukan siswa selama pembelajaran yaitu 

menjawab salam 10,23%, memperhatikan penjelasan guru  8,33%, 

memahami masalah kontekstual 9,89%, membentuk kelompok sesuai yang 

diperintah oleh guru  10,65%, mendiskusikan dan menyelesaikan masalah 

kontekstual dari guru 17,14%, mempresentasikan hasil kerjanya 16,63%, 

menanggapi hasil kerja kelompok lain 8,51%, membuat kesimpulan 

7,33%, mencatat tugas yang diberikan guru 6,86%, ramai sendiri dalam 
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kegiatan belajar mengajar 2,74%, dan bermain handphone saat 

pembelajaran 1,69%. Dengan demikian diketahui bahwa siswa 

menggunakan waktunya dengan baik untuk belajar, sehingga dapat 

dikatakan bahwa aktifitas siswa selama proses pembelajaran melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) dikategorikan baik. 

3. Prestasi Belajar Siswa 

      Setelah dilakukan tes belajar, dapat diketahui sebanyak 32 siswa tuntas 

secara individual, dan 5 siswa tidak tuntas. Dengan demikian dapat 

diperoleh presentase prestasi belajar siswa secara klasikal yaitu 87%, 

sehingga ketuntasan prestasi belajar siswa secara klasikal tercapai. 

4. Minat Belajar Siswa Terhadap Kegiatan Pembelajaran 

      Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari angket minat 

belajar siswa terhadap kegiatan dan peningkatan pembelajaran melalui 

penerapan model pembelajaran koopertif tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) yang telah diisi oleh siswa setelah pembelajaran, rata-

rata persentase jawaban siswa yang menyatakan ya adalah 84%. Secara 

umum, minat belajar siswa semakin meningkat, dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa minat belajar siswa terhadap kegiatan pembelajaran 

matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) dikategorikan baik. 

 

D. Simpulan dan Saran 

1. Simpulan 

      Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dikategorikan baik 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) pada pokok bahasan peluang dengan rata-rata tiap 

kategori 2,67 sampai 3,33. 

a. Aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran matematika dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) pada pokok bahasan peluang untuk semua aspek 
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yang diamati masuk ke dalam kategori baik sehingga siswa dikatakan 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Prestasi belajar siswa kelas XI IPS 2 SMA Dr. Soetomo Surabaya pada 

pokok bahasan peluang setelah diterapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

diperoleh ketuntasan belajar secara klasikal yaitu 87%, sehingga dapat 

dikatakan bahwa ketuntasan belajar secara klasikal tercapai yaitu ≥ 

85%, dan termasuk dalam kategori baik. 

c. Secara umum minat belajar siswa terhadap kegiatan pembelajaran 

matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) pada pokok bahasan peluang adalah 

positif, hal ini ditunjukkan dengan rata-rata persentase jawaban siswa 

yang menyatakan ya adalah 84%. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

minat belajar siswa secara klasikal tercapai yaitu ≥ 75%, dan termasuk 

dalam kategori baik. 

      Dari keempat aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) dikategorikan baik. Model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) ini mampu 

membuat minat dan prestasi belajar siswa semakin baik. 

2. SARAN 

      Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka ada beberapa saran 

yang dapat dikemukakan yaitu:  

a. Hendaknya guru dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) serta 

mengembangkan berbagai aktivitas dan kreatifitas peserta didik dalam 

pembelajaran. 

b. Bagi semua pihak yang berkompeten diharapkan untuk 

mengembangkan penelitian ini, baik sebagai penelitian lanjutan 

maupun penelitian lain dari model pembelajaran kooperatif tipe 
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Student Teams Achievement Divisions (STAD), sehingga model 

pembelajaran tersebut dapat berkembang di dunia pendidikan. 
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Lampiran-Lampiran 

 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

 

Sekolah  : SMA Dr. Soetomo Surabaya Nama Guru  : 

Materi   : Peluang    Tanggal     : 

Kompetensi Dasar :     Waktu  : 

Pertemuan ke-  :  

   

Petunjuk : 

Berilah penilaian dengan memberikan tanda cek () pada kolom yang tersedia. 

 

No. Aspek yang diamati 
Penilaian 

1 2 3 4 

I PERSIAPAN 

1. Persiapan sarana peembelajaran  

2. Mengorganisasikan  siswa ke dalam kelompok-

kelompok belajar 

3. Menetapkan skor awal 

 

…… 

 

…… 

…… 

 

…… 

 

…… 

…… 

 

…… 

 

…… 

…… 

 

…… 

 

…… 

…… 

II 
PELAKSANAAN 

A. Pendahuluan 

1. Guru memberikan salam 

2. Guru membagikan LKS 

 

…… 

…… 

…… 

…… 

 

…… 

…… 

…… 

…… 

 

…… 

…… 

…… 

…… 

 

…… 

…… 

…… 

…… 
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3. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

5.   Memotivasi siswa 

B. Kegiatan Inti 

1. Guru menjelaskan kepada siswa tentang  definisi 

1. Guru meminta siswa mengerjakan latihan pada LKS 

secara individu dan berkelompok 

2. Guru membimbing siswa mengerjakan LKS 

3.   Guru meminta salah satu wakil siswa 

mempresentasikan hasil pekerjaannya dan meminta 

siswa lain menanggapi 

C. Penutup 

1. Membimbing siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari 

2. Memberi tugas rumah 

3.   Salam penutup 

…… 

 

 

…… 

…… 

 

 

…… 

…… 

…… 

…… 

…… 

 

…… 

…… 

 

 

…… 

…… 

 

 

…… 

…… 

…… 

…… 

…… 

 

…… 

…… 

 

 

…… 

…… 

 

 

…… 

…… 

…… 

…… 

…… 

 

…… 

…… 

 

 

…… 

…… 

 

 

…… 

…… 

…… 

…… 

…… 

 

…… 

III 
PENGELOLAAN WAKTU 

    

IV 

SUASANA KELAS 

 Berpusat pada siswa 

 Siswa antusias 

 

…… 

…… 

 

…… 

…… 

 

…… 

…… 

 

…… 

…… 

 

Keterangan :        

1. Tidak baik 

2. Kurang baik 

3. Baik 

4. Sangat baik           

 

 

 

 

 

Pengamat 

 

 

(………………………) 
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ANGKET MINAT SISWA 

TERHADAP KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

Sekolah  : SMA Dr. Soetomo Surabaya    Kelas/Semester : XI 

IPS 2/1 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi   : Peluang                     Hari/Tanggal     : 

Petunjuk: 

Tuliskan  jumlah siswa yang berpendapat sama pada kolom yang sesuai pada 

tempat yang tersedia! 

 

 

 

 

 

 

 

No. PERTANYAAN YA TIDAK 

1.  Pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) menyenangkan. 

  

2.  Suasana kelasnya menyenangkan.   

3.  Pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) anda menjadi aktif 

dalam mengikuti pembelajaran. 

  

4.  Sekiranya ada hal-hal yang kurang jelas, dan anda 

bertanya, maka Guru menjawab sampai anda 

mengerti atau paham. 

  

5.  Mengerjakan tugas bersama teman-teman dan tidak 

berusaha memahaminya. 

  

6.  Belajar matematika setiap hari, meskipun tidak ada 

tugas dari guru atau tidak ada ujian. 

  

7.  Jika diberi tugas matematika, anda tidak mengerjakan 

dengan sungguh-sungguh. 

  

8.  Banyak memperoleh kesempatan berbicara, 

mengeluarkan pendapat, atau bertanya kepada guru 

atau teman. 

  

9.  Apakah anda menginginkan agar pembelajaran 

diterapkan untuk mata pelajaran lain. 

  

10.  Apakah metode pembelajaran yang diberikan 

menambah frekuensi belajar anda. 

  

Pengamat 

 

 

(………………………) 
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Prestasi Belajar Siswa 
 

No. Nama Skor 

Ketuntasan 

Tuntas Tidak tuntas 

1 Achmad Efendi 95 √  

2 Achmad Ronggo Prihatmono 95 √  

3 Alessandro Setiawan Putra 87 √  

4 Aniesya Septyaningrum 92 √  

5 Anis Nuzulia 92 √  

6 Anis Susanti 87 √  

7 Bintang Berlyan Achmad Siregar 92 √  

8 Denis Faraday 55  √ 

9 Dhewi Murdhaningsih 82 √  

10 Dimas Septian Rana 95 √  

11 Elok Ayunda Mega Laras 70  √ 

12 Erica Paramitha 90 √  

13 Fajar Dwi Hariansyah 77 √  

14 Fatchur Rozi 82 √  

15 Febri Dwi Hermawan 75 √  

16 Moch. Viky Andivian 80 √  

17 Mochamad Alfin 75 √  

18 Muhammad Firman Ardiansyah 85 √  

19 Mukhammad Nasrulloh 82 √  

20 Noormala Rachmawati 87 √  

21 Nur Afandi 85 √  

22 Nur Eka Noviani 85 √  

23 Nyamita Yulianti 75 √  

24 Pramudito 57  √ 

25 Putri Melani Sugiarti 85 √  

26 Reynaldy Setya Putra 85 √  

27 Ridwan Firmansyah 90 √  

28 Rika Vindy Saputri 93 √  

29 Riska Ariansyah 55  √ 

30 Riza Firmansyah 75 √  

31 Rizka Rosalinda 92 √  

32 Rudi Suryadharma 85 √  

33 Satriyo Darma Irsadi 80 √  

34 Septian Fachtur Raka 90 √  

35 Wibi Arista Rizky 55  √ 

36 Yessika Setya D.O 87 √  

37 Muhammad Mustain 85 √  
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IMPLEMENTASI METAFORA DALAM MODEL PEMBELAJARAN 

TANDUR (TUMBUHKAN, ALAMI, NAMAI, DEMONSTRASI, ULANGI, 

RAYAKAN)  PADA PEMBELAJARAN MOVING CLASS DENGAN 

POKOK BAHASAN PERSAMAAN KUADRAT 

 

Khusnul Khotimah  

khusnul0149@gmail.com  

Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nusantara PGRI Kediri 

2013 

 

Abstrak 

Tulisan ini memaparkan tentang Pembelajaran Moving Class dalam Model 

Pembelajaran TANDUR (Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasi, Ulangi, 

Rayakan) pada Pokok Bahasan Persamaan Kuadrat. Pembelajaran ini di fokuskan 

pada siswa yaitu, siswa lebih aktif untuk mencari guru pengajarnya dan siswa 

berpindah dari satu kelas ke kelas lain dimana dalam pembelajaran ini dinyatakan 

dalam 6 langkah yaitu, (1) Tumbuhkan, (2) Alami, (3) Namai, (4) Demonstrasi, 

(5) Ulangi, (6) Rayakan. Dalam pemberian konsep-konsep matematika kepada 

siswa yaitu dengan metafora dimana penggunaan metafora dalam pembelajaran 

ini mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu kemampuan menciptakan 

minat dan meningkatkan motivasi belajar para siswa yang nantinya di sesuaikan 

dengan langkah – langkah dalam pembelajaran tersebut . Pembelajaran ini 

berperan dalam menganalisis kegiatan belajar siswa untuk memahami konsep-

konsep matematika pada kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada pokok 

bahasan persamaan kuadrat.  

 

Kata kunci: Moving Class, Metafora, Model Pembelajaran TANDUR, 

Persamaan Kuadrat. 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Pada umumnya proses pembelajaran akan dilakukan pada suatu kelas 

yang dimulai dari pagi sampai siang secara rutin. Setiap pergantian jam 

pelajaran seorang siswa menunggu guru  yang akan mengajarnya dengan 

tetap berada di ruangan tersebut. Seringkali ada  siswa yang merasa bosan 

dengan suasana kelasnya kemudian ada yang keluar baik ke kamar kecil 

ataupun sekedar keluar ruangan agar sedikit mengurangi kebosanannya. 
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       Permasalahan ini terlihat bahwa di kelas X SMKN 1 KEDIRI untuk 

motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan belajar khususnya pada materi 

persamaan kuadrat masih kurang. Hal ini terbukti pada kelas X Teknik 

Permesinan (TPm) 4 yang berjumlah  32 siswa terlihat bahwa motivasi siswa 

dalam mengikuti pembelajaran matematika khusus nya pada materi 

persamaan kuadrat sebanyak 15 siswa yaitu sebesar 46,88%. Sedangkan 17 

siswa lainnya yaitu 53,12% sibuk dengan kegiatan masing-masing baik itu 

berbicara dengan teman sebangku atau melakukan aktivitas diluar sistem 

pembelajaran. (sumber : hasil pengamatan waktu PPL di SMKN 1 KEDIRI) 

       Berkaitan dengan permasalahan tersebut terutama pada motivasi siswa, 

maka penulis mempunyai ide untuk menerapkan metafora dalam model 

pembelajaran tandur (tumbuhkan, alami, namai, demonstrasi, ulangi, rayakan)  

pada pembelajaran moving clas. Sehingga siswa diharapkan dapat mengikuti 

pembelajaran matematika dengan senang dan materi dapat dimengerti dengan 

mudah. 

B. Rumusan Pertanyaan 

       Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan pertanyaan nya adalah 

“Bagaimanakah implementasi metafora dalam model pembelajaran 

TANDUR pada pembelajaran moving class dengan pokok bahasan persamaan 

kuadrat?” 

 

INTI 

A. Model pembelajaran TANDUR (Tumbuhkan, Alami, Namai, 

Demonstrasi, Ulangi, Rayakan) pada pembelajaran Moving Class 

       Moving Class merupakan salah satu pola pengelolaan kelas yang 

bercirikan setiap jam pelajaran berganti maka siswa akan meninggalkan 

kelas, kemudian memasuki kelas selanjutnya berdasarkan mata pelajaran 

yang dijadwalkan, jadi di tiap kelas mata pelajaran dilengkapi sarana dan 

prasarana yang mendukung proses pembelajaran. Beberapa kelebihan  

pembelajaran moving class diantaranya: pemanfaatan media pembelajaran 

dengan lebih maksimal, peserta didik lebih leluasa dalam mengekspresikan 
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kemampuannya, guru lebih punya banyak waktu untuk mempersiapkan 

proses pembelajaran. 

       Model pembelajaran TANDUR (Tumbuhkan, Alami, Namai, 

Demonstrasi, Ulangi, Rayakan) dinyatakan dalam langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1. Tumbuhkan  :   

sertakan  diri  siswa,  pikat  hati mereka, puaskan AMBAK (Apa Manfaat 

BAgi Ku). Alasan : karena sesuatu yang diminati atau dibutuhkan siswa 

maka timbul motivasi belajar. Tuntunan  latihan  :  Apa  yang  mereka  

(siswa) pahami?  Apa  yang  mereka  setujui?  Apa manfaat  bagi  mereka  

(AMBAK)?  Kepada  apa mereka  berkomitmen?  Strategi  :  pertanyaan, 

lakon  pendek,  lelucon/humor/teka-teki, pantomin, drama, vidio, cerita.  

2. Alami  :   

Berikan  mereka  pengalaman, tumbuhkan  kebutuhan  untuk  mengetahui. 

Alasan  :  karena  pengalaman  langsung memperkuat  daya  ingat.  

Tuntunan  latihan: Bagaimana cara siswa memahami dengan baik (praktik  

lasung,  melibatkan  alat  indera, eksplorasi, elaborasi dan konfermasi). 

Strategi : Gunakan  jembatan  keledai,  permainan, simulasi, praktikum 

dsb.  

3. Namai  :  

Berikan  data/nama  yang  tepat  saat minat  memuncak.  Alasan:  

penanaman  konsep di  otak,  perlu  memberi  identitas,  mengurutkan data, 

keterampilan berpikir dan strategi belajar. Tuntunan latihan: Apa yang 

perlu diingat untuk menamai  konsep  ini?  Apa  yang  harus  kita 

tumbuhkan  agar  konsep  ini  tetap  diingat? Strategi  :  Gunakan  susunan  

gambar,  warna mencolok,  alat  tulis,  poster,  rujukan,  jembatan keledai 

dll.  

4. Demonstrasikan:  

Beri kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan pengalaman baru 

sehingga lebih  menghayati  dan  membuat  pengalaman sendiri.  Alasan  

karena  siswa  memerlukan peluang  menterjemahkan  dan  menerapkan 
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pengetahuan dalam kehidupannya. Tuntunan  latihan  :  Bagaimana  cara 

memperagakan,  mempraktikkan, mengembangkan  secara  langsung.  

Strategi  : Praktik  langsung,  presentasi,  sandiwara,  vidio, permainan, 

lagu.  

5. Ulangi  :   

Rekatkanlah  gambaran  keseluruhan yang  sedang  dipelajari.  Alasan  

karena pengulangan  merekatkan  dan  memperkuat koneksi syaraf. 

Tutunan Latihan : Dengan cara apa  yang  terbaik  siswa  mengulangi  

pelajaran? Kesempatan  yang  bagaimana  yang  tepat?  

6. Rayakan  :   

Menambatkan  keberhasilan  belajar dengan  asosiatif  yang  positif.  

Alasan  :  kerena perayaan memberi rasa rampung, menghormati usaha,  

ketekuan  dan  kesuksesan.  Tuntunan Latihan  :  untuk  bahan  pelajaran  

ini,  cara  apa yang  paling  sesuai  untuk  merayakan?  Misal  : lakukan  

saling  puji  antar  kelompok.  Strategi  : Pujian, bernyanyi bersama, 

pameran hasil karya dan sebagainya. 

       Model Pembelajaran TANDUR pada pembelajaran Moving Class sebagai 

berikut yaitu menyusun rencana tindakan yang meliputi :  

a. Penetapan kelas / ruang belajar yang akan digunakan untuk proses belajar 

dengan menyiapkan sarana prasarana yg di butuhkan. 

b. Penetapan bukti atau indikator untuk mengukur tingkat  ketercapaian  

pemecahan  masalah sebagai akibat dilakukannya tindakan,  

c. Penetapan  skenario  tindakan-tindakan  yang diharapkan dapat 

menghasilkan dampak kearah perbaikkan program. 

d. Perencanaan metode dan alat untuk mengamati dan merekam/ 

mendokumentasikan semua data tentang pelaksanaan tindakan. 
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B. Contoh Penerapan Metafora dalam model pembelajaran TANDUR pada 

pembelajaran Moving Class. 

       Yang di maksudkan metafora di sini adalah bertujuan untuk membangun 

kesamaan antara dua hal, yang nantinya dapat digunakan untuk memperjelas 

suatu makna khususnya dalam hal yang berkaitan dengan matematika.  

       Pada proses belajar yang berlangsung,  penerapan metafora dalam model 

pembelajaran TANDUR pada pembelajaran Moving Class dengan pokok 

bahasan persamaan kuadrat adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

Contoh langkah-langkah pembelajaran : 

No. Kegiatan Guru Syntak Kegiatan Siswa Waktu 

1. Pendahuluan 

a. Guru masuk kelas 

dan memberi 

salam 

T =  

Tumbuhkan 

(ceramah) 

- Siswa 

memperhatikan 

dan menjawab 

salam 

- Siswa 

memperhatikan 

dan tidak 

menjawab 

10  

 menit 

 b. Guru 

menyampaikan 

tujuan dan manfaat 

pembelajaran 

materi persamaan 

kuadrat 

- Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru 

- Siswa tidak 

memperhatikan 

2.  Inti 

a. Guru membentuk 

kelompok 

60 

Menit 

 b. Guru 

membagikan LKS 

pada siswa 

A= Alami - Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru 
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 c. Guru 

menciptakan 

keterlibatan 

pikiran dan 

mental siswa 

(Metafora) 

- Siswa tidak 

memperhatikan 

 d. Guru mengaitkan 

materi persamaan 

kuadrat dengan 

dunia nyata 

(Metafora) 

N= Namai - Siswa 

memperhatikan 

dan menanggapi 

pertanyaan 

- Siswa 

memperhatikan 

dan tidak 

menaggapi 

pertanyaan 

 e. Guru 

menggunakan 

media 

pembelajaran 

 

D= 

Demonstrasi 

 f. Guru mengajukan 

berbagai 

pertanyaan dan 

masalah 

(Metafora) 

1.  Penutup  

a. Guru mengulang 

kembali konsep 

dan umpan balik 

(Metafora) 

U= Ulangi - Siswa 

memperhatikan dan 

mengungkapkan 

pendapat 

berdasarkan 

pengalaman 

pembelajaran 

10  

Menit 

 b. Guru memberi 

dukungan dan 

R= Rayakan - Siswa memberikan  

ekspresi atas 
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pengakuan untuk 

setiap usaha siswa 

keberhasilan 

kelompok 

 c. Guru memberikan 

reward kepada 

kelompok 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Dari uraian-uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam 

kegiatan belajar mengajar dengan penerapan metafora dalam model 

pembelajaran TANDUR (Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasi, Ulangi, 

Rayakan) pada  pembelajaran moving class jika di kaji ketepatannya atau 

konsistensinya, akan diketahui tingkat pemahaman siswa terhadap pokok 

bahasan persamaan kuadrat sehingga nantinya akan memberikan dampak 

positif terhadap siswa baik itu motivasi siswa saat mengikuti kegiatan belajar 

maupun prestasi siswa setelah mengikuti kegiatan belajar. 

B. Saran 

       Untuk para guru kedepannya agar lebih sering memperhatikan untuk setiap 

sistem pembelajaran yang dilaksanakan agar dapat memberikan dampak yang 

positif ke siswa. Sehingga materi yang diberikan ke siswa mudah dicerna dan 

lebih bermakna khususnya dalam pembelajaran matematika. 

       Penulis berharap karya tulis ini dapat berlanjut kedalam penelitian, 

sehingga pengimplementasian metafora dalam model pembelajaran TANDUR 

(Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasi, Ulangi, Rayakan) pada  

pembelajaran moving class dapat mengaktifkan siswa dalam proses belajar dan 

mampu mengkonstruk pengetahuan siswa melalui konsep yang telah dipahami 

khususnya mengenahi pokok bahasan persamaan kuadrat. 
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Abstrak 

Tulisan ini menjelaskan tentang menerapkan metode IMPROVE dengan 

pendekatan matematika realistic pada pokok bahasan materi peluang. IMPROVE 

merupakan salah satu metode pembelajaran. IMPROVE merupakan sebuah 

akronim dari Introducing the new concepts, Metacognitive questioning, 

Practicing, Reviewing and reducing difficulties, Obtaining mastery, Verification 

and Enrichment. Akronim dari metode IMPROVE adalah suatu tahapan dalam 

pembelajaran. 

 

Kata kunci: IMPROVE , realistic, materi Peluang. 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Fakta dilapangan menyatakan bahwa sedikit sekali siswa yang berminat 

untuk belajar matematika, hal ini dapat menjadi salah satu penyebab 

rendahnya prestasi belajar matematika siswa. Hal tersebut sejalan dengan 

pendapat Ruseffendi (1991: 233) yang mengemukakan bahwa antara minat 

dengan prestasi belajar itu memiliki korelasi positif meskipun korelasinya itu 

rendah. Walaupun korelasinya rendah, bila mengerjakan segala sesuatu 

sebaiknya dilakukan dengan ada minat dalam diri untuk mengerjakannya. 

       Menurut Rahayu (2002: 2) salah satu faktor penyebab siswa kurang 

berminat untuk belajar matematika adalah adanya anggapan yang menyatakan 

bahwa matematika merupakan pelajaran yang sulit. Ketakutan siswa terhadap 

matematika yang dianggap sukar berpengaruh pada hasil prestasi siswa yang 

selama ini belum memuaskan, pemahaman yang masih rendah dan kurangnya 

mailto:kikisetyaputra@ymail.com
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kemampuan yang mencakup kemapuan pemecahan masalah, kemampuan 

penalaran, kemampuan berpikir kreatif khusunya pada materi Peluang. 

       Menurut Sanjaya (2010:127) mengemukakan bahwa metode 

pembelajaran merupakan upaya menerapkan rencana yang sudah disusun 

dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal . 

Metode pembelajaran merupakan salah satu penyebab yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Pemilihan dan penentuan metode dalam 

kegiatan belajar mengajar, tidak terlepas dari nilai strategis metode, 

keefektifan hingga faktor-faktor pemilihan metode, sangat mempengaruhi 

hasil belajar siswa. 

       Berdasarkan hal tersebut di atas, adanya metode pembelajaran  siswa 

sangat penting, salah satu metode pembelajaran adalah metode 

IMPROVE(Introducing the New Concept, Meta-cognitive Questioning, 

Practicing, Reviewing and Reducing ,Difficulties, Obtaining Mastery, 

Verification, and Enrichment)  Adanya tahapan tahapan dalam metode 

IMPROVE dapat membantu siswa untuk mendapatkan hasil yang 

diharapakan. Oleh karena itu penulis ingin melakukan seminar dengan judul  

Menerapkan Metode Improve Dengan Pendekatan Matematika Realistic 

Pokok Bahasan Materi Peluang. 

B. Identifikasi Masalah 

       Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah 

yaitu “Rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaiakan soal-soal materi 

Peluang.” 

C. Rumusan Pertanyaan 

       Berdasarkan uraian diatas, rumusan pertanyaan ini yaitu “Bagaimana 

contoh penerapan metode IMPROVE dengan pendekatan realistic pada 

pokok bahasan materi Peluang?” 

D. Tujuan Penulis 

Berdasarkan rumusan pertanyaan di atas, tujuan penulis sebagai berikut: 

1. Menjelaskan metode IMPROVE dengan pendekatan realistic. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana contoh penerapan metode IMPROVE 

dengan pendekatan realistic pada pokok bahasan materi Peluang. 

INTI 

A. Metode IMPROVE dengan pendekatan realistic 

       IMPROVE merupakan salah satu metode pembelajaran. IMPROVE 

merupakan sebuah akronim dari Introducing the new concepts, Metacognitive 

questioning, Practicing, Reviewing and reducing difficulties, Obtaining 

mastery, Verification and Enrichment. Penjabaran dari akronim di atas 

mendeskripsikan tentang tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam 

kegiatan pembelajarannya. Untuk lebih jelasnya, tahapan-tahapan dalam 

pembelajaran matematika dengan menggunakan metode IMPROVE akan 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Tahap pemberian konsep konsep baru (Introducing the New Concept). 

Siswa diberikan suatu konsep baru oleh guru tanpa memberikan hasil akhir 

atau bentuk jadinya saja. Konsep ini diberikan dengan menggunakan 

pertanyaan-pertanyaan yang membuat siswa terlibat secara aktif dan dapat 

menggali kemampuan diri mereka sendiri.  

2. Mengajukan pertanyaan metakognitif (Meta-cognitive Questioning). 

Pertanyaan metakognitif menurut Kramarski dan Mavarech terbatas berupa 

pertanyaan pada diri sendiri (questioning self) sebagai berikut:  

Pertanyaan yang dapat diajukan guru kepada siswa meliputi pertanyaan 

pemahaman misalnya seorang guru memberikan permasalahan kepada 

siswa mengenai suatu materi, setelah itu guru bertanya kepada siswa, “Apa 

masalah ini?”, pertanyaan koneksi merupakan pertanyaan mengenai apa 

yang siswa dapat sekarang dengan apa yang telah didapatnya dahulu, 

misalnya, “Apakah masalah sekarang sama atau berbeda dari pemecahan 

masalah yang telah Anda lakukan dimasa lalu?”, Pertanyaan strategi 

berkaitan dengan solusi-solusi yang akan diajukan siswa untuk 

memecahkan permasalahan yang dihadapinya seperti “Strategi apa yang 

cocok untuk memecahkan masalah tersebut?”dan pertanyaan refleksi yang 
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mendorong siswa untuk mempertimbangkan cara atau strategi yang telah 

diajukannya seperti “Apakah strategi itu merupakan solusi yang masuk akal 

untuk memecahkan masalah ini?”  

3. Berlatih (Practicing).  

Siswa diajak untuk berlatih memecahkan masalah secara langsung. Hal ini 

sangat bermanfaat untuk meningkatkan penguasaan materi dan mengasah 

kemampuan serta keterampilan siswa.  

4. Mengulas dan mereduksi kesulitan (Reviewing and Reducing Difficulties).  

Biasanya pada saat latihan langsung, siswa banyak mengalami kesulitan. 

Pada tahap ini guru mencoba untuk melakukan review terhadap kesalahan-

kesalahan yang dihadapi siswa dalam memahami materi dan memecahkan 

permasalahan.  

5. Penguasaan materi (Obtaining Mastery).  

Siswa diberikan tes yang bertujuan untuk mengetahui penguasaan materi 

siswa.  

6. Melakukan verifikasi (Verification).  

Pada tahap ini, dilakukan identifikasi siswa mana yang telah mencapai 

batas kelulusan yang dikategorikan sebagai siswa yang sudah menguasai 

materi dan siswa mana yang belum mencapai batas kelulusan yang 

dikategorikan sebagai siswa yang belum menguasai materi.  

7. Pengayaan (Enrichmen).  

Pada tahap ini dilakukan pengayaan terhadap siswa yang belum menguasai 

materi dengan kegiatan remedial.  

B. Contoh tahapan-tahapan metode IMPROVE dengan pendekatan 

realistic. 

       Dalam tahapan tahapan metode IMPROVE dengan pendekatan realistic 

dicontohkan didalam RPP(Rencana Pelaksanaan pembelajaran) yang terdapat 

pada inti langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut: 

( Terlampir ) 
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PENUTUP 

       Dari tahapan-tahapan metode IMPROVE dengan pendekatan Realistic dapat 

diambil kesimpulan bahwa, diharapakan ada hasil positif dari penerapan metode 

tersebut pada hasil pembelajaran matematika, khususnya adalah dalam rangka 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa, sehingga hal ini dapat menjadi 

pertimbangan dalam penelitian penerapan metode IMPROVE dengan pende katan 

Realistic ini guna meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa khususnya 

pada materi Peluang. 
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LAMPIRAN 

Contoh :    PELUANG 

Mendiskripsikan kaidah pencacahan, permutasi dan  kombinasi  

Contoh penerapan metode improve dengan pemdekatan realistic. 

1. TAHAP Introducing the New Concept . 

Guru menarik perhatian dengan bercerita tentang kejadian sehari-

hari yang berkaitan dengan kaidah pencacahan 

Contoh. 

Misalkan ada dua celana berwarna hitam dan biru serta empat baju 

berwarna kuning, merah, putih, dan ungu. Ada berapa banyak 

pasangan warna celana dan baju yang dapat dibentuk? 

2. TAHAP Meta-cognitive Questioning.  

Guru bertanya kepada siswa, “Apa masalah ini?”,  

Guru bertnya kepada siswa “Strategi apa yang cocok untuk 

memecahkan  masalah tersebut?” 

Pertanyaan refleksi yang mendorong siswa untuk 

mempertimbangkan cara atau strategi yang telah diajukannya seperti 

“Apakah strategi itu merupakan solusi yang masuk akal untuk 

memecahkan masalah ini.  

3. TAHAP Practicing.  

Guru Siswa diajak untuk berlatih memecahkan masalah secara 

langsung  

Contoh : 

Dari masalah di atas dapat diselesaikan dengan kaidah pencacahan, 

banyak cara yang mungkin terjadi dari peristiwa tersebut dapat 

ditentukan dengan menggunakan metode berikut ini: 

                Warna 

baju 

 

Warna celana 

Kuning 

(k) 

Merah 

(m) 

Putih 

(p) 

Ungu 

(u) 

Hitam(h) (h,k) (h,m) (h,p) (h,u) 
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Biru (b) (b,k) (b,m) (b,p) (b,u) 

 

  
Dari tabel silang dan diagram pohon di atas tampak ada 8 macam 

pasangan warna celana dan baju yang dapat dibentuk, yaitu : (h,k,), 

(h,m), (h,p), (h,u), (b,k), (b,m), (b,p), dan (b,u),  

 Dengan Pasangan Terurut 

Misalkan himpunan warna celana dinyatakan dengan A = {h,b} dan 

himpunan warna baju dinyatakan B = {k,m,p,u}. Himpunan 

pasangan terurut dari himpunan A dan himpunan B dapat ditulis 

{(h,k), (h,m), (h,p), (h,u), (b,k), (b,m), (b,p), (b,u)}. Banyak unsur 

dalam himpunan pasangan terurut ada 8 macam warna. 

4. TAHAP Reviewing and Reducing Difficulties  

Guru bertanya kepada siswa saat latihan langsung, apakah siswa 

mengalami kesulitan. Pada tahap ini guru mencoba untuk melakukan 

review terhadap kesalahan-kesalahan yang dihadapi siswa dalam 

memahami materi dan memecahkan permasalahan.  

Contoh. 

Siswa bertanya apakah pemisalannya ditentukan. 
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5. TAHAP Obtaining Mastery.  

Guru memberikan soal evaluasi untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuan siswa  

6. TAHAP Verification. 

Guru melakukan identifikasi siswa mana yang telah mencapai batas 

kelulusan yang dikategorikan sebagai siswa yang sudah menguasai  

Contoh Langkah-langkah Pembelajaran 

N

o 
Kegiatan Guru Syntak Kegiatan Siswa Waktu 

1. Pendahuluan 

a. Guru masuk kelas dan 

memberi salam. 

  

 

Orientasi 

Meningkatkan 

respon siswa 

terhadap 

lingkungan di 

sekitarnya/orang 

lain 

 

 

 Siswa 

 memperhatikan dan  

menjawab salam 

 Siswa tidak 

memperhatikan dan 

menjawab salam 

 Siswa tidak 

memperhatikan dan 

tidak menjawab salam 

 

10 

menit 

b. Guru mengaitkan materi 

sebelumnya dengan 

materi yang akan 

dibahas 

 

Pendekatan 

ceramah dan 

Tanya jawab  

Meningkatkan 

ingatan dan 

kekritisan siswa 

dalam mengingat 

materi yang sudah 

lalu 

 Siswa menyimak dan 

menulis 

 Ada siswa yang tidak 

menyimak dan menulis 

 Ada siswa yang tidak 

menyimak dan tidak 

menulis 

 

c. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran dan 

memotivasi siswa 

 

Pendekatan 

ceramah, 

menjadikan siswa 

lebih yakin dan 

terarah jika 

melakukan 

sesuatu/ 

memahami 

sesuatu 

 Siswa memperhatikan 

dan menulis 

 Siswa memperhatikan 

dan tidak menulis 

 Siswa tidak 

memperhatikan, tidak 

menulis 

2. Inti 

a. Guru mengarahkan 

siswa untuk menemukan 

kelompoknya.   

 

Pendektan 

ceramah, Melatih 

siswa untuk dapat 

menhargai orang 

 

 Siswa memperhatikan 

 Siswa tidak 

memperhatikan 

 

 

60 

menit 
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lain. 

b. Guru mengaitkan materi 

yang akan disampaikan 

dengan kehidupan sehari 

– hari. 

 

Pendekatan 

realistic 

meningkatkan 

daya nalar dan 

kepekaan siswa 

terhadap 

lingkungan 

sekitar  

 

 Siswa menyimak dan 

menjawab 

 Siswa menyimak dan 

tidak menjawab 

 Siswa tidak menyimak 

dan tidak menjawab 

c. Guru mengenalkan 

suatu konsep baru  

(TAHAP 1) 

(Introducing the New 

Concept) 

Pendekatan 

Ceramah dan 

realistic daya 

nalar dan 

kepekaan siswa 

 Siswa menyimak dan 

menjawab pertanyaan 

metakognitif 

 Siswa menyimak dan 

tidak menjawab 

metakognitif 

 Siswa tidak menyimak 

dan tidak menjawab 

metakognitif  

d. Guru membuat 

pertanyaan-pertanyaan 

metakognitif 

(TAHAP 2)  

Meta-cognitive 

Questioning)  

Pendekatan 

ceramah, 

Meningkatkan 

daya kritis siswa. 

 Siswa menaggapi dan 

memberi contoh. 

 Siswa diam 

e. Guru memberikan 

latihan kepada siswa 

secara kelompok dalam 

bentuk soal-soal yang 

terdiri dari pertanyaan-

pertanyaan metakognitif 

(TAHAP 3) 

(Practicing). 

Pendekatan 

Realistic, Melatih 

kecepatan berfikir 

siswa 

  

 Siswa menyimak dan 

menjawab 

 Siswa menyimak dan 

tidak menjawab 

 Siswa tidak menyimak 

dan tidak menjawab 

f. Guru memberikan 

kesempatan untuk 

bertanya. 

Tanya jawab, 

Melatih 

keberanian siswa 

 Siswa memperhatikan 

dan bertanya 

 ada siswa yang tidak 

memperhatikan dan 

bertanya 

Ada siswa yang tidak 

memperhatiklan dan 

tidak bertanya 

g. Guru melakukan 

pembahasan terhadap 

kesulitan-kesulitan 

dengan diskusi kelas. 

(TAHAP 4) 

(Reviewing and 

Pendekatan 

ceramah, 

Meningkatkan 

ketelitian dan 

pemahaman siswa 

 Siswa memperhatikan 

dan menulis 

 Ada siswa yang tidak 

memperhatikan dan 

tidak menulis 
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Reducing Difficulties).  

h. Guru memberikan solusi 

guna menjawab 

kesulitan-kesulitan yang 

dialami.  

(TAHAP 5) 

(Obtaining Mastery) 

Pendekatan 

ceramah, melatih 

kecermatan siswa 

  

 Siswa memperhatika 

dan menulis 

 Siswa memperhatikan 

dan tidak menulis 

Siswa tidak 

memperhatikan dan 

tidak menulis. 

 

i. Guru memberikan 

permasalahan atau soal 

untuk dikerjakan. 

Pemecahan 

masalah 

 

 Siswa mengerjakan 

soal 

 

j. Guru menyuruh 

mengumpulkan soal 

yang telah dikerjakan 

 

Pemecahan 

masalah, Melatih 

rasa tanggung 

jawab siswa 

 Siswa mengumpulkan 

soal 

 

3. Penutup 

a. Guru kembali 

memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

tentang materi yang 

belum dipahami. 

 

Tanya jawab, 

melatih 

keberanian dan 

koreksi diri siswa 

 

 

 

 Siswa bertanya 

 Siswa diam 

  

 

10 

menit 

b. Guru memberikan 

kesimpulan tentang 

materi yang dipelajari 

hari ini. 

 

Pedekatan 

ceramah, Melatih 

siswa untuk 

mengambil 

hikmah/ 

kesimpulan dari 

suatu yang telah 

dilakukan / yang 

telah dibahas 

 Siswa menyimpulkan 

c. Guru mengakhiri 

pelajaran , memberi 

salam dan meninggalkan 

kelas 

Pedekatan 

ceramah, Melatih 

respon siswa 

terhadap 

lingkungan 

sekitar 

 Siswa menjawab salam 

 

 

 

 

 

 



 

 

211 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

Catatan : 

Pada langkah pengumpulan soal yang sudah dikerjakan dan selanjutnya 

hasilnya di refleksi  

(TAHAP 6) (Verification).  

Guru mengidentifikasi siswa yang telah memahami atau menguasai materi 

dan siswa yang belum menguasai materi dengan melihat hasil 

pengumpulan soal yang sudah dikerjakan yang telah diberikan . 

     (TAHAP 7) (Enrichmen)  

Guru memberikan respon terhadap hasil mengidentifikasi, siswa yang 

telah menguasai materi dapat diberikan soal-soal pengayaan dan yang 

belum menguasai diberikan pengulangan. 
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IMPLEMENTASI GAYA BELAJAR VAK (VISUAL, AUDITORI DAN 

KINESTETIK) PADA PELAKSANAAN MODEL PEMBELAJARAN MMP 

(MISSOURI MATHEMATICS PROJECT) PADA POKOK BAHASAN 

BILANGAN BULAT DAN PECAHAN 

 

Krismiati  

ciss_mya@yahoo.com  

Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nusantara PGRI Kediri 

2013 

 

Abstrak 

Tulisan ini memaparkan tentang implementasi gaya belajar VAK (Visual, Auditori 

Dan Kinestetik) dalam pelaksanaan model pembelajaran MMP (Missouri 

Mathematics Project)  pada pokok bahasan Bilangan Bulat dan Pecahan, dimana 

siswa dilatih untuk memahami materi dengan banyaknya mengerjakan soal-soal 

latihan atau lembar kerja . Implementasi gaya belajar VAK (Visual, Auditori Dan 

Kinestetik) dalam pelaksanaan model pembelajaran MMP (Missouri Mathematics 

Project) yaitu pembelajaran yang mengkombinasikan ketiga kebiasaan belajar 

(melihat, mendengar dan bergerak) yang diimplementasikan kedalam model 

pembelajaran MMP, model pembelajaran MMP meliputi langkah- langkah; (1) 

review (2) pengembangan (3) latihan terkontrol (4) seat work/kerja mandiri (5) 

penugasan/ pekerjaan rumah (PR). Model pembelajaran MMP merupakan suatu 

program untuk membantu guru dalam hal efektivitas penggunaan latihan-latihan 

agar siswa mencapai peningkatan memecahkan masalah. Latihan-latihan yang 

dimaksud adalah lembar tugas proyek. 

 

Kata kunci: gaya belajar VAK, model pembelajaran MMP,Bilangan Bulat dan 

Pecahan  

 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam 

perkembangan dan pembentukan kualitas sumber daya manusia dalam 

menghadapi kemajuan zaman. Tak terkecuali pendidikan matematika yang 

memiliki peranan dalam perkembangan kreativitas dan inovasi serta 

kemampuan untuk berargumentasi atau mengemukakan ide –ide dan gagasan 

baru. Hal senada diungkapkan oleh Turnip (http://turnip.wordpress.com, 

mailto:ciss_mya@yahoo.com
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13/02/2011) bahwa:”di era kehidupan modern saat ini, pendidikan merupakan 

tolak ukur kemajuan suatu Negara”. 

       Pendidikan matematika sebagai salah satu bidang studi yang diajarkan 

disetiap jenjang pendidikan mempunyai peran yang sangat dominan dalam 

mencerdaskan siswa dengan jalan mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis, analisis dan logis. Matematika sangat penting karena merupakan sarana 

untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Cornelius (dalam 

Abdurrahman, 1999:253) mengemukakan: “Alasan perlunya belajar 

matematika karena Matematika merupakan sarana berpikir yang jelas dan 

logis, sarana untuk memecahkan masalah sehari-hari, sarana mengenal pola 

hubungan dan generalisasi pengalaman, sarana untuk mengembangkan 

kreativitas, sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan 

budaya”. 

       Namun pada kenyataannya, berdasarkan sejumlah hasil penelitian 

menemukan bahwa peserta didik mengalami kesulitan dalam memecahkan 

masalah matematika. Prestasi matematika peserta didik baik secara nasional 

maupun internasional belum menggembirakan. Diduga masalah tersebut 

disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : 

1. Asumsi siswa bahwa matematika itu adalah pelajaran yang menakutkan, 

sulit dimengerti dan dipahami. Abdurrahman (1999:252) mengemukakan 

bahwa: “Dari berbagai bidang studi yang diajar di sekolah, Matematika 

dianggap bidang studi yang paling sulit, baik yang tidak berkesulitan 

belajar dan lebih-lebih bagi siswa yang berkesulitan belajar” 

2. Kemampuan komunikasi matematis siswa yang masih belum optimal, 

sehingga menyebabakan siswa sulit untuk mengemukakan ide-ide yang 

dimiliki secara lisan maupun tulisan. Akibatnya siswa tidak mampu 

mengkomunikasikan permasalahan matematika, hal ini membuat 

rendahnya kemampuan siswa dalam memecahkan permasalahan 

matematika sehingga hasil belajar siswa juga rendah. Salah satu factor 

yang mempengaruhi hal tersebut adalah modalitas (gaya belajar) 

siswanya. Hal senada diungkapkan oleh De Porter dan Hernacki (Porter 
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,dkk, 2002 : 252) bahwa “salah satu penyebab rendahnya hasil belajar 

siswa adalah adanya ketidakcocokan antara gaya belajar siswa dengan 

gaya mengajar gurunya” 

       Berdasar permasalahan tersebut, diperlukannya suatu tindakan yang 

tersistem dan  mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami 

materi dan meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah yang 

akan bermuara pada peningkatan hasil belajar siswa. Sebagai suatu upaya 

dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dengan 

mengimplementasikan gaya belajar VAK (visual, Auditori dan Kinestetik) 

pada pelaksanaan model pembelajaran MMP (Missouri Mathematics 

Project). Dimana pada proses pembelajarannya terdapat langkah-langkah 

pembelajaran, yaitu: (1) review (2) pengembangan (3) latihan terkontrol (4) 

seat work/kerja mandiri (5) penugasan/pekerjaan rumah (PR). Dimana pada 

langkah-langkah pembelajarannya akan diterapkan gaya belajar VAK (Visual, 

Auditori dan Kinestetik). 

       Pada proses belajar dengan mengimplementasikan gaya belajar VAK 

(Visual, Auditori dan Kinestetik) pada pokok bahasan Bilangan Bulat dan 

Pecahan, kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dapat meningkat 

sehingga hasil belajar siswa juga meningkat, dimana gaya belajar VAK ini 

akan diterapkan dalam langkah-langkah pembelajaran pada model 

pembelajaran MMP (Missouri Mathematics Project). 

       Untuk selanjutnya dalam karya tulis ini  VAK (Visual, Auditori dan 

Kinestetik) akan di tulis VAK  dan MMP (Missouri Mathematics Project) 

ditulis MMP. 

B. Rumusan Pertanyaan 

       Bagaimanakah implementasi gaya belajar VAK (Visual, Auditori dan 

Kinestetik) pada pelaksanaan model pembelajaran MMP (Missouri 

Mathematics Project) pada pokok bahasan Bilangan Bulat dan Pecahan? 
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 INTI 

A. Gaya Belajar 

1. Pengertian gaya belajar 

       The National Task Force On Learning Style And Brain Behavior 

(Dalam Supeno,2003) mendefinisikan gaya belajar sebagai pola perilaku 

dan kinerja yang konsisten yang digunakan siswa sebagai bagian dalam 

pengalaman pembelajaran. Gaya belajar itu memegang penting peran 

kunci dalam menentukan cara individu mangamati dan menanggapi 

lingkungan belajar. 

       Lebih lanjut lagi, menurut Kolb (1984) gaya belajar adalah cara 

konsisten individu merespon dan menggunakan stimulasi dalam konteks 

belajar. Erdasarkan rumusan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

gaya belajar adalah cara yang cendrung dipilih atau dilakukan karena  

kebiasaaan untuk menerima informasi terseut melalui belajar atau 

pengalaman. 

2. Jenis –Jenis Gaya Belajar 

       Deporter dan hernacki (Porter, dkk, 2002: 252) mengemukakan tiga 

jenis gaya belajar berdasarkan modalitas yang digunakan individu dalam 

memproses informasi. Ketiga gaya tersebut adalah: 

a. Gaya Belajar Visual (Visual Learning) 

       Disini individu memiliki kecenderungan gaya belajar visual 

lebih senang dengan melihat apa yang sedang dipelajari. Gambar 

atau visualisasi akan membantu mereka yang memiliki gaya belajar 

visual untuk lebih memahami apa yang sedang dipelajari. Metode 

pengajaran yang digunakan guru sebaiknya lebih dititik beratkan 

padaperagaag atau media,ajak siswa ke objek – objek yang berkaitan 

dengan yangdipelajari. 

b. Gaya Belajar Auditori (Auditori Learning) 

       Disini individu memiliki kecenderungan belajar audiorial 

kemungkinan akan belajar lebih baik dengan cara mendengarkan apa 

yang disampaikan oleh orang lain. Karakteristik model belajar 
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seperti ini benar- benar menempatkan pendengaran sebagai alat 

utama. Anak yang mempunyai gaya belajar auditori dapat belajar 

lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan 

apa yang guru katakan. 

c. Gaya Belajar Kinestetik (Kinestetic Learning) 

       Individu yang memiliki kecenderungan gaya belajar kinestetik 

akan lebih baik apabila terlibat secara fisik dalam kegiatan langsung. 

Anak denngan gaya belajar kinestetik ini cenderung lebih aktif, 

kreatif, susah diam. Mereka akan belajar apabila mereka mendapat 

kesempatan untuk memanipulasi media untuk  mempelajari 

informasi baru. 

B. Model Pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) 

       Dalam suatu proses pembelajaran terdapat berbagai komponen 

pembelajaran yang harus dikembangkan dalam  upaya mendukung 

tercapainya tujuan pembelajaran dan keberhasilan siswa dalam tujuan 

pembelajaran dan keberhasilan siswa dalam belajar. Komponen-komponen 

tersebut diantaranya guru, siswa, model pembelajaran, metode pembelajaran, 

serta sumber dan media pembelajaran. Sebagai salah satu komponen 

pembelajaran, pemilihan model pembelajaran akan sangat menunjang 

pencapaian tujuan pembelajaran.Saat ini terdapat berbagai model 

pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika. Salah 

satu diantaranya adalah model pembelajaran Missouri Mathematics Project 

(MMP). 

       Model pembelajaran MMP merupakan suatu program untuk membantu 

guru dalam hal efektivitas penggunaan latihan-latihan agar siswa mencapai 

peningkatan yang luar biasa. Latihan-latihan yang dimaksud adalah lembar 

tugas proyek. 

Langkah-langkah dari model pembelajaran MMP adalah sebagai berikut: 

1. Review 

Kegiatan yang dilakukan pada langkah ini adalah meninjau ulang 

pelajaran lalu terutama yang berkaitan dengan materi yang akan 
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dipelajari pada pembelajaran tersebut, membahas soal pada PR yang 

dianggap sulit oleh siswa serta membangkitkan motivasi siswa. 

2. Pengembangan 

Pada langkah ini kegiatan yang dilakukan berupa penyajian ide baru dan 

perluasan, diskusi,  serta demonstrasi dengan contoh konkret. Kegiatan 

ini dapat dilakukan melalui diskusi kelas. Pengembangan akan lebih baik 

jika dikombinasikan dengan control latihan untuk menyakinkan bahwa 

siswa mengikuti penyajian materi ini. 

3. Latihan terkontrol 

Pada langkah ini siswa berkelompok merespon soal dengan diawasi oleh 

guru. Pengawasan ini berguna untuk mencegah terjadinya miskonsepsi 

pada pembelajaran.Guru harus memasukkan rician khusus tanggung 

jawab kelompok dan ganjaran individual berdasarkan pencapaian materi 

yang dipelajari. 

4. Seat work/kerja mandiri 

Pada langkah ini siswa secara individu atau kelompok belajar merespon 

soal untuk latihan atau perluasan konsep yang telah dipelajari pada 

langkah pengembangan. 

5. Penugasan/Pekerjaan Rumah (PR) 

PR tidak perlu diberikan kecuali guru yakin siswa akan berlatih 

menggunakan prosedur yang benar.Tugas PR harus memuat beberapa 

soal review. 

C. Implementasi Gaya Belajar VAK pada model Pembelajaran MMP 

       Pada proses belajar yang berlangsung,  gaya belajar VAK pada 

pelaksanaaan pembelajaran MMP seperti pada proses pembelajaran berikut: 

 

Topik 

Bahasan 

Model 

pembelaj

aran 

MMP 

Gaya 

belajar 

VAK 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Keterangan 

Bilangan 

bulatdan 

pecahan  

Review 

Visual, 

kinestetik 

 Guru memberikan 

pertanyaan terkait 

bilangan bulat dan 

pecahan secara lisan. 

 

 Guru memberikan soa 

dari materi sebelumya 

 Siswa memperhatikan 

dan menyimak terhadap 

pertanyaan yang 

diberikan serta berusaha 

untuk menjawab. 

 

 Siswa mengerjakan 

Dari tahapan ini siswa 

mengingat materi yang 

telah dipelajari 

sebelumnya (prasyarat) 

dan mencari tahu 

menegnai materi yang 

akan dipelajari 
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yang ada hubungannya 

ddengan bilangan bulat 

dan pecahan. 

 

 Guru mempersilahkan 

siswa untuk membaca 

mengenai materi 

bilangan bulatdan 

pecahan (buku 

pegangan siswa) 

 

 Setelah waktu dirasa 

cukup, guru 

memerintahkan siswa 

untuk duduk 

berkelompok (anggota 

kelompok ditentukan 

oleh guru) 

terhadap soal yang 

diberikan secara lisan 

 

 

 Siswa membaca 

mengenahi materi 

bilangan bulat dan 

pecahan dan berusaha 

untuk memahaminya. 

 

 

 Siswa bergegas untuk 

duduk berkelompok 

dengan anggota 

kelompok sesuai yang 

ditemukan oleh guru. 

(bilangan bulat dan 

pecahan) dengan 

membaca. 

pengemb

angan 

Visual 

auditori 

 Guru memerintahkan 

kepada siswa untuk 

berdiskusi dengan 

anggota kelompoknya 

terkait materi yang 

telah dibaca 

sebelumnya (bilangan 

bulatdan pecahan). 

 Guru memantau proses 

diskusi yang 

berlangsung dan 

memeberikan arahan 

kepada kelompok (jika 

diperlukan). 

 Siswa berdiskusi secara 

aktif dengan anggota 

kelompoknya mengenai 

apa yang belum 

dipahami terhadap 

materi yang dipelajari 

(menggambar grafik 

fungsi kuadrat). 

 Siswa saling bertukar 

pendapat dan 

memberikan penjelasan 

mengenai proses 

menggambar grafik 

fungsi kuadrat. 

Siswa bersosialisasi 

dengan teman dan 

berusaha 

mengaitkan materi 

sebelumnya 

(prasyarat) dengan 

materi yang baru 

(menggambar grafik 

fungsi kuadrat) 

melalui diskusi. 

Latihan 

terkontrol 

Visual 

Auditori  

Kinesteti

k 

 Guru memberikan soal 

mengenai bilangan 

bulat dan pecahan.  

 

 

 

 

 

 

 Guru mempersilahkan 

kepada siswa 

(perwakilan kelompok) 

untuk menuliskan 

jawabannya didepan. 

 Guru memberikan 

apresisasi terhadap 

pekerjaan siswa dan 

membahasnya. 

 Siswa meskipun duduk 

berkelompok tetapi 

mengerjakan soal 

secara individu dan 

mendiskusikannya 

mengenai kendala-

kendala (belum 

dimengerti) yang 

muncul. 

 Siswa (perwakilan 

kelompok) maju dan 

menuliskan jawabannya 

di papan. 

 

 Siswa memperhatikan 

terhadap penjelasan 

guru mengenai jawaban 

yang telah dituliskan. 

Siswa bersosialisasi 

dengan teman 

menegnai 

keterkaitan materi 

(prasyarat dengan 

materi baru) dan 

menggunakan 

keterkaitan tersebut 

dalam memecahkan 

permasalahan. 

Seat 

work / 

kerja 

mandiri 

Visual  

kinestetik 

 Setelah guru 
memberikan diskusi 
kelompok kemudian 

guru memberikan soal 
yang akan dikerjakan 

oleh setiap individu 
tentang bilangan bulat 

dan pecahan 
 

 Siswa mengerjakan soal 
yang diberikan oleh guru  
 

 Soal yang diberikan 
bertujuan untuk 
mengetahui 

pemahaman siswa 
dan kemampuan 

siswa dalam 
memecahkan 

masalah 
 

 Penugasa

n 

/pekerjaa

n rumah 

(PR) 

kinestetik 

 Guru memberikan 

tugas rumah untuk 
siswa 

 Siswa mengerjakan tugas 

rumah yang diberikan 
guru 
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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Penerapan gaya belajar VAK dalam model pembelajaran MMP 

mengakibatkan siswa menjadi aktif dalam mengerjakan soal-soal yang 

diberikan oleh guru,sehingga kemampuan siswa dalam memecahkan masalah 

meningkat, hal ini bermuara pada peningkatkan hasil belajar siswa.. Analisis 

yang dilakukan berdasar data yang diperoleh, data berasal dari jawaban siswa 

terhadap soal yang diberikan oleh guru (tertulis) Dari hasil tersebut kemudian 

dikaji ketepatannya atau konsistensinya, sehingga akan diketahui kemampuan 

siswa dalam memecahkan masalah dan pemahaman siswa materi bilangan 

bulat dan pecahan. 

B. Saran 

       Dari uraian di atas penulis berharap karya tulis ini dapat berlanjut kedalam 

penelitian, sehingga pengimplementasian gaya belajar VAK pada pelaksanaan 

pembelajaran MMP dapat meningkatkan hasil belajar siswa  khususnya pada 

pokok bahasan Bilangan Bulat dan Pecahan. 
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Abstrak 

       Pendidikan karakter bertujuan mengembangkan kemampuan siswa 

memutuskan apa yang baik, memelihara apa yang baik, dan melaksanakan 

kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Di dalamnya terdapat nilai-nilai 

karakter seperti kerja keras, mandiri, dan kreatif yang merupakan indikator 

Intrapersonal Intelligence siswa. 

       Dengan membiasakan untuk bekerja keras, mandiri, dan kreatif akan 

meningkatkan Intrapersonal Intelligence siswa. Namun nilai-nilai karakter 

tersebut bersifat abstrak, sehingga perlu proses dan media untuk memberikan 

contohnya kepada siswa. Dalam tulisan ini media tersebut berupa media kartun 

pada materi trigonometri. 

 

Kata kunci: Media Kartun, Trigonometri, Intrapersonal Intelligence. 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang. 

       Pendidikan karakter bertujuan mengembangkan kemampuan peserta 

didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik, 

dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh 

hati. Yang mengandung nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, 

kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta 

tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar 

membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab 

(Perpustakaan.kemdiknas.go.id, 2010). 

       Nilai karakter seperti kerja keras, mandiri, dan kreatif bermanfaat 

mendidik siswa untuk menghindari plagiarisme dan sebagai indikator 

Intrapersonal Intelligence siswa. Intrapersonal Intelligence merupakan 

mailto:nio_11th@yahoo.co.id
mailto:fentfeny@gmail.com
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salah satu kriteria kecerdasan dari teori Multiple Intelligences yang 

diungkapkan Howard Gardner (1993: 239; niu.edu.ac.in, 2012) sebagai 

suatu kemampuan untuk memahami diri melalui merenung dan introspeksi, 

berkemauan keras dan tidak tergantung pada orang lain, dan mampu 

memotivasi dirinya untuk menentukan suatu tujuan. Tapi seorang guru mata 

pelajaran mengungkapkan siswanya belum secara aktif terlibat dalam 

pembelajaran sehingga nilai kerja keras siswa dianggap masih kurang. Dan 

siswa yang diwawancarai pun mengakui mengerjakan ulangan tidak secara 

mandiri. Karena itulah Intrapersonal Intelligence siswa dianggap masih 

kurang. Menurut siswa dalam wawancara tersebut, hal ini disebabkan 

karena mereka belum memahami materi matematika yang diberikan. 

       Untuk membuat siswa lebih memahami matematika, dapat melalui 

media kartun. Karena berdasar hasil penelitian Novianti, 2010; Supriadi, 

2008; Fatra, 2008; Hadi, 2007 penggunaan kartun matematika dalam 

pembelajaran matematika mempengaruhi hasil belajar, meningkatkan 

keefektifan daripada pembelajaran konvensional. Siswa juga menunjukkan 

respon yang baik pada kartun matematika karena baru dalam pembelajaran 

matematika dan mereka menjadi senang mempelajari matematika. Sehingga 

dapat menjadi alat bantu pembelajaran matematika. 

       Oleh karena itu penulis ingin mempelajari lebih lanjut Intrapersonal 

Intelligence siswa melalui karya tulis berjudul “Media Kartun pada 

Materi Trigonometri untuk Meningkatkan Intrapersonal Intelligence 

Siswa.” 

B. Ruang Lingkup. 

Contoh media kartun. 

C. Pertanyaan Penelitian. 

Bagaimana contoh media kartun yang dapat meningkatkan Intrapersonal 

Intelligence siswa? 

D. Tujuan Penelitian. 

Mengetahui contoh media kartun yang dapat meningkatkan Intrapersonal 

Intelligence siswa. 
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E. Manfaat Penelitian. 

1. Bagi penulis. 

Menambah pengalaman penulis tentang karya tulis ilmiah dan sebagai 

sarana menerapkan ilmu dari perkuliahan. 

2. Bagi guru. 

Menjadi alternatif media pembelajaran dan pendidikan karakter. 

3. Bagi sekolah. 

Menjadi pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

matematika. 

 

INTI 

A. Media Kartun 

       Dalam proses belajar mengajar diperlukan media sebagai perantara 

untuk menyampaikan informasi dari pengajar kepada siswa. Salah satu 

contohnya adalah kartun, berbentuk media grafis yang dikategorikan 

sebagai media visual. Beberapa jenis kartun antara lain kartun editorial, gag 

kartun, dan strip komik. 

       Kartun mempunyai definisi “gambar dengan penampilan yang lucu, 

berkaitan dengan keadaan yang sedang berlaku.” (Kemdiknas.go.id, 2008). 

       Dalam penelitian ini media kartun didefinisikan sebagai media grafis 

tentang orang, gagasan atau situasi tertentu yang didesain menarik dan 

menghibur. 

       Beberapa penelitian sebelumnya telah mempelajari pengaruh 

penggunaan media kartun dalam pembelajaran matematika. Dengan adanya 

media kartun dalam pembelajaran, siswa menjadi termotivasi untuk 

mempelajari matematika sehingga mempengaruhi hasil belajarnya 

(Novianti, 2010; Supriadi, 2008; Fatra, 2008; Hadi, 2007). Sebagian besar 

siswa juga menilai penggunaan media kartun menarik, sehingga ingin untuk 

terus dipertahankan (Supriadi, 2008). Materi pembelajaran yang diberikan 

dengan menggunakan media kartun pun lebih mudah dipahami oleh siswa 

(Supriadi, 2008; Hadi, 2007). 



 

 

224 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

B. Intrapersonal Intelligence 

       Terdapat beragam penelitian tentang psikologi manusia. Salah satunya 

diungkapkan Howard Gardner tentang Multiple Intelligences. Dalam 

penelitiannya, Gardner (1993: 73-276) membagi kecerdasan manusia 

menjadi: 

1. Linguistic Intelligence. 

2. Musical Intelligence.  

3. Logical-Mathematical Intelligence. 

4. Spatial Intelligence. 

5. Bodily-Kinesthetic Intelligence. 

6. Intrapersonal Intelligence. 

The capability to understand oneself, suatu kemampuan untuk 

memahami diri melalui merenung dan introspeksi; personal cognizance, 

berkemauan keras dan tidak tergantung pada orang lain; dan consider 

and decide one‟s own aims, mampu memotivasi dirinya untuk 

menentukan tujuan. 

7. Interpersonal Intelligence. 

8. Naturalist Intelligence. 

9. Existential intelligence 

 

PENUTUP 

       Dengan media kartun pada materi trigonometri, siswa memperoleh contoh 

tentang nilai karakter seperti kerja keras, mandiri, dan kreatif, kemudian 

meresapinya, dan akan mampu mewujudkannya dalam kehidupan, sehingga 

meningkatkan Intrpersonal Intelligence siswa. 
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Abstrak 

       Tulisan ini memaparkan tentang penggunaan model pembelajaran berbasis 

masalah (PBM) dengan strategi metakognitif pada materi persamaan linear satu 

variabel (PLSV). Adapun alasan menggunakan model pembelajaran berbasis 

masalah (PBM) dengan strategi metakognitif adalah  model Pembelajaran 

Berbasis Masalah (PBM) merupakan pembelajaran yang berfokus pada siswa, 

yaitu pada apa yang dipikirkan siswa selama mereka mengerjakan bukan pada 

apa yang sedang dikerjakan siswa. Guru memfungsikan diri sebagai 

pembimbing dan fasilitator sehingga siswa dapat belajar untuk berpikir dan 

menyelesaikan masalahnya sendiri.  

       Hal ini dapat terwujud melalui suatu bentuk pembelajaran alternatif yang 

dirancang sedemikian rupa sehingga mencerminkan keterlibatan siswa secara 

aktif yang menanamkan kesadaran metakognisi dalam pemecahan masalah. 

Melalui pengembangan kesadaran metakognisi, siswa diharapkan akan terbiasa 

untuk selalu memonitor, mengontrol dan mengevaluasi apa yang telah 

dilakukan. 

 

Kata kunci: Model pembelajaran berbasis masalah, Strategi metakognitif 

 

 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

       Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan 

manusia. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan Negara 

Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu melalui pendidikan, 

dimana dengan pendidikan akan dihasilkan generasi yang berkualitas yang 

akan berperan dalam pembangunan bangsa dan negara dalam era globalisasi. 

       Salah satu masalah pendidikan di sekolah dasar dan menengah terletak 

pada proses pembelajarannya, dalam proses pembelajaran  masih banyak guru 

yang mendominasi proses belajar mengajar, sehingga interaksi dalam 

mailto:Lestari740@ymail.com
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pembelajaran hanya terjadi satu arah yaitu dari guru sebagai sumber 

informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Dengan kata lain 

pembelajaran lebih berpusat pada guru bukan pada siswa, sehingga orientasi 

pembelajarannya lebih kepada hasil bukan proses. Untuk itu perlu upaya 

inovatif dalam memilih model pembelajaran yang mampu mengaktifkan 

siswa. 

       Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) merupakan pembelajaran 

yang berfokus pada siswa, yaitu pada apa yang dipikirkan siswa selama 

mereka mengerjakan bukan pada apa yang sedang dikerjakan siswa. Guru 

memfungsikan diri sebagai pembimbing dan fasilitator sehingga siswa dapat 

belajar untuk berpikir dan menyelesaikan masalahnya sendiri. 

       Hal ini dapat terwujud melalui suatu bentuk pembelajaran alternatif yang 

dirancang sedemikian rupa sehingga mencerminkan keterlibatan siswa secara 

aktif yang menanamkan kesadaran metakognisi dalam pemecahan masalah. 

Dengan mengembangkan kesadaran metakognisinya, siswa terlatih untuk 

selalu merancang strategi terbaik dalam memilih, mengingat, mengenali 

kembali, mengorganisasi informasi yang dihadapinya, serta dalam 

menyelesaikan masalah. Melalui pengembangan kesadaran metakognisi, 

siswa diharapkan akan terbiasa untuk selalu memonitor, mengontrol dan 

mengevaluasi apa yang telah dilakukan. 

       Dalam tulisan ini akan dibahas model Pembelajaran Berbasis Masalah 

(PBM) dengan strategi Metakognitif pada materi Persamaan Linear Satu 

Variabel (PLSV). 

2. Rumusan Pertanyaan 

       Mengacu pada latar belakang di atas, maka dalam proposal ini akan 

mengkaji tentang “Bagaimana contoh rencana pelaksanaan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan strategi metakognitif pada materi 

persamaan linear satu variabel (PLSV)?”. 
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INTI 

A. Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

       Model pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran 

menggunakan masalah sebagai titik awal  untuk menemukan pengetahuan 

baru. Model pembelajaran ini berfokus pada apa yang dipikirkan siswa saat 

menyelesaikan masalah, bukan apa yang siswa kerjakan. 

       Pada pembelajaran berbasis masalah guru bertindak sebagai pembimbing 

dan fasilitator, maka pembelajaran berbasis masalah ini dikemas dalam 5 

langkah utama yang disajikan dalam tabel berikut: 

Prosedur Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Langkah Kegiatan Guru 

Orientasi masalah  Menginformasikan tujuan pembelajaran 

 Menciptakan lingkungan kelas yang 

memungkinkan terjadi pertukaran ide yang 

terbuka 

 Mengarahkan pada pertanyaan atau masalah 

 Mendorong siswa mengekspresikan ide-ide 

secara terbuka 

Mengorganisasikan 

siswa untuk belajar 

 Membantu siswa menemukan konsep berdasar 

masalah 

 Mendorong keterbukaan, proses-proses 

demokrasi dan cara belajar siswa aktif 

 Membantu siswa menemukan konsep berdasar 

masalah 

 Mendorong keterbukaan, proses-proses 

demokrasi dan cara belajar siswa aktif 

 Menguji pemahaman siswa atas konsep yang 

ditemukan ditemukan 



 

 

230 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2011/09/28/pembelajaran-berdasarkan-

masalah/ 

B. Strategi Metakognitif 

       Metakognisi (metacognition) merupakan suatu istilah yang diperkenalkan 

oleh Flavell pada tahun 1976. Menurut Flavell metakognitif  berhubungan 

dengan bagaimana cara berpikir siswa, cara siswa mendapatkan pengetahuan, 

dan kemampuan menanamkan kesadaran metakognisi dalam pemecahan 

masalah. Metakognisi terdiri dari pengetahuan metakognitif (mentacognitive 

knowledge) dan pengalaman metakoknitif (metacognitive experience). 

Pengetahuan metakognitif menunjuk pada diperolehnya pengetahuan yang 

dapat dipakai untuk mengontrol proses kognitif. Pengalaman metakognitif 

Membantu 

menyelidiki secara 

mandiri atau 

kelompok 

 Memberi kemudahan pengerjaan siswa dalam 

mengerjakan/menyelesaikan masalah 

 Mendorong kerjasama dan penyelesaian tugas-

tugas 

 Mendorong dialog, diskusi dengan teman 

 Membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas-tugas belajar yang 

berkaitan dengan masalah 

 Membantu siswa merumuskan hipotesis 

 Membantu siswa dalam memberikan solusi 

Mengembangkan 

dan menyajikan hasil 

kerja 

 Membimbing siswa mengerjakan soal-soal. 

 Membimbing siswa menyajikan hasil kerja 

Menganalisa dan 

mengevaluasi hasil 

pemecahan 

 Membantu siswa mengkaji ulang hasil 

pemecahan masalah 

 Memotivasi siswa untuk terlibat dalam 

pemcahan masalah 

 Mengevaluasi materi 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2011/09/28/pembelajaran-berdasarkan-masalah/
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2011/09/28/pembelajaran-berdasarkan-masalah/
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adalah proses-proses yang dapat diterapkan untuk mengontrol aktivitas-

aktivitas kognitif dan mencapai tujuan-tujuan kognitif. 

       Strategi pembelajaran ini mampu menanamkan kesadaran metakognisi 

dalam pemecahan masalah. Menurut Polya langkah tersebut antara lain:  

memahami masalah, menyusun rencana atau strategi, melaksanakan rencana, 

dan memeriksa hasil yang diperoleh. 

       Adapun dasar strategi metakognitif menurut Dirkes adalah (1) 

menghubungkan informasi baru untuk membentuk pengetahuan, (2) memilih 

strategi berpikir dengan sengaja, dan (3) perencanaan. pemantauan dan 

penilaian proses berpikir (http://www.vtaide.com). 

       Dalam pembelajaran melalui strategi metakognitif siswa bekerja dalam 

kelompok sehingga siswa dapat bertukar pikiran dengan teman atau guru 

untuk menyelesaikan masalah, siswa menyajikan penyelesaian masalah di 

depan kelas sehingga siswa lain dapat melakukan penilaian baik terhadap 

penyelesaian masalahnya sendiri maupun penyelesaian yang disajikan di 

depan kelas. Guru bertugas sebagai pembimbing dan fasilitator siswa dalam 

menyelesaikan permasalahannya dan memberikan kesimpulan. 

C. Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Model Pembelajaran 

Berbasis Masalah (PBM) dengan Strategi Metakognitif 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah  :SMP NEGERI 1 SEMEN 

Mata Pelajaran  : MATEMATIKA 

Kelas   : VII 

Semester  : 1(satu) 

Tahun Ajaran  : 2013/2014 

A. Standar Kompetensi 

 Menggunakan bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu 

variabel, dan perbandingan dalam pemecahan masalah. 

 

http://www.vtaide.com/
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B. Kompetensi Dasar 

3.2 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan 

persamaan linear satu variabel. 

C. Indikator 

a. Kognitif 

Proses : 

1. Mendiskusikan cara mengubah masalah sehari-hari ke dalam 

model matematika berbentuk persamaan linear satu variabel. 

Produk : 

1. Menyelesaikan model matematika suatu masalah yang berkaitan 

dengan persamaan linear satu variabel. 

b.   Afektif 

1. Mengembangkan perilaku berkarakter meliputi: rasa ingin tahu, 

berpikir kritis, mandiri, kreatif dan kerja keras. 

2. Mengembangkan ketrampilan sosial, meliputi: kerja sama, 

komunikasi, perhatian,berani bertanya,berani mengemukakan 

pendapat dan menghargai pendapat orang lain. 

c.  Psikomotor 

1.  Menyelesaikan model matematika suatu masalah yang berkaitan 

dengan persamaan linear satu variabel . 

D. Tujuan Pembelajaran 

a. Kognitif 

Proses : 

1. Siswa dapat mendiskusikan cara mengubah masalah sehari-hari ke 

dalam model matematika berbentuk persamaan linear satu variabel. 

Produk : 

1. Siswa dapat Menyelesaikan model matematika suatu masalah yang 

berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. 
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b. Afektif 

1. Dengan terlibat aktif dalam proses belajar mengajar siswa dapat 

mengembangkan perilaku berkarakter meliputi: rasa ingin tahu, 

berpikir kritis, mandiri, kreatif dan kerja keras. 

2. Dengan terlibat aktif dalam proses belajar mengajar siswa dapat 

mengembangkan ketrampilan sosial, meliputi: kerja sama, 

komunikasi, perhatian,berani bertanya,berani mengemukakan 

pendapat dan menghargai pendapat orang lain. 

c.  Psikomotor 

1. Siswa dapat enyelesaikan model matematika suatu masalah yang 

berkaitan dengan persamaan linear satu variabel . 

E. Alokasi Waktu 

2 x 40 menit 

F. Materi Pokok 

Persamaan Linear Satu Variabel (PLSV). 

G.  Model Pembelajaran : Pembelajaran Berbasis Masalah 

Strategi    : Metakognitf 

  Pendekatan     : Kontekstual 

 Metode   : Ceramah, Tanya jawab, Diskusi 

Teknik    : Bertanya, Menjelaskan, Menjawab 

H. Alat dan Bahan 

Papan tulis, spidol, penghapus. 

I. Langkah-langkah Pembelajaran 

No Kegiatan Guru Syntak Kegiatan Siswa Waktu 

1 Pendahuluan : 

 Guru masuk 

kelas dan 

memberi 

salam. 

 

 

Orientasi 

Meningkatkan 

respon siswa 

dalam 

berkomunikasi 

dengan orang 

 

 Siswa 

menjawab 

salam. 

 

 

10 

menit 
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 Guru 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

dan pokok-

pokok materi 

yang akan 

dipelajari. 

 

 

 

 

lain. 

 

Ceramah 

Mengarahkan 

pemikiran siswa 

agar lebih fokus 

ke materi yang 

akan dibahas. 

 

 

 

 Siswa 

memperhatikan. 

 Siswa tidak 

memperhatikan. 

 

2 Kegiatan Inti : 

Fase 1 : Orientasi 

Masalah 

 

 

 

 Guru 

mengingatkan 

kembali 

tentang materi 

sebelumnya, 

sebagai materi 

pra syarat. 

 

 Guru 

 

Mengenali 

informasi dan 

merumuskan 

permasalahan 

 

Transisi 

Meningkatkan 

daya ingat 

siswa. 

 

 

 

 

Mengasah rasa 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa 

memperhatikan. 

 Siswa tidak 

memperhatikan. 

 

 

 Siswa 

termotivasi 

60 

menit 
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memberikan 

contoh 

permasalahan 

berbentuk soal 

cerita yang 

berkaitan 

dengan PLSV 

dan LKS. 

 

Fase 2 : 

Mengorganisasikan 

siswa untuk belajar. 

 

 Guru 

mengarahkan 

siswa untuk 

membatasi dan 

mengorganisas

i konsep 

tentang 

permasalahan 

yang dihadapi. 

 

Fase 3 : Membantu 

menyelidiki secara 

mandiri atau 

kelompok 

 

 

 

ingin tahu siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memonitor apa 

yang telah 

diketahui 

 

Meningkatkan 

kemampuan 

berpikir kritis 

dan kreatif 

siswa. 

 

 

 

 

Merancang 

langkah-

langkah 

penyelesaian 

masalah 

 

 

Meningkatkan 

untuk 

menyelesaikan 

permasalahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa 

mengorganisasi

kan konsep yang 

telah dipahami 

tentang 

permasalahan. 
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 Guru 

membimbing 

siswa untuk 

bekerjasama 

dalam 

merumuskan 

langkah-

langkah 

penyelesaian  

masalah. 

 

 Guru 

membimbing 

siswa dalam 

menentukan 

solusi. 

 

Fase 4 : 

Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil kerja 

 

 

 

 

 Guru 

membimbing 

siswa untuk 

mengerjakan 

LKS secara 

kerjasama antar 

siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningkatkan 

keberanian 

siswa untuk 

menyajikan 

hasil kerjanya 

 

 

Meningkatkan 

kerjasama, 

komunikasi 

antar siswa. 

 

 

 

 Siswa 

berdiskusi 

dengan 

temannya dalam 

merumuskan 

langkah-langkah 

penyelesaian.  

 

 

 

 

 Siswa 

menentukan 

penyelesaian 

masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa 

berdiskusi 

mengerjakan 

LKS. 
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berkelompok. 

 

 

 Guru 

membimbing 

siswa 

menyajikan 

hasil kerja 

kelompoknya. 

Fase 5 : Menganalisa 

dan mengevaluasi 

hasil pemecahan 

 

 Guru 

membantu 

siswa 

mengkaji 

ulang hasil 

pemecahan 

masalah. 

 

 Guru 

memotivasi 

siswa untuk 

terlibat aktif 

dalam 

pemecahan 

masalah. 

 

 Guru 

 

Melatih 

keberanian 

siswa dalam 

mengemukakan 

pendapatnya. 

 

Merevisi hasil 

pemecahan 

masalah 

 

Meningkatkan 

kemampuan 

berpikir kritis 

dan kreatif 

siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya Jawab 

Melatih 

keberanian 

siswa untuk 

 

 

 

 Siswa 

mempresentasik

an hasil kerja 

kelompok. 

 

 

 

 

 

 

 Siswa mengkaji 

ulang hasil 

diskusi 

kelompoknya. 

 

 

 Siswa aktif 

dalam diskusi 

kelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa diam. 
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memberikan 

kesempatan 

siswa untuk 

bertanya. 

 

 Guru 

memberikan 

post tes . 

bertanya. 

 

 

Evaluasi 

 

 

 Siswa bertanya. 

 

 

 

 Siswa 

mengerjakan 

soal post tes. 

 

3 Penutup : 

 Guru 

memberikan 

kesimpulan 

tentang materi 

yang dipelajari 

hari ini. 

 

 

 

 

 

 

 Guru 

mengakhiri 

pelajaran , 

memberi salam 

dan 

meninggalkan 

kelas. 

 

 

Pedekatan 

ceramah, 

Melatih siswa 

untuk 

mengambil 

kesimpulan dari 

kegiatan yang 

telah dilakukan 

yang telah 

dibahas. 

 

 

Meningkatkan 

respon siswa 

dalam 

berkomunikasi 

dengan orang 

lain. 

 

 

 

 Siswa 

memberikan 

kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa 

menjawab 

salam. 

10 

menit 
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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Banyaknya permasalahan dalam dunia pendidikan, salah satunya masalah 

dalam proses pembelajaran  masih banyak guru yang mendominasi proses 

belajar mengajar, sehingga interaksi dalam pembelajaran hanya terjadi satu 

arah yaitu dari guru sebagai sumber informasi dan siswa sebagai penerima 

informasi. Siswa tidak dilibatkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam 

pembelajaran. Hal ini perlu mendapatkan penanganan khusus untuk itu perlu 

upaya inovatif dalam memilih model pembelajaran yang mampu 

mengaktifkan siswa. 

       Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) merupakan pembelajaran 

yang berfokus pada apa yang dipikirkan siswa selama mereka mengerjakan 

bukan pada apa yang sedang dikerjakan siswa. Guru memfungsikan diri 

sebagai pembimbing dan fasilitator sehingga siswa dapat belajar untuk 

berpikir dan menyelesaikan masalahnya sendiri. 

       Untuk mendukung model pembelajaran berbasis masalah ini diperlukan 

strategi yang juga menekankan pada proses berpikir siswa. Strategi 

metakognitif dianggap tepat untuk model pembelajaran ini, karena dengan 

mengembangkan kesadaran metakognisinya, siswa terlatih untuk selalu 

merancang strategi terbaik dalam memilih, mengingat, mengenali kembali, 

mengorganisasi informasi yang dihadapinya, serta dalam menyelesaikan 

masalah. 

B. Saran 

       Dengan adanya proposal  ini, diharapkan mampu memberikan inspirasi 

bagi mahasiswa yang akan melakukan kegiatan penelitian. Dan bisa 

digunakan sebagai tambahan literatur. 
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Abstract 

The traditional game is one of Indonesia's cultural heritage, through 

traditional games students will be more interested in learning, especially 

students at the elementary school. Traditional games that can be used to 

teach mathematics, one of this games is patil lele and congklak. This game, 

can be adapted to the learning material that will be taught by mathematics 

teachers. Patil lele‟s games can be used to teach measurements 

measurement using standart units and non-standart units. As for the game 

congklak can be used to perform the sum of natural numbers. So, the teacher 

must be creative to create enjoyful learning at the classroom. 

Key word: traditional games,mathematics, elementary school.  

 

A. Pendahuluan 

       Negara Indonesia merupakan negara kesatuan dari Sabang sampai 

Merauke yang kaya akan tradisi dan budaya nusantara. Kekayaan budaya 

nusantara dapat dilihat dari banyaknya ragam yang terdapat dari masing-

masing daerah yang mempunyai ciri khas beragam. Keragaman ini, salah 

satunya dapat dilihat pada beraneka macam permainan tradisional yang 

terdapat di daerah-daerah seantero Indonesia.  

       Permainan tradisional Indonesia tidak hanya sebagai keragaman budaya 

nusantara saja akan tetapi dapat dijadikan sebagai media pembelajaran di 

sekolah. Salah satu mata pelajaran yang dapat diajarkan dengan menggunakan 

permainan tradisional adalah pelajaran matematika. Matematika sebagai salah 

satu mata pelajaran wajib yang dipelajari siswa mulai jenjang pendidikan 

dasar sampai pada pendidikan tinggi. Oleh karena itu, penguasaan siswa pada 

jenjang dasar merupakan modal utama untuk menguasai materi pada jenjang 

berikutnya. 

mailto:lydia.liaprayitno5@gmail.com
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       Kenyataannya adalah masih banyak siswa yang masih menganggap 

matematika sebagai momok yang menakutkan. Anggapan ini yang berakibat 

pada tingkat penguasaan materi siswa. Hal ini diperkuat oleh penelitian  

Masykur dan Fathani (2007:34) yang mengungkapkan bahwa tingkat 

penguasaan siswa dalam matematika hanyalah 34 % dan tentu saja 

dipengaruhi oleh faktor-faktor di atas. Dalam menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan, seorang guru harus memperhatikan tingkat per-kembangan 

kognitif siswanya. Tingkat perkembangan ini disesuaikan dengan pendapat 

Piaget bahwa siswa usia sekolah dasar berada pada tahap operasional 

kongkrit. Tahap operasio-nal kongkrit berada pada usia 7 – 11 tahun dimana 

usia ini merupakan usia sekolah dasar.  Hal ini diperkuat pendapat ahli 

pendidikan anak dalam risetnya menyatakan bahwa “salah satu cara belajar 

siswa yang berada pada tahap operasional kongkrit adalah melalui 

permainan.”  

       Melalui permainan tradisional, seorang siswa usia operasional kongkrit 

dapat terbantu untuk menguasai materi matematika yang sedang dipelajari. 

Hal ini dikarenakan melalui permainan tradisional, siswa akan menggunakan 

benda kongkret yang ada di sekitarnya. Tujuannya adalah agar siswa dapat 

membangun sendiri pengetahuan dan pengalaman yang sebelumnya dimiliki 

oleh siswa.  

        Melalui permainan tradisional, siswa juga akan diajarkan untuk 

mengembangkan otot motorik halus dan otot motorik kasar. Sehingga harapan 

akan membangun sendiri pengetahuannya dapat berjalan sesuai dengan 

rencana yang ditetapkan oleh guru. Beberapa permainan tradisional yang 

dapat digunakan untuk mengajarkan matematika di tingkat sekolah dasar 

adalah permainan patil lele dan congklak. Penentuan permainan tradisional 

dalam pembelajaran matematika disesuaikan dengan materi pembelajaran 

yang akan diajarkan oleh guru.  

       Permainan patil lele dapat digunakan untuk membantu guru untuk 

mengajarkan konsep pengukuran. Konsep pengukuran yang digunakan oleh 

guru dapat berupa pengukuran dengan menggunakan satuan baku serta 
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pengukuran dengan satuan tidak baku. Melalui permainan ini, siswa tidak 

hanya diajarkan bermain saja tetapi juga diminta untuk menentukan hasil 

pengukuran yang diperolehnya.  

     Sedangkan permainan congklak digunakan untuk mengajarkan konsep 

penjumlahan bilangan asli, khususnya di tingkat Sekolah Dasar kelas 1. 

Dengan menggunakan media permainan congklak siswa akan lebih 

bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, sehingga keaktifan dan 

pemahaman siswa akan diperoleh secara bersamaan. Selain penguasaan materi 

pembelajaran matematika, siswa juga dilatih afektifnya yaitu tanggung jawab, 

kejujuran dan masih banyak keterampilan yang lainnya.  

 

B. Kajian Pustaka 

1. Pembelajaran Matematika 

       Soejadi (dalam Ratumanan, 2004:3) mengungkapkan bahwa “dalam 

me-nguasai matematika diperlukan cara belajar yang berurutan, setapak 

demi setapak dan  berkesinambungan”. Dalam mempelajai matematika 

tentunya harus dimulai dari tingkat dasar yang dilanjutkan dengan tingkat 

berikutnya sampai semua materi terkuasai dengan baik. Jika siswa tidak 

menguasai materi prasyarat tentunya siswa akan mengalami kesulitan 

dalam mempelajari materi selanjutnya. Hal ini tentunya bukan hanya 

sekedar teori saja, akan tetapi sudah terbukti karena siswa akan mengalami 

kesulitan yang akan semakin kompleks.  

       Sedangkan pendapat  Hudoyo (1988 :5) menyatakan bahwa 

“pembelajaran matematika hendaknya diarahkan un-tuk membantu siswa 

berfikir”. Hal ini dikarenakan matematika memungkin-kan siswa dapat 

menyelesaikan dengan benar tetapi yang menjadi catatan benarnya 

penyelesaian itu bukan karena guru yang mengatakan benar tetapi karena 

penalaran siswa tersebut memang sangat jelas.  

       Jadi pada prinsipnya, dalam mempelajari matematika haruslah 

dipelajari secara bertahap, berkesi-nambungan untuk mempermudah siswa 

dalam menguasai sebuah konsep matematika yang sebenarnya. Penguasaan 
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sebuah konsep setidaknya harus diarahkan siswa untuk berfikir. Hal ini 

menunjukkan bahwa penalaran siswa dalam mempelajari matematika 

menjadi dasar utama dalam mempelajari matematika, terutama di tingkat 

sekolah. Artinya, tidak hanya mendasarkan pada jawaban yang benar saja  

akan tetapi juga harus didasarkan atas hasil analisis logis yang jelas dari 

materi tersebut.  

2. Permainan Patil Lele untuk mengajarkan pengukuran 

       Permainan patil lele termasuk salah satu jenis permainan yang sering 

dimainkan oleh masyarakat Jawa dan tersebar di berbagai daerah. Buktinya, 

terdapat nama lain untuk menyebut jenis permainan ini. Misalnya, di 

Yogyakarta ada yang menyebutnya dengan Bukak Toko (Sukirman, 2004). 

Sementara di daerah Jawa Timur disebutnya dengan  Patilan.  

       Permainan patil lele memang tidak membutuhkan alat bantu bermain 

kecuali lahan untuk bermain yang cukup luas, minimal 3x5 meter atau 

lebih. Sementara untuk pemain dari permainan patil lele harus selalu genap 

dan minimal 4 anak dan pemain yang ideal hingga 10 anak. 

Cara permainan patil lele dalam permainan matematika : 

a. Menemukan pemain yang berjumlah genap dalam permainan patil lele  

b. Menyediakan kayu kecil yang berukuran 25 cm dan kayu panjang yang 

berukuran 1 meter seperti gambar di bawah ini 

 

 

 

c. Membuat lubangan di tanah untuk menaruh kayu yang kecil berukuran 

25 cm 

d. Melakukan hompimpa dulu untuk menentukan siapa yang duluan 

memukul atau memulai permainan ini 

e. Pegang kayu kecil yang berukuran 75 cm untuk memukul kayu yang 

pendek seperti gambar di bawah ini 
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f. Mengukur jarak antara lubang tanah dengan jatuhnya kayu kecil 

dengan jengkal, kaki, pensil dan menuliskan hasil pengukurannya 

pada buku. 

       Melalui permainan patil lele siswa dapat menemukan caranya sendiri 

dalam mengukur jarak antara lubang tanah dengan jatuhnya kayu kecil 

dengan jengkal, kaki, pensil, cara yang dapat dilakukan siswa antara lain 

(a) dengan melakukan penjumlahan berulang, (b) dengan menggunakan 

perkalian atau (c) tidak tepat, bisa lebih atau kurang dan bagaimana cara 

menuliskannya.  

3. Permainan Congklak 

       Permainan congklak merupakan permainan tradisional yang dikenal 

dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Biasanya permainan 

congklak, dapat menggunakan kerang sebagai biji congklak atau dapat juga 

menggunakan biji-bijian dari tumbuhan maupun batu-batu kecil. 

       Di Jawa, permainan ini lebih dikenal dengan nama congklak, dakon, 

dhakon atau dhakonan. Selain dengan nama congklak  banyak juga daerah 

yang menggunakan nama-nama lain untuk jenis permainan ini. Dalam 

bahasa Inggris, permainan congklak  dikenal dengan nama Mancala. 

       Permainan congklak dilakukan oleh dua orang pemain. Dalam 

permainan ini menggunakan papan yang dinamakan papan congklak dan 

biji yang dinamakan biji congklak atau buah congklak. Umumnya papan 

congklak terbuat dari kayu dan plastik, sedangkan bijinya terbuat dari 

cangkang kerang, biji-bijian, batu-batuan, kelereng atau plastik. Pada papan 

congklak terdapat 16 buah lobang yang terdiri atas 14 lobang kecil yang 

saling berhadapan dan 2 lobang besar di kedua sisinya. Setiap 7 lobang 

kecil di sisi pemain dan lobang besar di sisi kananya dianggap sebagai 

milik sang pemain. Papan congklak dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tradisional
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Aturan permainan congklak 

Pada awal permainan setiap lobang kecil diisi dengan tujuh buah biji. Dua 

orang pemain yang berhadapan, salah seorang yang memulai dapat memilih 

lobang yang akan diambil dan meletakkan satu ke lobang di sebelah 

kanannya dan seterusnya. Bila biji habis di lobang kecil yang berisi biji 

lainnya, pemain dapat mengambil biji-biji tersebut dan melanjutkan 

mengisi, bila habis di lobang besar miliknya maka pemain dapat 

melanjutkan dengan memilih lobang kecil di sisinya. Bila habis di lubang 

kecil di sisinya maka pemain tersebut berhenti dan mengambil seluruh biji 

di sisi yang berhadapan. Tetapi bila berhenti di lobang kosong di sisi lawan 

maka pemain berhenti dan tidak mendapatkan apa-apa. 

Permainan dianggap selesai bila sudah tidak ada biji lagi yang dapat 

dimabil (seluruh biji ada di lobang besar kedua pemain). Pemenangnya 

adalah yang mendapatkan biji terbanyak. 

       Melalui permainan congklak ini, seorang siswa akan mempunyai 

strategi supaya siswa tersebut bisa menang. Selain itu, ketika permainan ini 

dimainkan ketika proses pembelajaran di kelas maka akan membuat siswa 

bersemangat dan termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran di 

kelas. 

 

C. Pembahasan 

1. Permainan patil lele 

       Pada awal pembelajaran, siswa diminta untuk membentuk kelompok 

yang jumlah kelompoknya genap untuk bermain patil lele bersama 

kelompok-nya dan bermain di halaman sekolah. Setelah menentukan 

pemain pertama dan melakukan pukulan pertamanya maka pemain 

pertama akan mengukur jarak antara meletakkan kayu pendek dengan 

jatuhnya kayu pendek. Pertama, pemain pertama akan mengukur jarak 

pukulan dengan menggunakan jengkal-nya dan menuliskannya pada 

buku, setelah itu mengukur jarak pukulan dengan menggunakan kaki dan 

pensil. Setelah mengukur dan menuliskannya dalam buku, siswa diminta  
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ntuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas dan membandingkan 

hasil pengu-kurannya dengan hasil pengukuran kelompok lainnya. 

       Dari hasil presentasi di depan kelas, siswa dapat membandingkan 

hasil pengukuran dengan menggunakan satuan baku maupun satuan tidak 

baku. Dalam hal ini, guru harus berperan dalam mengarahkan siswa 

untuk membuat kesimpulan bahwa hasil pengukuran dengan 

menggunakan jengkal, kaki dan pensil memperoleh hasil yang berbeda 

untuk setiap pengukurannya. Perbedaan hasil ini bergantung pada 

kuatnya pukulan, angin dan masih banyak lagi faktor yang lain. Artinya 

jika terdapat per-bedaan hasil pengukuran antara siswa yang satu dengan 

siswa yang lain bukan berarti  hasil pengukuran siswa salah.  

2. Permainan congklak 

       Pada awal proses pembelajaran, guru meminta siswanya untuk duduk 

berkelompok dimana setiap kelompok terdiri atas 2 orang siswa. 

Kemudian guru menjelaskan permainan yang akan dimainkan oleh 

kelompok siswa tersebut. Selain itu, guru juga menjelaskan aturan 

permainan dan bagaimana siswa tersebut harus mengerjakan tugas 

tersebut.  

       Setelah setiap lubang berisi biji, maka antar pasangan siswa haruslah 

menentukan siapa yang terlebih dahulu harus memainkan permainan ini. 

Pemain pertama yang harus mengumpulkan biji pada lubang besar. Setiap 

lubang besar yang telah diisi kemudian siswa tersebut haruslah 

menuliskannya ke dalam lembar kerja yang telah disiapkan. Setelah 

permainan berakhir, masing-masing kelompok siswa diminta untuk 

menuliskan hasil penjumlahannya di depan kelas. Sehingga siswa dari 

kelompok lain dapat mengetahui pasangan mana yang menang dalam 

mengikuti permainan tersebut.  
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D. Kesimpulan 

       Permainan tradisional patil lele dan congklak merupakan permainan 

tradisional Indonesia sebagai salah satu permainan yang dapat digunakan se-

bagai salah satu media pembelajaran matematika untuk pengukuran. Selain 

itu, permainan tradisional congklak digunakan untuk menga-jarkan materi 

penjumlahan di kelas 1 Sekolah Dasar.  Selain aspek kognitif yang terpenuhi 

dari pembelajaran matematika melalui permainan tradisional patil lele dan 

congklak aspek-aspek yang lainnya juga terpenuhi yaitu aspek afektif, 

psikomotor, keterampilan proses, dan penanaman nilai karakter.  
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Abstrak 

Model pembelajaran kooperatif sangat cocok untuk mendorong siswa aktif dalam 

proses belajar mengajar. Salah satu pendekatan struktural dalam pembelajaran 

kooperatif adalah pendekatan Think-Pair-Share (TPS). TPS merupakan jenis 

pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa 

TPS memiliki tiga tahap yaitu Think (berfikir), Pair (berpasangan), Share 

(berbagi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pembelajaran 

matematika yang dilihat dari kemampuan guru mengelola pembelajaran, aktivitas 

siswa, keterampilan kooperatif siswa, respon siswa, dan ketuntasan hasil belajar 

siswa terhadap pembelajaran jika diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

TPS di kelas XI-AK3 SMK Negeri 1 Surabaya. Data diperoleh dari lembar 

pengamatan, angket, dan lembar tes hasil belajar. Berdasarkan analisis data 

diperoleh bahwa: (1) Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dalam 

kategori baik/efektif. (2) Aktivitas siswa efektif. (3) Keterampilan kooperatif 

siswa efektif. (4) Respon siswa positif, dan (5) Ketuntasan belajar siswa secara 

individual dan klasikal mencapai ketuntasan.  Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa pembelajaran kooperatif tipe TPS pada pokok bahasan barisan dan deret di 

kelas XI-AK3 SMK Negeri 1 Surabaya efektif. 

 

Kata kunci: Efektifitas, Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS, Barisan 

dan Deret. 

 

Pendahuluan 

       Pendidikan memegang peranan penting karena pendidikan merupakan 

wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. 

       Namun pada kenyataannya saat ini, meski sistem pendidikan yang berlaku di 

Indonesia terus mengalami perbaikan demi terwujudnya pendidikan yang baik, 

metode yang dipakai guru cenderung tetap, yakni metode ceramah, tanya jawab, 

dan pemberian tugas. Akibatnya sistem komunikasi yang terjadi cenderung satu 

mailto:deg_deg_an_dek@rocketmail.com
mailto:wennyay@gmail.com
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arah yaitu guru aktif menjelaskan materi, memberi contoh, menyajikan soal 

ataupun bertanya. 

       Dalam pembelajaran matematika kelas XI SMK, salah satu pokok 

bahasannya adalah Barisan dan Deret. Pada pembelajaran materi Barisan dan 

Deret, siswa juga diperkenalkan contoh – contoh soal yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari – hari yang penyelesaiannya membutuhkan penguasaan siswa 

terhadap Barisan dan Deret. Namun, berdasarkan pengamatan peneliti dan diskusi 

peneliti dengan beberapa guru ternyata masih banyak siswa yang mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan Barisan dan Deret. Mengingat penggunaan dari 

Barisan dan Deret sering dipergunakan, maka pemahaman konsep Barisan dan 

Deret melalui pembelajaran kooperatif dapat memberikan kesempatan siswa 

untuk menemukan kembali dan mengkonstruk konsep Barisan dan Deret. Dengan 

demikian, diharapkan siswa akan memperoleh pengalaman belajar yang lebih baik 

dan lebih lama tersimpan dalam ingatannya. Akibatnya, dapat meningkatkan 

prestasi belajar yang lebih baik. 

       Oleh karena itu, kami tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana 

efektifitas dengan mengadakan penelitian yang berjudul “Efektifitas Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS Untuk Pokok Bahasan Barisan dan Deret Di 

Kelas XI-AK3 SMK Negeri 1 Surabaya Tahun Ajaran 2012-2013”. 

 

Metode Penelitian 

       Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang didahului penelitian 

kuantitatif. Rancangan penelitian ini menggunakan desain “One-Shot Case Study” 

(Sugiyono, 2010:110). Dengan pola sebagai berikut: 

 

 

                       

Gambar 3.1 Pola One-Shot Case Study 
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Keterangan: 

X : treatment atau perlakuan yang dilakukan oleh guru yaitu penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share pada pokok bahasan operasi 

hitung bentuk aljabar di kelas XI AK 3 SMK Negeri 1 Surabaya. 

O : pendeskripsian terhadap kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share pada pokok bahasan operasi hitung bentuk 

aljabar, pendeskripsian aktivitas siswa serta pendeskripsian tentang respon  

siswa terhadap pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share. 

       Sesuai dengan jenis penelitian tersebut di atas, maka metode rancangan 

penelitian yang akan dilakukan adalah : 

a. Siswa di kelas XI AK 3 SMK Negeri 1 Surabaya diberi sebuah perlakuan 

yaitu pembelajaran matematika dalam model pembelajaran kooperatif tipe 

TPS. 

b. Selama proses pembelajaran, dilakukan observasi terhadap aktivitas 

sekelompok siswa dan kemampuan pengelolaan pembelajaran oleh guru. 

c. Di akhir pembelajaran siswa diberi tes hasil belajar dan juga angket untuk 

mengetahui respon siswa. 

d. Di akhir pembahasan pokok bahasan barisan dan deret yang diberikan selama 

lima kali pertemuan, siswa diberi Tes Hasil Belajar (THB). 

e. Semua data yang diperoleh selama pembelajaran dianalisis dengan statistik 

yang sesuai untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dirumuskan. 

f. Tahap akhir dari penelitian ini adalah laporan (skripsi). 

 

Tujuan 

       Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan kemampuan guru mengelola pembelajaran kooperatif tipe 

TPS pada pokok bahasan Barisan dan Deret di kelas XI-AK3 SMK Negeri 1 

Surabaya tahun pelajaran 2012-2013. 
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2. Mendeskripsikan aktivitas siswa selama proses pembelajaran kooperatif tipe 

TPS pada pokok bahasan Barisan dan Deret di kelas XI-AK3 SMK Negeri 1 

Surabaya tahun pelajaran 2012-2013. 

3. Mendeskripsikan keterampilan kooperatif siswa selama proses pembelajaran 

kooperatif tipe TPS pada pokok bahasan Barisan dan Deret di kelas XI-AK3 

SMK Negeri 1 Surabaya tahun pelajaran 2012-2013. 

4. Mendeskripsikan respon siswa terhadap proses pembelajaran kooperatif tipe 

TPS pada pokok bahasan Barisan dan Deret di kelas XI-AK3 SMK Negeri 1 

Surabaya tahun pelajaran 2012-2013. 

5. Mendeskripsikan hasil belajar siswa pada pembelajaran kooperatif tipe TPS 

pada pokok bahasan Barisan dan Deret di kelas XI-AK3 SMK Negeri 1 

Surabaya tahun pelajaran 2012-2013. 

 

Cara Kerja 

1. Kemampuan guru mengelola pembelajaran 

       Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran diperoleh dari lembar 

observasi selama pembelajaran berlangsung. Data yang dihasilkan dianalisis 

dengan menghitung rata-rata setiap aspek yang diamati dalam mengelola 

pembelajaran dari jumlah pertemuan. 

       Skala kategori penilaian guru adalah: 

a. Penilaian 3,50 – 4,00 masuk kategori sangat baik/sangat efektif. 

b. Penilaian 2,50 – 3,49 masuk kategori baik/efektif. 

c. Penilaian 1,50 – 2,49 masuk kategori cukup baik/cukup efektif. 

d. Penilaian 1,00 – 1,49 masuk kategori kurang baik/kurang efektif. 

e. Penilaian 0,00 – 0,99 masuk kategori tidak baik/tidak efektif 

2. Aktivitas Siswa 

       Untuk mengetahui tingkat keterlibatan siswa selama proses belajar 

mengajar, diketahui dengan menghitung nilai rata-rata dari aktivitas tersebut. 

Dengan penelitian ini, pengamatan terhadap aktivitas siswa dilakukan dengan 

mengamati 4 orang siswa yang berasal dari 2 kelompok. Data aktivitas siswa 
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diperoleh dari lembar observasi selama pembelajaran berlangsung. Data yang 

dihasilkan dianalisis dengan menggunakan persentase. Persentase pengamatan 

aktivitas siswa yaitu persentase frekuensi rata-rata setiap aspek pengamatan 

dibagi dengan banyaknya frekuensi rata-rata semua aspek pengamatan dikali 

100%. 

Tabel 3.3 Persentase Waktu Efektif 

Kategori Aktivitas Siswa 

Persentase Efektif 

Waktu 

Efektif (%) 
Toleransi (%) 

1. Mendengarkan/memperhatikan 

penjelasan guru/teman 

10 5 - 15 

2.  Membaca (buku/LKS) 10 5 - 15 

3.  Menulis yang relevan dengan KBM 10 5 - 15 

4.  Mengerjakan/mendiskusikan tugas 25 20 – 30 

5. Berdiskusi/bertanya antara guru dan 

teman 
25 20 - 30 

6.  Menyajikan hasil diskusi 10 5 - 15 

7.  Mencatat/merangkum materi 

pelajaran 
10 5 - 15 

8. Perilaku yang tidak relevan dengan 

KBM 
0 0 - 5 

3. Keterampilan Kooperatif Siswa 

       Data keterampilan kooperatif siswa diperoleh dari hasil pengamatan yang 

dilakukan dalam interval waktu ketika siswa sedang melakukan kegiatan 

kelompok. 

       Aspek-aspek yang diamati adalah : 

1) berada dalam tugas, 

2) mengambil giliran dan berbagi tugas, 

3) mendorong berpartisipasi, 

4) mendengarkan dengan aktif, 

5) bertanya/menjawab 
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       Untuk menghitung frekuensi dan persentase setiap aspek keterampilan 

kooperatif siswa (P) dihitung denagn rumus: 

𝑃 =  
𝑅 × 𝑇

𝑡
 × 100% 

           dengan: 

R = rata-rata frekuensi aspek keterampilan kooperatif siswa 

T = periode pengamatan (2,5 menit) 

t  = alokasi waktu siswa untuk mengerjakan LKS 

 

Kriteria batasan keefektifan keterampilan kooperatif siswa untuk setiap 

aspek dapat dilihat pada table 2.2 di bawah ini. 

Tabel 3.4 Kriteria Batasan Waktu Ideal dan Batasan Keefektifan Aspek 

Keterampilan Kooperatif Siswa 

Keterampilan Kooperatif Siswa Waktu Ideal 

(%) 

Toleransi Batasan 

Keefektifan (%) 

a. Berada dalam tugas 100 95 - 100 

b. Mengambil giliran dan berbagi 

tugas 

40 35 - 45 

c. Mendorong berpartisipasi 20 15 - 25 

d. Mendengarkan dengan aktif 25 20 - 30 

e. Bertanya/menjawab 15 10 - 20 

 

Keterampilan kooperatif siswa dikatakan efektif jika semua aspek yang 

diamati pada tiap RP (Rencana Pembelajaran) berada dalam toleransi batasan 

keefektifan. 

4. Respon Siswa 

       Data respon siswa diperoleh dari hasil analisis angket. Data yang 

diperoleh dianalisis dengan menggunakan skala setuju dan tidak setuju. 

       Respon siswa dikategorikan positif apabila : 

1) ≥ 60% memilih pilihan setuju 

2) ≤ 40% memilih tidak setuju 
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5. Hasil Belajar Siswa 

       Data tes yang dihasilkan setelah pembelajaran dianalisis untuk 

mendeskripsikan ketuntasan hasil belajar siswa. Ketuntasan hasil belajar 

individual pada mata pelajaran matematika di SMK Negeri 1 Surabaya adalah: 

a. Skor  75, masuk kategori Tuntas (T) 

b. Skor < 75, masuk kategori Tidak Tuntas (TT) 

       Kemudian dari data ketuntasan belajar siswa secara individual tersebut 

dihitung persentase ketuntasan belajar secara klasikal. Untuk menghitung 

persentase ketuntasan belajar digunakan rumus sebagai berikut:  

 

𝑃 =
 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
. 100% 

       

 Bila  85% siswa dalam kelas tersebut tuntas belajarnya, maka ketuntasan 

belajar secara klasikal tercapai. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan penelitian, diperoleh data sebagai berikut: 

1. Kemampuan Guru Mengelola Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS 

Rata-rata skor setiap aspek penilaian pengelolaan kegiatan pembelajaran oleh 

guru sebesar 3,30. Hal ini menunjukkan kemampuan pengelolaan 

pembelajaran oleh guru adalah baik/efektif untuk setiap aspek yang diamati. 

2. Aktivitas Siswa Selama Proses Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS 

Siswa menggunakan waktunya dengan efektif untuk belajar, sehingga dapat 

dikatakan siswa berpartisipasi aktif selama kegiatan pembelajaran kooperatif 

tipe TPS. 

3. Keterampilan Kooperatif Siswa 

Rata-rata setiap aspek yang diamati untuk lima P berada dalam toleransi 

batasan keefektifan. Dengan demikian, berdasarkan kriteria keefektifan 

keterampilan kooperatif siswa yang diuraikan pada bab III, maka keterampilan 

kooperatif siswa tergolong efektif. 
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4. Respon Siswa Terhadap Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS 

Persentase rata-rata respon siswa pada setiap aspek berada dalam kategori 

setuju sebesar 93,89%.  Sedangkan persentase rata-rata respon siswa pada 

setiap aspek berada dalam kategori tidak setuju sebesar 6,11%.  Hal ini 

menunjukkan bahwa respon siswa terhadap pembelajaran kooperatif tipe TPS 

dikatakan positif, karena persentase jawaban setuju > 60% dan jawaban tidak 

setuju < 40%. 

5. Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS 

Berdasarkan tabel 4.5, diperoleh data sebanyak 86,67% siswa tuntas dalam 

hasil belajarnya dengan rata-rata sebesar 86,97. Sehingga siswa yang tidak 

tuntas dalam belajarnya 13,33%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa  

 

ketuntasan belajar secara klasikal sudah tercapai karena lebih dari 85% siswa 

tuntas dalam belajarnya. Sehingga hasil belajar siswa dikatakan tuntas. 

Dari kelima kriteria dalam analisis data di atas diperoleh tabel sebagai berikut: 

 

Kriteria Pencapaian Keterangan 

Kemampuan guru mengelola 

pembelajaran 

Tiap aspek sesuai batasan 

keefektifan 

Baik/efektif 

Aktivitas siswa  Tiap aspek sesuai batasan 

keefektifan 

Aktif 

Keterampilan kooperatif siswa Tiap aspek sesuai batasan 

keefektifan 

Efektif 

Respon siswa Tiap aspek direspon 

positif di atas 60% 

Positif 

Ketuntasan belajar secara klasikal Di atas 85% Tuntas 

       Dari kelima kriteria di atas, dapat dilihat bahwa setiap kriteria menunjukkan 

hasilyang positif. Terutama hasil belajar siswa yang memenuhi ketuntasan 

klasikal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe TPS untuk pokok bahasan Barisan dan Deret 

pada siswa kelas XI-AK 3 adalah efektif. 
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Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil analisis data pada bab IV tentang penelitian yang telah 

dilakukan peneliti di SMK Negeri 1 Surabaya, diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Kemampuan guru mengelola pembelajaran melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS pada pokok bahasan Barisan dan Deret di 

SMK Negeri 1Surabaya Tahun Pelajaran 2012 – 2013 dikategorikan efektif 

dengan rata-rata skor sebesar 3,30. 

2. Aktivitas siswa selama proses pembelajaran melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS pada pokok bahasan Barisan dan Deret di 

SMK Negeri 1Surabaya Tahun Pelajaran 2012 – 2013 untuk semua aspek 

yang diamati siswa dapat dikatakan berpartisipasi aktif dalam kegiatan  

3. pembelajaran. Sehingga aktivitas yang dilakukan siswa selama proses 

pembelajaran adalah aktif. 

4. Keterampilan kooperatif siswa selama proses pembelajaran melalui penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe TPS pada pokok bahasan Barisan dan 

Deret di SMK Negeri 1 Surabaya Tahun Pelajaran 2012 – 2013 untuk semua  

5. aspek yang diamati siswa dapat dikatakan berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Sehingga keterampilan kooperatif yang dilakukan siswa selama 

proses pembelajaran adalah efektif. 

6. Respon siswa terhadap proses pembelajaran melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS pada pokok bahasan Barisan dan Deret di 

SMK Negeri 1 Surabaya Tahun Pelajaran 2012 – 2013 diperoleh persentase 

rata-rata respon siswa pada setiap aspek berada dalam kategori setuju sebesar 

96,05%.  Sedangkan persentase rata-rata respon siswa pada setiap aspek 

berada dalam kategori tidak setuju sebesar 3,95%.  Hal ini menunjukkan 

bahwa respon siswa terhadap pembelajaran kooperatif tipe TPS dikatakan 

positif. 

7. Hasil belajar siswa melalui penerapan model  pembelajaran kooperatif tipe 

TPS pada pokok bahasan Barisan dan Deret di SMK Negeri 1Surabaya Tahun 

Pelajaran 2012 – 2013 diperoleh sebanyak 86,67% siswa tuntas dalam hasil 
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belajarnya dengan rata-rata sebesar 86,97. Sehingga siswa yang tidak tuntas 

dalam belajarnya 13,33%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

ketuntasan belajar secara klasikal sudah tercapai. 

       Dari kelima kriteria tersebut, seluruh kriteria terpenuhi. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran matematika dengan model pembelajaran 

Kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) pada pokok bahasan Barisan dan Deret di 

SMK Negeri 1Surabaya tahun pelajaran 2012 – 2013 efektif. 
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LAMPIRAN 

Aktivitas Siswa Selama Proses Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS 

 

No. 

 

Aspek yang Diamati 

Persentase aktivitas siswa dalam KBM 

(%) 

 

Rata-

rata 

(%) 

 

Ket. 

Pertemuan ke- 

1 2 3 4 5 

1. 

Mendengarkan/ 

memperhatikan 

penjelasan guru/teman 

7,81 6,25 9,38 7,81 6,25 7,5 Efektif 

2. Membaca (buku/LKS) 9,38 7,81 7,81 6,25 7,81 7,81 Efektif 

3. 
Menulis yang relevan 

dengan KBM 
9,38 9,38 7,81 7,81 7,81 8,44 Efektif 

4. 
Mengerjakan/ 

mendiskusikan tugas 
28,13 31,25 32,81 32,81 31,25 31,25 Efektif 

5. 
Berdiskusi/bertanya 

antara guru dan siswa 
23,44 26,56 26,56 26,56 26,56 25,94 Efektif 

6. Menyajikan hasil diskusi 9,38 9,38 9,38 9,38 9,38 9,38 Efektif 

7. 
Mencatat/merangkum 

materi pelajaran 
9,38 7,81 6,25 9,38 10,94 8,75 Efektif 

8. 
Perilaku yang tidak 

relevan dengan KBM 
3,13 1,56 0 0 0 0,94 Efektif 

 

Hasil Pengamatan Keterampilan Kooperatif Siswa (P adalah Pertemuan) 

No Aspek Pengamatan Persentase Keterampilan Kooperatif Siswa  

Toleransi P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 Rata-

rata 

1 Berada dalam tugas 96,88 96,88 96,88 96,88 96,88 96,88 95-100 

2 Mengambil giliran dan 

berbagi tugas 

40,63 37,50 37,50 40,63 37,50 38,75 35-45 

3 Mendorong partisipasi 18,75 21,88 18,75 21,88 21,88 20,63 15-25 

4 Mendengar dengan aktif 28,13 21,88 21,88 28,13 28,13 25,63 20-30 

5 Bertanya/menjawab 15,63 18,75 15,63 12,50 18,75 16,25 10-20 
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Hasil Respon Siswa Selama Proses Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:   

S : Setuju 

TS: Tidak Setuju 

 

 

Nilai Tes Hasil Belajar Dalam Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS 

No Nama Siswa KKM Nilai Ketuntasan 

1 HANIF BAKTIAR 75 100 Tuntas 

2 HANIFA WAHYU PUSPITASARI 75 84 Tuntas 

3 HENI FITRIANINGSIH 75 97 Tuntas 

4 HENY DWI NOVITASARI (P) 75   

5 HEPPY LOFITA (P) 75   

6 HICHMA ROMADHONITIYA NINGSIH 75 84 Tuntas 

7 I‟ANA ULRIDAYANI 75 95 Tuntas 

8 IDA RAHMAWATI 75 92 Tuntas 

9 IIN WAHYU SEJATI 75 100 Tuntas 

10 IKA HENY NURSANTI 75 84 Tuntas 

11 IKA MELINDA LUTFIANTI (P) 75   

12 ILAWATI (P) 75   

13 IMAM AZAIDI (P) 75   

14 INDAH WULAN AGUSTINA 75 84 Tuntas 

15 INNAMA NOVIANTI 75 84 Tuntas 

16 INTAN ANISA DEWI 75 75 Tuntas 

17 INTAN KARTIKAWATI ULFA (P) 75   

18 INTAN PERMATA SARI 75 100 Tuntas 

No Butir Angket S TS Keterangan 

1. 
Senang mengikuti 

pembelajaran yang diberikan 

100 0 Positif 

2. 

Dengan model pembelajaran 

yang diberikan, memudahkan 

saya memahami materi 

93,33 6,67 Positif 

3. 
Dengan TPS  lebih efektif 

pembelajaranya 

96,67 3,33 Positif 

4. 

Tugas membuat saya lebih 

banyak membaca materi yang 

diberikan guru 

86,67 13,33 Positif 

5. 
Dengan berdiskusi, saya lebih 

memahami materi 

90 10 Positif 

6. 

Dengan TPS, saya lebih 

terdorong untuk berpikir 

cepat, tepat, dan efektif 

96,67 3,33 Positif 
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19 IRNANDA PURBA SARI 75 65 Tidak Tuntas 

20 ISMAWATI 75 97 Tuntas 

21 ISNANI ANJARWATI (P) 75   

22 ISTIQOMAH 75 100 Tuntas 

23 IVANA AMELIA (P) 75   

24 JENNY FIALITA ARIANE NIMOT 75 88 Tuntas 

25 KAFAH NOVITA (P) 75   

26 KARINA DAMAYANTI (P) 75   

27 KHOIRUN NISA‟ 75 100 Tuntas 

28 KHOIRUL HIDAYAH 75 100 Tuntas 

29 LAILA ZANNA 75 75 Tuntas 

30 LAILUL HASANAH 75 100 Tuntas 

31 LEA KRISTIN NATALIA RENANI 75 100 Tuntas 

32 LEDI NANA JOWANA 75 65 Tidak Tuntas 

33 LIA WATI 75 84 Tuntas 

34 LILIS PURWANTI (P) 75   

35 LULUK CATUR WULANDARI 75 84 Tuntas 

36 LUTFIYAH (P) 75   

37 MAFTUCHATUL RIZKIYAH 75 100 Tuntas 

38 NOFI RAHAYU (XI AK 4) 75 55 Tidak Tuntas 

39 NOVI NUR ANGGRAENI (XI AK 4) 75 82 Tuntas 

40 NURUL AINI (XI AK 4) 75 82 Tuntas 

41 NURUL AMANAH (XI AK 4) 75 98 Tuntas 

42 REVINA AMRISTA NISAI (XI AK 4) 75 55 Tidak Tuntas 

Rata-Rata Persentase 86,97 86,67% 

 

Keterangan: P adalah Prakerin (Praktek Kerja Industri) 
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ABSTRAK 

       Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk 

pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan 

tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan 

baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Mengenai masalah pendidikan di 

Indonesia secara umum disebabkan oleh beberapa faktor yaitu efektifitas, efisiensi 

dan standart pengajaran. Adapun masalah khusus dalam pendidikan di Indonesia 

yaitu rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas pengajar, rendahnya 

kesejahteraan pengajar, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan dan 

mahalnya biaya pendidikan. 

       Dalam kegiatan belajar mengajar, siswa masih mengalami kesulitan dalam 

menerima pelajaran karena pelajaran yang semakin sulit. Jika siswa dari awal 

tidak dapat bisa memecahkan masalah sejak dini, maka siswa akan mengalami 

kesulitan, hasilnya siswa malas dalam sekolah maupun belajar.Dari latar belakang 

kami mengambil rumusan masalah bagaimana cara menangani problematika 

bimbingan belajar yang ada di sekolah dan di rumah? tujuannya untuk mengetahui 

penanganan problematika bimbingan belajar yang ada di rumah dan di sekolah 

Problematika bimbingan belajar di rumah dan di sekolah diantaranya 

menunjukkan prestasi yang rendah yang dicapai oleh kelompok kelas dan hasil 

yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. 

       Seorang guru dalam memberikan layanan bimbingan belajar harus tetap 

berporos pada terselenggaranya Proses Belajar Mengajar. Oleh karena itu, 

diperlukanlah suatu jenis layanan bimbingan belajar yang berkaitan dengan proses 

belajar mengajar. Maka jenis layanan bimbingan belajar yang dapat dan 

seyogianya dijalankan oleh para guru, antara lain : Mengumpulkan informasi 

mengenai diri siswa, memberikan informasi berbagai kemungkinan jenis program 

dan keaktifan siswa dalam proses bimbingan belajar 

 

Kata kunci: Keaktifan siswa dalam proses bimbingan belajar 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

       Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia 

untuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan 

seirama dengan tuntutan zaman. Mengenai masalah pedidikan, 

merosotnya pendidikan di Indonesia secara umum disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu efektifitas, efisiensi dan standart pengajaran. 

Adapun masalah khusus dalam pendidikan di Indonesia yaitu rendahnya 

sarana fisik, rendahnya kualitas pengajar, rendahnya kesejahteraan 

pengajar, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, rendahnya 

relevensi pendidikan dengan kebutuhan dan mahalnya biaya pendidikan. 

       Dalam kegiatan belajar mengajar, siswa masih mengalami kesulitan 

dalam menerima pelajaran karena pelajaran yang semakin meningkat 

sehingga kesulitan dalam belajar juga semakin meningkat. Jika siswa dari 

awal tidak dapat bisa memecahkan masalah sejak dini, maka siswa akan 

mengalami kesulitan semakin kompleks, hasilnya siswa malas dalam 

sekolah maupun belajar. 

       Menjamurnya bimbel merupakan ekses dari orientasi pendidikan kita 

sejak dulu diarahkan pada wawasan kognitif semata dengan alat deteksi 

utama yang dipakai berupa „paper and pencil test‟. Bahkan materi ujian 

nasional (UN) menggunakan tes semacam ini yang lebih menitik beratkan 

dan menaruh perhatian pada faktor kecerdasan intelektual. Padahal 

berbagai literature tentang pendidikan mengungkapkan bahwa faktor 

kecerdasan intelektual menyumbang 20% saja dari suksesnya seseorang 

dalam pekerjaan dan kehidupan. Meskipun banyaknya lembaga 

bimbingan belajar tidak menutup kemungkinan  adanya problematika 

yang ada pada bimbingan belajar di sekolah maupun di rumah. 

       Masalah adanya bimbingan belajar yaitu siswa belum menguasai 

pelajaran, siswa belum menyelesaikan pelajaran dengan sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan. Berkembanganya teknologi juga 
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mempunyai dampak negatif yaitu siswa dapat menghabiskan waktu 

berjam-jam untuk bermain game online yang telah marak. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana cara menangani problematika bimbingan belajar yang ada di 

sekolah dan di rumah? 

C. Tujuan 

Untuk menangani problematika bimbingan belajar yang ada di rumah dan 

di sekolah. 

 

B.  Kajian  Teori 

1. Problematika Bimbingan 

       Problematika adalah berasal dari akar kata bahasa Inggris “problem” 

artinya soal, masalah atau teka-teki. Juga berarti problematik, yaitu 

ketidak tentuan.Tentang pendidikan banyak definisi yang berbagai 

macam, namun secara umum ada yang mendefinisikan bahwa, 

pendidikan adalah suatu hasil peradaban sebuah bangsa yang 

dikembangkan atas dasar suatu pandangan hidup bangsa itu sendiri, 

sebagai suatu pengalaman yang memberikan pengertian, pandangan, dan 

penyesuaian bagi seseorang yang menyebabkan mereka berkembang. 

       Problematika bimbingan belajar di rumah dan di sekolah berdasarkan 

hasil waawancara dari narasumber oleh peneliti 

a. Menunjukkan prestasi yang rendah/ di bawah rata-rata yang dicapai 

oleh kelompok kelas 

b. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Ia 

berusaha dengan keras tetapi nilainya selalu rendah. 

c. Lambat melaksanakan tugas-tugas belajar. Ia selalu tertinggal dengan 

kawan-kawannya dalam segala hal, misalnya dalam mengerjakan soal-

soal latihan dsb. 

d. Menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh, berpura-

pura dusta, dll. 
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e.  Menunjukkan tingkah laku yang berlainan, misalnya mudah 

tersinggung, murung, pemarah, bingung, cemberut, kurang gembira, 

selalu sedih. 

f. Tidak ada motivasi untuk belajar, berkonsentrasi 

2. Definisi Bimbingan 

       Pada umumnya bimbingan merupakan bantuan, tetapi tidak semua 

bantuan adalah bimbingan. Winkel, 1984: 10 mengatakan bimbingan 

merupakan bantuan kepada individu dalam persoalan-persoalan yang 

(dapat) timbul dalam hidupnya. Bantuan semacam ini sangat tepat bila 

diberikan di sekolah, supaya setiap murid yang berkembang ke arah 

perkembanganbagi dirinya semaksimal mungkin. 

       Menurut A J Jones, bimbingan belajar merupakan suatu proses 

pemberian bantuan seseorang pada orang lain dalam menentukan pilihan 

dan pemecahan masalah dalam kehidupannya. Dan menurut L D Crow 

dan A Crow, bimbingan belajar merupakan suatu bantuan yang dapat 

diberikan oleh seseorang yang telah terdidik pada orang lain yang mana 

usianya tidak ditentukan untuk dapat menjalani kegiatan dalam hidupnya 

(http://id.shvoong.com/humanities/linguistics/2053286-konsep-

bimbingan-belajar/#ixzz1aRhJEXtL). 

       Jadi, bimbingan belajar adalah suatu bentuk kegiatan dalam proses 

belajar yang dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki kemampuan 

lebih dalam banyak hal untuk diberikan kepada orang lain yang mana 

bertujuan agar orang lain dapat menemukan pengetahuan baru yang 

belum dimilikinya serta dapat diterapkan dalam kehidupannya. 

3. Definisi Belajar 

       Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya (Slameto, 2010: 2). Cara belajar yang efektif adalah 

perlunya bimbingan, kondisi dan strategi belajar, dan metode belajar.  

http://id.shvoong.com/humanities/linguistics/2053286-konsep-bimbingan-belajar/#ixzz1aRhJEXtL
http://id.shvoong.com/humanities/linguistics/2053286-konsep-bimbingan-belajar/#ixzz1aRhJEXtL
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       Seperti yang diketahui, belajar itu sangat kompleks. Belum diketahui 

seluk-beluknya. Hasil belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Kecakapan dan ketangkasan belajar berbeda secara individual. Walaupun 

demikian kita dapat membantu dengan memberi petunjuk-petunjuk 

umum tentang cara-cara belajar yang efisien. Ini tidak berarti bahwa 

mengenal petunjuk-petunjuk itu dengan sendirinya akan menjamin sukses 

siswa. sukses hanya tercapai berkat usaha keras. Tanpa usaha tak akan 

tercapai sesuatu (Slameto: 2010: 73). 

       Dari pengertian di atas jadi dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan proses penting untuk perubahan perilaku manusia dan ia 

mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. 

4. Hakekat Bimbingan Belajar 

       Bimbingan belajar sebagai salah satu usaha untuk membantu 

permasalahan siswa dalam hal belajar dilakukan dengan cara 

mengembangkan suasana belajar mengajar yang kondusif agar siswa 

terhindar dari kesulitan belajar.  

       Oleh sebab itu bimbingan belajar wajib dilaksanakan bagi setiap 

sekolah dalam upaya mencapai keberhasilan belajar siswa secara 

keseluruhan. Jadi, dapat kita simpulkan dari beberapa definisi diatas 

yakni hakekat bimbingan belajar adalah suatu bentuk kegiatan dalam 

proses belajar yang dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki 

kemampuan lebih dalam banyak hal untuk diberikan kepada orang lain 

yang mana bertujuan agar orang lain dapat menemukan pengetahuan baru 

yang belum dimilikinya serta dapat diterapkan dalam kehidupannya. 

5. Perlunya Bimbingan Belajar 

       Bimbingan belajar sangat dibutuhkan untuk anak sekolah baik 

bimbingan belajar di sekolah maupun bimbingan belajar di rumah. 

Manfaat dalam bimbingan belajar adalah mempersiapkan mental untuk 

menghadapi ujian dan juga pesaing-pesaingnya, siswa dapat berkosultasi 

dengan tutor, wawasan siswa bertambah luas, selain bertambah bagus di 

bidang akademik, siswa mempunyai banyak teman dari berbagai sekolah 
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sehingga anak tidak terlalu kurang pergaulan, namun orang tua harus bisa 

mengawasi pergaulan anak, suasana belajar yang kondusif sehingga siswa 

dapat berkonsentrasi dalam belajar. 

       Belajar merupakan aktivitas utama seorang siswa, baik itu dilakukan 

di rumah maupun di sekolah. Jika di sekolah proses belajar didampingi 

oleh guru dan dilakukan bersama-sama dengan seluruh anggota kelas, 

maka berbeda halnya dengan proses belajar di rumah. Ada kalanya siswa  

belajar seorang diri tanpa bantuan dan bimbingan dari siapapun. 

Memang, pada dasarnya orang tualah yang berkewajiban untuk 

membimbing anak belajar di rumah. Namun kesibukan dan beragam 

alasan lainnya menjadi latar belakang mengapa orang tua tidak pernah 

membimbing anak untuk belajar. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan 

lemahnya semangat siswa untuk belajar sendiri di rumah. Ia merasa 

kesepian dan tidak ada tempat untuk bertanya. 

       Banyak faktor yang menjadi kendala bagi siswa dalam belajar di 

rumah, antara lain: 

a. Kesibukan orang tua 

       Sibuknya orang tua dalam bekerja menjadikan kesempatan 

mereka untuk membimbing anaknya belajar menjadi sangat terbatas. 

Adakalanya mereka hanya menyuruh anak mereka untuk terus belajar 

tanpa mengetahui kebutuhan apa yang diperlukan oleh anaknya untuk 

menunjang proses belajar tersebut. Atau bahkan dikarenakan saking 

sibuknya, banyak orang tua yang tidak peduli terhadap proses belajar 

anak mereka sendiri. Mereka baru menyesalinya setelah menerima 

raport di akhir semester yang menunjukkan rendahnya nilai anak 

mereka. 

b. Rendahnya pemahaman orang tua terhadap arti penting belajar 

       Tidak semua orang tua di dunia ini sibuk akan pekerjaannya. 

Namun acap kali kita dapati bahwa orang tua yang tidak sibukpun 

tidak memberikan perhatian terhadap proses pendidikan anak mereka. 

Mereka mengabaikan, acuh tak acuh atau tak peduli terhadap apapun 
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yang terjadi dalam proses pendidikan sang anak. Mereka tidak pernah 

menyuruh anaknya untuk belajar, dikarenakan mereka tidak 

mengetahui arti penting belajar bagi seorang anak. Orang tua yang 

seperti ini, biasanya cenderung menekankan kepada anaknya untuk 

bekerja dan mencari uang tanpa memperhatikan penting atau tidaknya 

belajar. 

c. Kondisi ekonomi keluarga. 

       Ada orang tua yang tidak sibuk dan memahami arti penting 

belajar bagi anaknya. Namun dikarenakan kondisi ekonomi yang 

lemah menjadikan orang tua tidak dapat memberikan perhatian 

sepenuhnya terhadap proses belajar anak. Orang tua mencurahkan 

perhatiannya untuk menangani masalah ekonomi sehingga masalah 

pendidikan anak menjadi pembahasan dalam urutan terakhir. 

d. Rumah yang terlalu ramai. 

       Rumah yang terlalu ramai tidak kondusif untuk dijadikan tempat 

belajar. Kegaduhan yang sering terjadi membuat anak tidak dapat 

berkonsentrasi untuk belajar. Kondisi ini bisa terjadi apabila keluarga 

tersebut merupakan keluarga besar, rumah merangkap sebagai tempat 

usaha atau rumah berada tepat di daerah keramaian. Ketenangan 

sangat diperlukan sekali agar proses belajar dapat berlangsung dengan 

baik. 

e. Lingkungan yang tidak mendukung. 

       Lingkungan yang tidak mendukung dapat berupa control social 

yang lemah dari lingkungan terhadap proses belajar anak. Misalnya, 

masyarakat membiarkan anak-anak bermain hingga larut malam, 

padahal malam hari adalah waktu yang ideal untuk belajar. 

f. Kondisi fisik anak. 

       Kondisi fisik ini dapat berupa penyakit yang diderita maupun 

cacat yang dialami anak. Penyakit yang diderita oleh anak dapat 

menjadi penyebab mengapa anak tidak belajar dirumah. Misalnya, 
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anak yang menderita minus pada matanya akan mengalami kesulitan 

belajar dirumah pada malam hari dengan pencahayaan yang kurang. 

g. Minat anak 

       Minat anak untuk belajar biasanya terjadi naik turun. Anak 

kadang-kadang malas melakukan belajar tanpa alasan yang jelas. Ini 

biasa terjadi apabila siswa tidak memahami pelajaran yang dibahas 

ataupun siswa tidak memahami pentingnya materi pelajaran bagi 

masa depannya kelak. 

       Kondisi-kondisi di atas tentunya harus diperhatikan oleh para orang 

tua. Sehingga mereka menyadari tugas dan tanggung jawabnya untuk 

membimbing anak mereka belajar di rumah. Penyerahan sepenuhnya 

tanggung jawab pendidikan kepada pihak sekolah merupakan suatu 

kesalahan besar. Apalagi, jika penyerahan tersebut dilandaskan kepada 

kondisi-kondisi di atas. Bagaimanapun, sekolah hanya memberikan 

bimbingan pendidikan hanya selama 6 jam saja, sedangkan 18 jam waktu 

siswa terluangkan di rumah dan ini merupakan tanggung jawab orang tua 

untuk memanfaatkan waktu tersebut untuk proses belajar anak mereka. 

       Sebagai pendidik, tugas dan tanggung jawab guru yang paling utama 

adalah mendidik, yaitu membantu subjek didik untuk mencapai 

keberhasilan dalam belajar. Sebelum memberikan bimbingan belajar 

kepada siswa, guru diharuskan mengenal dan memahami tingkat 

perkembangan anak didik, sistem motivasi atau kebutuhan, pribadi, 

kecakapan dan kesehatan mental yang dimiliki oleh siswa sebelum 

berhasil dalam belajar. 

6. Tujuan Bimbingan Belajar 

       Secara umum tujuan bimbingan belajar di Sekolah Dasar bertujuan 

agar setelah mendapatkan pelayanan bimbingan belajar siswa dapat 

mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan bakat, 

kemampuan dan nilai-nilai yang dimiliki. Secara khusus, tujuan 

bimbingan belajar: 
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a. Siswa dapat memahami tentang dirinya sendiri, khususnya pada 

kemampuan belajarnya. 

b. Siswa dapat memperbaiki cara belajarnya ke arah yang lebih efektif 

dan efisien. 

c. Siswa dapat mengatasi berbagai macam kesulitan belajarnya. 

d. Siswa dapat mengembangkan sikap, kebiasaan, dan perilaku yang 

lebih baik, khususnya yang terkait tentang belajarnya. dapat trampil 

dalam melaksanakan kegiatan belajar dan dapat mencapai prestasi 

belajar yang optimal. 

e. Mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di 

lingkungannya. 

f. Menggunakan kemampuannya untuk kepentingan dirinya, 

kepentingan lembaga tempat bekerja dan masyarakat. 

g. Beradaptasi dengan kondisi dan tuntutan dari lingkungannya. 

h. Mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya 

secara optimal 

       Langkah-langkah dalam mengatasi problematika bimbingan belajar di 

rumah dan di sekolah: 

       Seorang guru dalam memberikan layanan bimbingan belajar harus 

tetap berporos pada terselenggaranya Proses Belajar Mengajar. Oleh 

karena itu, diperlukanlah suatu jenis layanan bimbingan belajar yang 

berkaitan dengan Proses belajar mengajar. Maka jenis layanan bimbingan 

belajar dalam konteks Proses belajar mengajar yang dapat dan seyogianya 

dijalankan oleh para guru, antara lain : 

a. Mengumpulkan informasi mengenai diri siswa 

b. Memberikan informasi mengenai berbagai kemungkinan jenis 

program dan kegiatan yang sesuai dengan karakteristik siswa. 

c. Menempatkan siswa dengan kelompok belajar yang sesuai 

d. Memberikan program belajar yang sesuai 

e. Mengidentifikasi siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar 

f. Membuat rekomendasi tentang kemungkinan usaha selanjutnya 
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g. Melakukan remedial teaching 

h. Memanggil dan menerima anak yang bermasalah dengan penuh kasih 

sayang. 

i. Dengan wawancara yang dialogis diusahakan dapat ditemukan sebab-

sebab yang menimbulkan masalah. 

j. Menunjukkan cara penyelesaian masalah yang tepat untuk 

direnungkan oleh anak yang kemudian untuk di kerjakan. 

 

C.   Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

       Bimbingan belajar adalah suatu bentuk kegiatan dalam proses 

belajar yang dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki kemampuan  

lebih dalam banyak hal untuk diberikan kepada orang lain yang mana 

bertujuan agar orang lain dapat menemukan pengetahuan baru yang 

belum dimilikinya serta dapat diterapkan dalam kehidupannya. 

       Secara umum tujuan bimbingan belajar di Sekolah Dasar bertujuan 

agar setelah mendapatkan pelayanan bimbingan belajar siswa dapat 

mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan bakat, 

kemampuan dan nilai-nilai yang dimiliki. Secara khusus, tujuan 

bimbingan belajar yaitu 

a. Mengembangkan berbagai keterampilan belajar 

b. Mengembangkan suasana belajar yang kondusif 

c. Memahami lingkungan pendidikan. 

       Diperlukan beragam upaya baik di sekolah, anak dan orangtua siswa 

untuk menangani kemungkinan kondisi yang terjadi di atas yaitu: 

a. Menugaskan guru les 

       Penugasan guru untuk membimbing anak belajar dirumah sangat 

membantu sekali agar anak mempunyai pembimbing dalam proses 

belajar di rumah. Guru les diharapkan dapat membantu keluhan-

keluhan dalam belajar dan menyelesaikan permasalahan pelajaran 

yang tidak dapat diselesaikan di sekolah. Jika guru les telah tersedia, 
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maka orang tua cukup memberikan dukungan moral saja kepada 

anaknya. Namun penugasan guru les ini hanya dapat dilakukan oleh 

orang tua yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas. Tariff 

guru les yang cukup mahal tidak terjangkau untuk orang tua dengan 

kemampuan ekonomi menengah ke bawah. 

b. Belajar kelompok. 

       Belajar kelompok merupakan solusi untuk menghilangkan 

kejenuhan anak belajar sendiri di rumah. Selain dari itu, belajar 

kelompok juga memberikan manfaat lain, seperti belajar 

bersosialisasi dan belajar mengemukakan pendapat. Dalam belajar 

kelompok, anak bebas bertukar pendapat antara satu dengan yang 

lainnya. Namun, bimbingan orang tua dapat diperlukan dalam belajar  

kelompok ini, agar kegiatan belajar kelompok tidak menjadi kegiatan 

merumpi atau kumpul-kumpul sesama teman di sekolah saja. 

Langkah-langkah dalam mengatasi problematika bimbingan belajar di 

rumah dan di sekolah: 

       Seorang guru dalam memberikan layanan bimbingan belajar harus 

tetap berporos pada terselenggaranya Proses Belajar Mengajar. Oleh 

karena itu, diperlukanlah suatu jenis layanan bimbingan belajar yang 

berkaitan dengan Proses Belajar Mengajar. Maka jenis layanan 

bimbingan belajar dalam konteks Proses Belajar Mengajar yang dapat 

dan seyogianya dijalankan oleh para guru, antara lain : 

a. Mengumpulkan informasi mengenai diri siswa 

b. Memberikan informasi mengenai berbagai kemungkinan jenis 

program dan kegiatan yang sesuai dengan karakteristik siswa. 

c. Menempatkan siswa dengan kelompok belajar yang sesuai 

d. Memberikan program belajar yang sesuai 

e. Mengidentifikasi siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar 

f. Membuat rekomendasi tentang kemungkinan usaha selanjutnya 

g. Melakukan remedial teaching 
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2. Saran 

       Pelaksanaan bimbingan dilatar belakangi oleh beberapa 

aspek. Diantaranya aspek psikologis, kultural atau sosial budaya, dan 

pedagogis. Adapun inti dari semua itu adalah sebagai pendidik, tugas 

dan tanggung jawab guru yang paling utama adalah mendidik, yaitu 

membantu subjek didik untuk membantu keberhasilan dalam 

belajar. Sebelum memberikan bimbingan belajar kepada siswa, guru 

diharuskan mengenal dan memahami tingkat perkembangan anak didik, 

sistem motivasi atau kebutuhan, pribadi, kecakapan dan kesehatan 

mental yang dimiliki oleh siswa sebelum berhasil dalam belajar. 
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Abstract 

Experienced researchers when conducting PPL II at SMP Negeri 48 Surabaya, 

learning math in school SMPN 48 Surabaya mostly centered / focused on the 

teachers, and teachers in actual control, play an active role, while students tend 

to be passive in receiving information, knowledge and skills of teachers Problems 

to be studied in this case is “Application Type STAD Cooperative Learning 

Methods With Student Achievement Discussion Of The Topic Systems of Linear 

Equations in Two Variables VIII Class D Junior High School 48 Surabaya?”  

Keywords: Cooperative Learning Model STAD Study Method Discussion, 

aktvitas teacher, student activities, test learning outcomes, 

student response. 

 

       We realize that one of the basic science that has an important role in the 

mastery of science and technology is mathematics, for it is the role of 

mathematics in the development of science and technology is essential, for it is 

the quality of mathematics education should be improved in particular by 

improving the implementation of learning in the classroom which was originally 

based proxies to the teacher to student-centered learning, where students can 

engage actively, creatively and develop social skills. One of the models and 

methods of student-centered learning is the model type STAD cooperative 

learning and discussion methods. 

       This research was conducted with the aim to describe the teacher's ability to 

manage type STAD cooperative learning methods discussion, student activity 

during the learning progress, mastery learning outcomes of students on the subject 

of system of linear equations of two variables and the response of students 

towards learning mathematics. 

       The experiment was conducted in class VIII D SMP Negeri Surabaya to use 

design 48 "One-Shot Case Study Design", while the methods used in this study is 

the observation method used to describe the activities of teachers and students 

during learning. The method tests given to students to determine student mastery 
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learning. And methods of questionnaires administered after learning to know 

students' response to learning mathematics. 

       Based on the analysis of data, it can be concluded that the ability of teachers 

to manage type STAD cooperative learning with a method of discussion at the 

meeting I categorized by the number 55 which was good and the second meeting 

with the number 66 which is considered very good, then from the meeting I to II 

Meeting increased from good to very good at managing type STAD cooperative 

learning. Activity immersion students learning takes place is quite active with the 

students the most dominant activity is to ask the teacher or a friend. Student 

learning outcomes are classical with a percentage of 88.88%. And the students' 

response to positive mathematics learning. 

 

PENDAHULUAN 

Permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan formal bertambah dari 

tahun ke tahun. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi bangsa indonesia 

adalah rendahnya mutu pendidikan formal pada setiap jenjang pendidikan. Usaha 

telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain 

melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku 

dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan 

mutu manajemen sekolah. Namun demikian berbagai indikator mutu pendidikan 

belum menunjukkan peningkatan yang berarti. 

Banyak pihak yang mempertanyakan apa yang salah dalam 

penyelenggaraan pendidikan kita ? dari berbagai pengamatan dan analisis data ada 

banyak faktor yang menybabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan 

yang bermakna, salah satunya yaitu pendekatan yang digunakan di dalam kelas 

belum mampu menciptakan kondisi optimal bagi berlangsungnya pembelajaran. 

Selama ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan input-output analisis, 

yaitu pendekatan yang menganggap bahwa apabila input pendidikan seperti 

pelatihan guru,pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana 

pendidikan lainnya dipenuhi maka mutu pendidikan secara otomatis akan terjadi. 

Dalam kenyataan mutu pendidikan yang diharapkan tidak terjadi. Mengapa? 

karena selama ini pendekatan terlalu memusatkan pada input pendidikan dan 

kurang memperhatikan proses pendidikan padahal proses pendidikan sangat 

menentukan output pendidikan.  
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Proses pendidikan tidak terlepas dari kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Kegiatan belajar mengajar sangat ditentukan oleh kerjasama antara guru dan 

siswa. Guru dituntut untuk mampu menyajikan materi pelajaran dengan optimum. 

Oleh karena itu diperlukan kreatifitas dan gagasan yang baru untuk 

mengembangkan cara penyajian materi pelajaran di sekolah. Kreativitas yang 

dimaksud adalah kemampuan seorang guru dalam memilih metode, pendekatan, 

dan media yang tepat dalam penyajian materi pelajaran. 

Namun kenyataan menunjukkan bahwa sampai saat ini masih banyak guru 

yang menggunakan pendekatan tradisional dalam pembelajaran matematika 

sehingga siswa belum terarahkan untuk memahami sendiri konsep-konsep 

matematika yang sedang dipelajari dan belum mampu mengembangkan 

kemampuan kognitif (penalaran), afektif (sikap), dan psikomotorik 

(keterampilan). Dengan demikian siswa hanya cenderung menghafalkan konsep-

konsep matematika yang dipelajarinya tanpa memahami dengan benar. Akibatnya 

penguasaan terhadap konsep-konsep matematika siswa menjadi sangat kurang. 

Selain itu guru sebagai pemberi informasi cenderung mendominasi kegiatan 

pembelajaran di kelas sehingga tidak terjadi hubungan timbal balik antar guru dan 

siswa yang berimplikasi terhadap  kualitas pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar matematika. 

Berdasarkan hasil observasi penulis di kelas VIII D SMP Negeri 48 

Surabaya, kondisi pembelajaran seperti yang digambarkan di atas masih sering 

terjadi. Siswa masih kurang aktif dalam proses belajar mengajar, hal ini 

mengakibatkan hasil belajar matematika siswa tergolong rendah. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah data kualitatif dan data 

kuantitatif. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara 

diskriptif yaitu: 

1. Analisis Data Kemampuan Guru Mengelola Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD Dengan Metode Diskusi 
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Pengamatan terhadap pengelolaan kegiatan belajar mengajar berlangsung 

digunakan instrument lembar pengamatan pembelajaran. Pengamatan 

dilakukan oleh 1 orang pengamat. Data yang dihasilkan dianalisis dengan 

menjumlahkan skor setiap aspek yang diamati pada aktivitas guru dalam proses 

pembelajaran. Untuk menginterpretasikan taraf kemampuan guru yang dicapai 

selama proses pembelajaran dapat menggunakan kriteria penilaian berikut. 

Tabel 3.1 

Kriteria penilaian kemampuan guru mengelola  pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah data dianalisis maka hasilnya akan dideskripsikan berdasarkan 

kemampuan guru mengelola pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan 

metode diskusi pada pokok bahasan sistem persamaan linier dua variabel. 

Selanjutnya untuk menginterpretasikan taraf kemampuan aktivitas guru 

yang dicapai selama proses pembelajaran dapat menggunakan penghargaan 

kelompok diberikan berdasarkan rata-rata nilai peningkatan yang diperoleh 

masing-masing kelompok dengan memberikan predikat cukup, baik, sangat 

baik, dan sempurna. 

Kriteria untuk status kelompok 

a. Cukup, bila rata-rata nilai peningkatan  kelompok  kurang dari 15  

(Rata-rata nilai peningkatan kelompok < 15). 

b. Baik, bila rata-rata nilai peningkatan kelompok antara 15 dan 20 (15 

dan rata-rata nilai peningkatan kelompok < 20). 

c. Sangat baik, bila rata-rata nilai peningkatan kelompok antara 20 dan 25 

(20 dan rata-rata nilai peningkatan kelompok < 25). 

Jumlah 

Skor 

Kriteria penilaian 

14 – 25 

26 – 37 

38 – 49 

50 – 65 

66 – 80 

Kurang sekali 

Kurang 

Cukup 

Baik 

Baik sekali 
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d. Sempurna, bila rata-rata nilai peningkatan kelompok lebih atau sama 

dengan 25. 

2. Analisis Data Pengamatan Aktivitas Siswa 

Data hasil pengamatan aktivitas siswa selama pembelajaran dianalisis 

menggunakan presentase(%), yaitu:       

R = 
𝑃

𝑄
 x 100% 

Keterangan: 

R = Presentase setiap aktivitas siswa 

P  = banyaknya aktivitas siswa yang muncul dan teramati 

Q = banyaknya aktivitas siswa seluruhnya selama pembelajaran 

(Arikunto, 2002). 

3. Analisis Data Prestasi Siswa 

Data tes yang dihasilkan setelah proses pembelajaran dianalisis untuk 

mendeskripsikan ketuntasan prestasi siswa. Standar ketuntasan untuk mata 

pelajaran matematika yang digunakan di SMP 48 Surabaya adalah sebagai 

berikut: 

Skor  75 : Tuntas (T) 

Skor < 75 : Tidak Tuntas (TT) 

Kemudian dari data ketuntasan belajar siswa secara individual tersebut 

dihitung persentase ketuntasan belajar secara klasikal. Bila  85% siswa dalam 

kelas tersebut dinyatakan tuntas, maka ketuntasan belajar secara klasikal 

tercapai.  

Perhitungan untuk menyatakan persentase banyaknya siswa yang tuntas 

adalah dengan menggunakan rumus: 

p𝑠𝑡= 
banyak  siswa  yang  tuntas

banyak  siswa  seluruhnya
 x 100% 

Keterangan: 

Pst = Prosentase siswa yang tuntas 

4. Analisis Data Angket Respon Siswa Terhadap Kegiatan 

Pembelajaran Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Dengan Metode Diskusi. 
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Dalam menyimpulkan respon siswa yaitu respon siswa terhadap 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dengan Metode Diskusi dikatakan baik jika diperoleh rata-rata presentase 

respon setuju lebih dari atau sama dengan 75% (Trianto, 2009:243). 

 

HASIL PENELITIAN 

1. Kemampuan guru mengelola pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan 

metode Diskusi yang telah dilaksanakan di kelas VIII D SMP Negeri 48 

Surabaya  pada pertemuan I dengan jumlah 55 yang dikategorikan baik 

dan pada pertemuan II dengan jumlah 66 yang dikategorikan sangat baik. 

2. Aktvitas siswa yang paling dominan pada pertemuan I adalah aktivitas 

siswa memperhatikan materi yang disampaikan dengan persentase 17,77% 

dikarenakan siswa pada pertemuan I lebih memperhatikan pada saat 

pelajaran berlangsung. Dan aktivitas siswa yang paling dominan pada 

petemuan II adalah aktivitas siswa bertanya kepada guru atau teman 

dengan persentase 22,22% dikarenakan siswa pada pertemuan II kurang 

memahami materi yang diajarkan sehingga apabila ada materi yang kurang 

dipahami siswa lebih aktif bertanya kepada guru atau teman. 

3. Hasil belajar siswa kelas VIII D SMP Negeri 48 Surabaya pada pokok 

bahasan sistem persamaan linier dua variabel mencapai ketuntasan belajar 

secara klasikal dengan persentase 88,88%. 

4. Respon siswa terhadap pembelajaran matematika yang telah dilaksanakan 

di kelas VIII D SMP Negeri 48 Surabaya mendapat respon positif terhadap 

pembelajaran matematika. 
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PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Kemampuan guru mengelola pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan 

metode Diskusi yang telah dilaksanakan di kelas VIII D SMP Negeri 48 

Surabaya  pada pertemuan I dengan jumlah 55 yang dikategorikan baik 

dan pada pertemuan II dengan jumlah 66 yang dikategorikan sangat baik. 

2. Aktvitas siswa yang paling dominan pada pertemuan I adalah aktivitas 

siswa memperhatikan materi yang disampaikan dengan persentase 17,77% 

dikarenakan siswa pada pertemuan I lebih memperhatikan pada saat 

pelajaran berlangsung. Dan aktivitas siswa yang paling dominan pada 

petemuan II adalah aktivitas siswa bertanya kepada guru atau teman 

dengan persentase 22,22% dikarenakan siswa pada pertemuan II kurang 

memahami materi yang diajarkan sehingga apabila ada materi yang kurang 

dipahami siswa lebih aktif bertanya kepada guru atau teman. 

3. Hasil belajar siswa kelas VIII D SMP Negeri 48 Surabaya pada pokok 

bahasan sistem persamaan linier dua variabel mencapai ketuntasan belajar 

secara klasikal dengan persentase 88,88%. 

4. Respon siswa terhadap pembelajaran matematika yang telah dilaksanakan 

di kelas VIII D SMP Negeri 48 Surabaya mendapat respon positif terhadap 

pembelajaran matematika. 

Saran  

1. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Study Teams Achievement 

Divisions) dengan Metode Diskusi yang telah diterapkan di kelas VIII D 

SMP Negeri 48 Surabaya bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk 

pemahaman konsep matematika pada materi lain. 

2. Dalam penelitian ini, hanya terbatas pada pokok bahasan sistem 

persamaan linier dua variabel. Peneliti berharap ada peneliti lain yang akan 

mengembangkan pada materi matematika yang lain.    
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Abstrak 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa guru menggunakan 

model pembelajaran langsung di mana guru hanya menyampaikan materi dan 

menyuruh siswa mengerjakan LKS.Rendahnya penerapan pembelajaran yang 

memuat kegiatan diskusi yang menyebabkan siswa hanya bergantung pada 

guru dan kurang bisa menggali informasi sendiri akibatnya siswa menjadi pasif 

dalam kegiatan pembelajaran dan kompetensi belajar matematika rendah, salah 

satu pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa adalah Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe NHT dengan Metode Permainan.Metode pengumpulan data 

menggunakan data dokumentasi dan tes subjektif yang terdiri dari dua siklus. 

Data yang diperoleh merupakan hasil tes siswa. Hasil ini dapat dilihat dari 

semakin meningkatnya ketuntasan belajar siswa, yaitu 61,9% pada siklus I 

menjadi 90,47% pada siklus II.Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan metode permainan 

dapat meningkatkan kompetensi belajar matematika pokok bahasan bentuk 

akar pada siswa kelas X Pemasaran 2 SMK Dr. Soetomo Surabaya. 

Kata kunci: Model PembelajaranKooperatif tipe NHT, Metode Permainan, 

Bentuk Akar, Kompetensi Belajar Matematika. 

 

A. PENDAHULUAN        

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa guru menggunakan 

model pembelajaran langsung di mana guru hanya menyampaikan materi dan 

menyuruh siswa mengerjakan LKS.Rendahnya penerapan pembelajaran yang  

mailto:nel_yozakura@yahoo.com
mailto:nay_kireina@yahoo.co.id
mailto:naililimuna.nm@gmail.com
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memuat kegiatan diskusi yang menyebabkan siswa hanya bergantung pada 

guru dan kurang bisa menggali informasi sendiri akibatnya siswa menjadi 

pasif dalam kegiatan pembelajaran dan kompetensi belajar matematika 

rendah.Maka peneliti menggunakan model pembelajaran yang salah satunya 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan metode permainan. 

Pembelajaran ini dapat membuat siswa menjadi aktif berdiskusi dengan 

kelompoknya dan minat siswa  tertarik dengan matematika melalui metode 

permainan tersebut. 

       Metode permainan mempunyai arti bahwa suatu kegiatan yang 

menggembirakan yang dapat menunjang tercapainya tujuan instruksional. 

Metode permainan tersebut menggunakan nalar dan logika agar peserta didik 

dapat mengerti apa yang dimaksud dalam matematika tersebut. Permainan 

yang dimaksud bukan sekedar permainan tingkat anak TK maupun SD. Begitu 

juga pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan model 

pembelajaran yang mengutamakan kerja sama diantara siswa untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Dengan pembelajaran kooperatif dibentuk kelompok 

untuk menuntaskan materi belajarnya, siswa belajar dalam kelompok secara 

bekerja sama. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan 

tinggi, sedang dan rendah. Penghargaan lebih diutamakan pada kerja 

kelompok dari pada perorangan. 

       Dengan menonjolkan interaksi dalam kelompok, model belajar ini dapat 

membantu siswa mampu menerima siswa lain yang berkemampuan dan 

berlatar belakang berbeda. Berdasarkan masalah yang terjadi selama KBM 

teori yang mendukung, penelitian-penelitian terdahulu. Maka penulis 

berkeinginan untuk melakukan penelitian melalui implementasi “Penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan metode permainan untuk  

meningkatkan kompetensi belajar matematikapokok bahasan bentuk akar pada 

siswa kelas X Pemasaran 2 SMK Dr. Soetomo Surabaya”. 

       Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Apakah penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan metode permainan dapat 
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meningkatkan kompetensi belajar matematika pokok bahasan bentuk akar 

pada siswa kelas X Pemasaran 2 SMK Dr. Soetomo Surabaya ?”. 

       Tujuan penelitian secara umum adalah untuk meningkatkan kompetensi 

belajar matematika dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT disertai metode permainanuntuk meningkatkan kompetensi belajar 

matematikapokok bahasan bentuk akar pada siswa kelas X Pemasaran 2 SMK 

Dr. Soetomo Surabaya. 

       Manfaat penelitian adalahmeningkatkan pemahaman, keterlibatan dan 

juga hasil belajar siswa. Serta sebagai acuan memperbaiki proses 

pembelajaran selanjutnya. 

 

B. METODE  PENELITIAN 

       Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian tindakan kelas 

(PTK). Menurut Arikunto, dkk (2010:16) PTK terdiri atas rangkaian empat 

tahap yang dilakukan dalam siklus berulang adalah sebagai berikut: 

Perencanaan, Pelaksanaan, Pengamatan, dan Refleksi. Peneliti di sini 

menggunakan pra skilus, di mana siklus I dan siklus II adalah 

1. Pra siklus 

       Pada tahap ini peneliti memperoleh nilai matematika siswa kelas X 

Pemasaran 2 SMK Dr. Soetomo Surabaya dari guru matematika. 

2. Siklus I  

a. Perencanaan  

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan Silabus, RPP, LKS I, permainan 

ular tangga dan soal-soal kuis atau tes I. 

b. Pelaksanaan 

Implementasi atau penerapan isi rancangan di dalam kancah, yaitu 

mengenakan tindakan di kelas.Dalam tahap ini segala hal yang telah 

direncanakan sebelumnya dilaksanakan peneliti sesuai dengan prosedur  

yang telah ditetapkan. Peneliti juga membentuk kelompok sesuai dengan 

tingkat kecerdasan siswa melalu dokumentasi yang diperoleh. 

c. Observasi 
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Pada tahap ini dilakukan pengamatan kompetensi belajar siswa selama 

mengerjakan tes dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT dengan metode permainan. Peneliti di sini mencatat hasil dari 

evaluasi. 

d. Refleksi 

Data yang dipeloreh pada tahap pengamatan dikumpulkan dan dianalisis, 

demikian pula untuk hasil evaluasinya.Dalam tahap ini, peneliti 

melakukan pengkajiankembali tindakan yang telah dilakukan terhadap 

subjek penelitian. Di samping itu, langkah reflektif juga berguna untuk 

melakukan peninjauan, membuat gambaran kerja yang hidup dalam 

situasi proses penelitian, hambatan yang muncul selama proses 

penelitian. 

3. Siklus II 

a. Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan Silabus, RPP, LKS I, permainan 

ular tangga dan soal-soal kuis atau tes I. 

b. Pelaksanaan 

Implementasi atau penerapan isi rancangan di dalam kancah, yaitu 

mengenakan tindakan di kelas.Dalam tahap ini segala hal yang telah 

direncanakan sebelumnya dilaksanakan peneliti sesuai dengan prosedur 

yang telah ditetapkan. Peneliti juga membentuk kelompok sesuai dengan 

tingkat kecerdasan siswa melalu dokumentasi yang diperoleh. 

c. Observasi 

Pada tahap ini dilakukan pengamatan kompetensi belajar siswa selama 

mengerjakan tes dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT dengan metode permainan. Peneliti di sini mencatat hasil dari 

evaluasi. 

d. Refleksi 

Data yang dipeloreh pada tahap pengamatan dikumpulkan dan dianalisis, 

demikian pula untuk hasil evaluasinya.Dalam tahap ini, peneliti  
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melakukan pengkajian kembali tindakan yang telah dilakukan terhadap 

subjek penelitian. Di samping itu, langkah reflektif juga berguna untuk 

melakukan peninjauan, membuat gambaran kerja yang hidup dalam 

situasi proses penelitian, hambatan yang muncul selama proses 

penelitian. Pada siklus II ketuntasan klasikal sudah tercapai, maka 

peneliti tidak perlu melakukan siklus berikutnya. 

4. Subjek Penelitian dan Lokasi Penelitian 

       Subjek penelitian dan lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Subyek penelitian tindakan kelas ini siswa kelas X Pemasaran 2 SMK 

Dr. Soetomo Surabaya tahun ajaran 2012-2013. 

b. Subyek penelitian tindakan kelas iniberada diJl. Karang Menjangan-

Jojoran IV/2D Surabaya. 

5. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

       Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode dokumentasi dan metode tes subjektif. 

a. Metode Dokumentasi 

 Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk membentuk 

kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dari yang tinggi, 

sedang dan rendah selain itu juga untuk mengumpulkan data atau 

dokumen-dokumen yang ada pada lokasi penelitian. Dalam hal ini 

dokumen yang peneliti gunakan adalah data kompetensi belajar siswa 

kelas X Pemasaran 2 SMK Dr. Soetomo Surabaya prasiklus atau data 

kompetensi belajar siswa sebelum proses belajar mengajar dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

b. Metode Tes 

       Peneliti menggunakan tes subjektif yang terdiri dari beberapa butir 

soal esai di tiap-tiap siklus  untuk teknik pengumpulan data. 

Analisis data yang digunakan peneliti adalah Deskriptif Kualitatif 

dengan prosentase ketuntasan klasikal.Dengan menggunakan analisis 

data ini akan diketahui prosentase ketuntasan hasil belajar siswa secara 
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E = 
𝑛

𝑁
𝑥 100% 

klasikal yang dapat dilihat dari perolehan skor siswa setelah mengikuti 

tes tulis. Sehingga peneliti menggunakan analisis data ini jika: 

Ketuntasan siswa dalam belajar secara individu dikatakan tuntas apabila 

mencapai ≥ 75. 

Ketuntasan siswa secara klasikal dapat dikatakan tuntas apabila secara 

keseluruhan siswa dalam kelas mencapai ketuntasan sebesar ≥ 85 %. 

Untuk menghitung perolehan skor siswa setelah mengikuti penerapan 

Pembelajaran Kooperatif tipe NHT dengan Metode Permainan dapat 

dicari dengan menggunakan rumus: 

(Depdiknas, 2004:17-20) 

 

Keterangan:   

E = Prosentase ketuntasan belajar secara klasikal 

n = Jumlah siswa yang tuntas belajar 

N = Jumlah seluruh siswa 

Ketuntasan klasikal tercapai apabila paling sedikit 85 % siswa di kelas 

telah tuntas belajar. Jika prosentase siswa ≥ 85 % maka akan dilakukan 

siklus kedua. Demikian selanjutnya siklus dilakukan sebanyak yang 

diperlukan sampai mencapai ketuntasan. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

       Pada penelitian ini, peneliti akan menguraikan mengenai hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan dan pembahasannya. 

1. Data Dokumentasi (Pra Siklus) 

       Dalam hal ini dokumen yang peneliti gunakan adalah data kompetensi 

belajar siswa prasiklus atau data kompetensi belajar siswa sebelum proses 

belajar mengajar dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe NHT 

dengan metode permainan, yaitu data nilai tes formatif bab bentuk akar 

 kelas X Pemasaran 2 SMK Dr. Soetomo Surabaya Tahun Ajaran 2012-

2013. 
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Tabel 1.1 

Hasil analisis tes siswa sebelum tindakan (prasiklus) 

No. Uraian Hasil Prasiklus 

1. 
Prosentase belajar siswa secara 

klasikal 
40,47% 

2. Jumlah siswa yang tuntas 17 

3. Jumlah siswa yang tidak tuntas 25 

 

Dari hasil analisis diperoleh ketuntasan belajar secara klasikal mencapai 

40,47% atau ada 17 siswa dari 42 siswa yang sudah tuntas belajar. Hasil ini 

menunjukkan bahwa ketuntasan belajar secara klasikal belum mencapai 

ketuntasan, karena siswa yang memperoleh nilai ≥ 75 hanya sebesar 

40,47% lebih kecil dari prosentase yang dikehandaki yaitu sebesar 85 %. 

2. Siklus I 

       Hasil analisis kompetensi belajar siswa setelah menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan metode permainan pada siklus I 

adalah 

Tabel 1.2 

Hasil analisis tes siswa pada siklus I 

No. Uraian 
Hasil 

Prasiklus 

1. 
Prosentase belajar siswa secara 

klasikal 
61,9% 

2. Jumlah siswa yang tuntas 26 

3. Jumlah siswa yang tidak tuntas 16 

 

Dari hasil analisis diperoleh ketuntasan belajar secara klasikal mencapai 

61,9%atau ada 26siswa dari 42 siswa yang sudah tuntas belajar. Hasil ini 

menunjukkan bahwa ketuntasan belajar secara klasikal belum mencapai 

ketuntasan, karena siswa yang memperoleh nilai ≥ 75 hanya sebesar 

61,9%lebih kecil dari prosentase yang dikehandaki yaitu sebesar 85 %. 
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3. Siklus II 

       Hasil analisis kompetensi belajar siswa setelah menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan metode permainan pada siklus II 

adalah 

Tabel 1.3 

Hasil analisis tes siswa pada siklus II 

No. Uraian 
Hasil 

Prasiklus 

1. 
Prosentase belajar 

siswa secara klasikal 
90,47% 

2. 
Jumlah siswa yang 

tuntas 
38 

3. 
Jumlah siswa yang 

tidak tuntas 
4 

 

Dari hasil analisis diperoleh ketuntasan belajar secara klasikal mencapai 

90,47%atau ada 38siswa dari 42 siswa yang sudah tuntas belajar. Hasil ini 

menunjukkan bahwa ketuntasan belajar secara klasikal telah mencapai 

ketuntasan secara maksimal, karena siswa yang memperoleh nilai ≥ 75 

sebesar 90,47%lebih besar dari prosentase yang dikehandaki yaitu sebesar 

85%. Sehingga peneliti tidak melanjutkan pada siklus berikutnya. 

 

D. PENUTUP 

1. Simpulan 

       Dari hasil kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama dua siklus, 

dan berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe  

 

NHT dengan Metode Permainan dapat meningkatkan kompetensi belajar 

siswa pokok bahasan Bentuk Akar pada siswa kelas X Pemasaran 2 SMK 
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Dr. Soetomo Surabaya tahun ajaran 2012–2013. Hal ini dapat dilihat dari 

peningkatan ketuntasan belajar siswa dari setiap siklus, yaitu perolehan 

hasil kompetensi belajar siswa sebelum diterapkan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe NHT dengan Metode Permainan ketuntasan belajar siswa 

sebesar 40,47% dan setelah diterapkan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe NHT dengan Metode Permainan pada siklus I ketuntasan belajar 

siswa sebesar 61,9%dan pada siklus II dengan ketuntasan belajar siswa 

sebesar 90,47%. 

2. Saran 

       Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan metode 

permainanini peneliti sarankan untuk dilaksanakan oleh guru SMK Dr. 

Soetomo Surabaya khususnya dan untuk sekolah lain pada umumnya.  

Untuk meningkatkan kompetensi belajar matematika siswa, guru 

hendaknya lebih sering melatih siswa dengan berbagai metode pengajaran 

yang sesuai salah satunya dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT dengan metode permainan, meskipun dalam taraf yang sederhana, di 

mana siswa nantinya dapat menemukan pengetahuan baru, memperoleh 

konsep dan keterampilan, sehingga siswa berhasil atau mampu 

memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapinya. 
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Abstrak 

Banyak guru yang belum mengembangkan media pembelajaran dengan 

memanfaatkan software yang ada pada komputer. Siswa juga kurang mampu 

dalam mengkontruksi gambaran pada bangun ruang. Sehingga dengan adanya 

program Cabri 3D dapat menunjukkan gambaran bangun ruang secara lebih luas. 

Rumusan masalah dalam makalah ini adalah “Bagaimana memanfaatkan 

program Cabri 3D dalam pembelajaran matematika dalam pokok bahasan bangun 

ruang?”. Tujuannya adalah untuk mengetahui cara memanfaatkan program Cabri 

3D dalam pembelajaran matematika dalam pokok bahasan bangun ruang. 

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa dengan memanfaatkan program 

Cabri 3D pada pokok bahasan bangun ruang dapat mengembangkan media 

pembelajaran dan meningkatkan kemampuan siswa dalam mengkonstruksi 

gambaran bangun ruang secara lebih jelas. 

Kata kunci: Program Cabri 3D, Bangun Ruang. 

 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

     Di Indonesia, para pendidik masih cenderung memakai metode 

pembelajaran secara tradisional (konvensional) dan banyak guru yang belum 

mengembangkan media pembelajaran dengan memanfaatkan software yang 

ada pada komputer. Dengan adanya kegiatan belajar mengajar yang masih 

konvensional, maka tujuan pembelajaran yang ingin dicapai menjadi kurang 

optimal, dimana  siswa sebagai penerima informasi tidak bisa menyampaikan 
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gagasan untuk membentuk konsep dalam pikiran mereka, melainkan mereka 

langsung menerima konsep jadi  yang telah diberikan oleh guru mereka.  

     Disini peran media pembelajaran sangat penting, dengan pengalaman 

langsung melalui media maka kemungkinan kesalahan persepsi akan dapat 

dihindari. Salah satu media pembelajaran adalah perangkat lunak (software), 

software adalah isi program yang mengandung pesan seperti materi yang 

disajikan dalam bentuk bagan, grafik, diagram, dsb (Wina, 2006:164). 

Software yang dapat digunakan untuk membantu pembelajaran matematika 

ada banyak, salah satu program yang dapat digunakan adalah program Cabri 

3D. Program Cabri 3D merupakan program komputer yang dapat 

menampilkan variasi bentuk geometri dimensi tiga, memberi fasilitas untuk 

melakukan eksplorasi, investigasi, interpretasi dan memecahkan masalah 

matematika dengan cukup interaktif. Karena banyak siswa yang kurang 

mampu dalam mengkonstruksi gambaran pada bangun ruang, maka dengan 

pemanfaatan program Cabri 3D diharapkan dapat menunjukan gambaran 

bangun ruang secara lebih jelas kepada siswa. 

     Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis memilih judul untuk 

makalah ini adalah “Pemanfaatan Pembelajaran Dengan Program Cabri 3D 

pada Pokok Bahasan Bangun Ruang”.  

B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam makalah ini adalah “Bagaimana 

memanfaatkan program Cabri 3D dalam pembelajaran matematika dalam 

pokok bahasan bangun ruang?”. 

C. Tujuan 

     Adapun yang menjadi tujuan dari penyusunan makalah ini adalah: 

1. Sebagai salah satu kewajiban dalam penyelesaian tugas Seminar 

Matematika. 

2. Untuk mengetahui cara memanfaatkan program Cabri 3D dalam 

pembelajaran matematika dalam pokok bahasan bangun ruang. 
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D. Manfaat 

     Adapun manfaat dari penyusunan makalah ini adalah: 

1. Dapat memberikan gambaran tentang program Cabri 3D dalam 

pembelajaran matematika. 

2. Melalui program Cabri 3D, diharapkan guru mampu mengembangkan 

media pembelajaran didalam proses belajar mengajar. 

3. Melalui program Cabri 3D, diharapkan siswa dapat mengkontruksi 

gambar pada bangun ruang. 

E. Pembatasan Masalah 

     Makalah ini hanya menjelaskan tentang cara memanfaatkan program 

Cabri 3D dalam pembelajaran matematika dalam pokok bahasan bangun 

ruang yaitu kubus. 

 

PEMBAHASAN 

A. Kajian Teori 

1. Software Cabri 3D V2 

     Menurut Accascina dan Rogora (2006), Cabri 3D adalah perangkat 

lunak dinamis-geometri yang dapat digunakan untuk membantu siswa 

dan guru untuk mengatasi beberapa kesulitnan-kesulitan dan membuat 

belajar geometri dimensi dimensi tiga (geometri ruang) menjadi lebih 

mudah dan lebih menarik. Program Cabri 3D V2 berguna untuk 

memfasilitasi siswa dalam mengkonstruksi obyek-obyek geometri, akan 

tetapi kurang efektif apabila guru tidak mengantrol kegiatan belajar 

karena guru cenderung membuang-buang waktu. Hal ini dapat diatasi 

dengan meminta siswa mengkonstruksi obyek-obyek geometri sesuai 

dengan langkah-langkah konstruksi yang telah disiapkan. 

     Secara umum program Cabri 3D V2 terdiri dari Menu, Toolbar, dan 

Drawing Area. Pada bagian menu ditampilkan File, Edit, Display, 

Document, Window,dan Help. Pada bagian Toolbar ditampilkan toolbox 

yang daat digunakan untuk menciptakan dan memodifikas satu figur. 

Toolbox terdiri dari Manipulation, Points, Curves, Relative Construction, 
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Regular Polygons, Polyhedra, Regular Polyhedra (Platonic Solids), 

Measurement and, Calculation Tools, dan transformations. 

 

 

Program Cabri 3D mempunyai beberapa kelebihan serta 

kelemahan, adapun kelebihan dari program cabri 3D sebagai berikut: 

a. Bahasa pemogramannya memudahkan pemahaman konsep 

peserta didik 

b. Mempunyai banyak perintah bawaan dalam library dan paket-

paket untuk pengerjaan matematika secara luas. 

c. Lebih mudah untuk membuat, melihat, dan memanipulasi objek - 

objek dimensi tiga. 

d. Mempunyai suatu antar muka berbasis worksheet. 

e. Mempunyai fasilitas untuk membuat dokumen dalam beberapa 

format. 

f. Mempunyai fasilitas bahasa pemrograman yang memudahkan 

pemahaman konsep peserta didik. 

g. Dapat mengukur objek geometri, menghitung data numerik, dan 

dapat mentayang ulang langkah-langkah yang telah dilakukan 

dalam membuat suatu bangun atau objek geometri.  
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Adapun kelemahan program cabri 3D, adalah hasil 

pengukurannya kurang akurat karena berupa angka desimal serta 

kemampuan keaslian dan kepekaannya masih kurang baik. 

Beberapa manfaat dapat diambil dari Cabri 3D ini antara lain: 

a. Gambar-gambar bangun geometri yang biasanya dilakukan 

menggunakan bangun baik berupa kerangka bangun maupun 

ruang dari jaring-jaring dapat dibuat dengan mudah yang lebih 

cepat dan teliti. 

b. Adanya animasi gerakan (dragging) dapat memberikan visualisasi 

dengan jelas. 

c. Dapat digunakan sebagai alat evaluasi apakah pekerjaan yang 

dilakukan adalah benar atau salah. 

d. Memudahkan guru dan siswa untuk menyelidiki sifat-sifat yang 

berlaku pada suatu objek. 

B. Aplikasi Teori dalam Masalah 

1. Membuat Jaring-Jaring Kubus 

a. Klik (cube), dan mulailah menggambar kubus pada bidang yang 

telah tersedia. 

       

b. Kemudian klik  pada toolbar, lalu pilih open polyhedron. 
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c. Arahkan kursor pada kubus, lalu klik kubus tersebut. 

      

d. Pilih (manipulation) untuk dapat membuka/mengetahui bentuk 

jaring-jaring kubus tersebut. 

       

 

2. Menentukan Besar Salah Satu Sudut yang Ada Pada Kubus 

a. Klik (cube), dan mulailah menggambar kubus pada bidang yang 

telah tersedia. 
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b. Klik mouse sebelah kiri, lalu klik surface style dan klik empty. 

 

c. Kemudian klik (angle) untuk mengetahui besar salah satu sudut 

pada kubus. 

    

* maka diperoleh besar salah satu sudut pada kubus adala 90 derajat. 

 

3. Menentukan Besar Suatu Sudut Pada Segitiga yang Berada Didalam 

Kubus. 

a. Klik (cube), dan mulailah menggambar kubus pada bidang yang 

telah tersedia. 
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b. Klik mouse sebelah kiri, lalu klik surface style dan klik empty. 

 

c. Buatlah sebuah segitiga di dalam kubus dengan meng-klik 

(triangle). 

   

 

2. Kemudian klik (angle) untuk mengetahui besar salah satu sudut 

segitiga tersebut. 

     

* maka diperoleh besar salah satu sudut pada segitiga yang berada 

didalam kubus adalah 90
0
, 55

0
 dan 35

0 
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4. Menghittung Volume Kubus. 

a. Klik (cube), dan mulailah menggambar kubus pada bidang yang 

telah tersedia. 

 

b. Ukurlah panjang rusuk kubus dengan meng-klik  (distance), lalu 

klik titik ujung rusuk kubus tersebut. 

      

c. Klik (volume), untuk mengetahui volume kubus tersebut. 

   

* maka diperoleh volume kubus adalah 59,4 cm
3
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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan permasalahan yang telah diuraikan diatas, 

kesimpulan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah. Sehingga dapat 

disimpulkan dengan memanfaatkan program Cabri 3D pada pokok bahasan 

bangun ruang dapat mengembangkan media pembelajaran dan meningkatkan 

kemampuan siswa dalam mengkonstruksi gambaran bangun ruang secara 

lebih jelas. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyarankan sebagai berikut : 

1. lebih baik apabila siswa diperkenalkan dengan program Cabri 3D terlebih 

dulu 

2. siswa diberi kesempatan untuk menggunakan program tersebut secara 

individual atau tidak hanya dengan melihat presentasi. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Accaciana, Giuseppe dan Rogona. 2006. Using Cabri 3D Diagrams For Teaching 

Geometry. International Journal for Tecnology in Mathematics Education, 

Vol 13 (1). 1-11 

Buchori Ahmad. 2010. Potensi Program 3D untuk mendukung pembelajaran 

geometri analitik di perguruan tinggi. Semarang: FMIPA IKIP PGRI 

Semarang. 

Effendi, Rus. 1992. Pendidikan Matematika 3, Modul 1-5. Jakarta: Universitas 

Terbuka. 

Firmanawaty Sutan. 2003. Mahir Matematika Melalui Permainan. Jakarta: Puspa 

swara. 

FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. 2012. Prosiding Seminar Nasional 

Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA. Yogyakarta: FMIPA 

Universitas Negeri Yogyakarta. 

http://digilib.sunan-ampel.ac.id/files/disk1/215/jiptiain--sukoconimd-10707-3-

babii.pdf  29 Maret 2013 pukul 20.57 

http://repository.upi.edu/operator/upload/t_mat_0808057_chapter2.pdf 29 Maret 

2013 pukul 20.41 

http://digilib.sunan-ampel.ac.id/files/disk1/215/jiptiain--sukoconimd-10707-3-babii.pdf
http://digilib.sunan-ampel.ac.id/files/disk1/215/jiptiain--sukoconimd-10707-3-babii.pdf
http://repository.upi.edu/operator/upload/t_mat_0808057_chapter2.pdf


 

305 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

PENGARUH KOMUNIKASI MATEMATIKA DAN MOTIVASI 

BERPRESTASI TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA 

PADA SISWA KELAS VII A SMP NEGERI 21 SURABAYA 

 

Nur Hidayah
1
 

Achmad Mansur
2
 

Wisnu David S.
3
 

 

ABSTRAK 

 

Prestasi belajar sangat dipengaruhi oleh minat belajar siswa. Jika siswa 

memiliki minat belajar yang besar maka siswa dapat berprestasi dengan sangat 

baik. Minat itu di dapat jika ada komunikasi yang baik antara pengajar dan peserta 

didik.Begitu juga sebaliknya jika dalam belajar siswa kurang berminat maka 

pelajaran yang didapatkan lebih sulit masuk sehingga mempengaruhi motivasi 

berprestasi siswa tersebut. Didasarkan pada hal tersebut dapat dirumuskan 

masalah nya sebagai berikut  

1. Apakah ada pengaruh komunikasi matematiak terhadap prestasi belajar siswa  

2. Apakah ada pengaruh motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar siswa 

3. Apakah ada ppengaruh komunikasi matematika dan motivasi berprestasi 

terhadap prestasi belajar belajar siswa 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komunikasi 

matematika terhadap motivasi berprestasi siswa dan hasil belajar matematika 

siswa sehingga siswa dapat meningkatkan cara belajar yang baik dan tidak akan 

mengalami kesulitan dalam mencapai prestasi Matematika. Dari tujuan tersebut 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : “Ada penagruh antara komunikasi 

matematika dan motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar siswa kelas VII A 

SMP Negeri 21 Surabaya. 

Penelitian ini bersifat kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas VII SMP Negeri 21 Surabaya, yang terdiri dari 9 kelas pararel pada 

tiap tingkat. Sampel sejumlah 37 siswa diambil dari kelas VII A. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan purposive teknik sampling. Teknik 

pengumpulan datanya menggunakan metode tes dan metode Angket. Hasil 

penelitian disajikan dalam bentuk tabel, dan analisis data menggunakan teknik 

Analisis Regresi Ganda. 

Dari hasil analisis statistik diperoleh harga nilai Fhitung yang lebih besar dari 

Ftabel dengan signifikan = 0,05 (13,65 > 3,26). Dari hasil tersebut diperoleh 

kesimpulan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara komunikasi matematika 

dan motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar matematika siswa. 

 

Kata Kunci: Komunikasi Matematika , Motivasi berprestasi, prestasi belajar 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

     Pendidikan merupakan usaha untuk menyiapkan peserta didik di masa 

yang akan datang melalui bimbingan, pengajaran atau latihan. Untuk itu 

gerak langkah harus selalu mengarah pada perbaikan mutu pendidikan. 

    Perbaikan mutu pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan 

kualitas produk pendidikan, dimana pelaksanaannya tidak terlepas dari upaya 

peningkatan mutu proses pendidikan termasuk dalam hal ini pendidikan 

matematika.  

    Sebagian siswa beranggapan bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit 

sehingga minat belajar matematika menjadi kurang. Karena kurangnya 

komunikasi maka minat belajar matematika menurun dan  mengakibatkan 

motivasi berprestasi belajar matematika tidak ada dalam diri siswa sehingga 

hasil belajar siswa kurang memuaskan. Disadari atau tidak, matematika 

sangat besar peranannya dalam kehidupan sehari-hari.  

     Komunikasi dalam matematika menolong guru memahami kemampuan 

siswa dalam menginterpretasi dan mengekspresikan pemahamannya tentang 

konsep dan proses matematika yang mereka pelajari. Komunikasi dalam 

matematika merupakan kemampuan mendasar yang harus dimiliki pelaku dan 

pengguna matematika selama belajar, mengajar, dan mengakses matematika. 

     Oleh karena itu penulis terdorong untuk meneliti “Pengaruh komunikasi 

matematika dan motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar belajar 

matematika pada siswa SMP Negeri 21 Surabaya”. 

B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumuskan 

masalah dalam makalah ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh komunikasi matematika terhadap prestasi belajar 

siswa? 

2. Apakah ada pengaruh motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar 

siswa? 
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3. Apakah ada pengaruh komunikasi matematika dan motivasi berprestasi 

terhadap prestasi belajar siswa? 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh komunikasi matematika 

terhadap prestasi belajar siswa. 

2. Untuk menegetahui ada tidaknya Pengaruh motivasi berprestasi terhadap 

prestasi belajar siswa. 

3. Untuk mngetahui ada tidaknya Pengaruh komunikasi matematika dan 

motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar siswa. 

D. Manfaat 

1. Meningkatkan motivasi, kemauan dan perhatian siswa terhadap pelajaran 

matematika sehingga prestasi belajar matematikanya semakin baik. 

2. Menjadi informasi yang penting bagi guru matematika sebagai usaha 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran matematika sehingga lebih 

meningkatkan pretasi siswa dalam belajar matematika 

3. Diharapkan orang tua membantu dalam meningklatkan motivasi 

berprestasi belajar matematika siswa. 

E. Batasan Penelitian 

     Penelitian ini dibatasi pada hasil penilaian dari ulangan harian kedua 

pokok bahasan Alajabar. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

     Menurut Sunarto (1992:31) mengatakan bahwa: “Rancangan penelitian 

yaitu merupakan upaya yang menggambarkan keseluruhan penelitian atau 

program penelitian guna mencapai tujuan atau memecahkan problem 

permasalahan secara efektif dan efisien”. 

     Adapun rancangan dalam penelitian ini adalah: 

1. Menyebarkan angket untuk mengetahui seberapa banyak siswa yang 

berminat belajar matematika. 
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2. Mengambil nilai evaluasi pembelajaran yaitu nilai harian yang dimiliki 

oleh guru. 

3. Melihat nilai rata-rata tes harian yang merupakan hasil dari prestasi 

belajar siswa. 

     Hal yang tersebut diatas dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Keterangan : 

X1  : Nilai ulangan harian pertama siswa 

X2 : Angket untuk megetahui siswa yang bermotivasi berprestasi belajar 

matematika 

Y   : Nilai ulangan haruian kedua siswarata-rata tes harian 

 

B. Deskripsi populasi dan penentuan sampel 

     Penelitian yang diambil sebagai populasi adalah seluruh siswa Kelas VII  

SMP Negeri 21 Surabaya. Sedangkan sampel yang diambil dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas VII A SMP Negeri 21 Surabaya dengan jumlah sampel  

37 siswa. Dalam penelitian ini teknik mengambil sampel menggunakan 

purposive sampling teknik, adalah cara mengambil subjek bukan didasarkan 

strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. 

C. Teknik pengumpulan data 

     Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik angket dan tes. 

1. Teknik angket  

     Menurut Bimo Walgito (1995:60) “Angket adalah merupakan suatu 

daftar berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan 

oleh orang atau siswa yang ingin diselidiki atau responden”. Angket dalam 

penelitian ini bertujuan memperoleh data atau keterangan tentang motivasi 

berprestasi siswa dalam bidang studi matematika. 

2. Tes 

     Menurut Arikunto (1998:139) mengatakan “Metode tes adalah 

serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat 

X

1 

X

2 

Y 
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yang dimiliki oleh individu atau kelompok”. Penulis menggunakan tes 

dalam penelitian ini untuk memperoleh data atau keterangan  

a. Tes ulangan harian pertama digunakan penulis untuk memperoleh data 

tentang komunikasi matematika. 

b. Tes ulangan harian kedua digunakan penulis untuk memperoleh data 

tentang prestasi belajar siswa. 

D. Teknik analisis data 

     Dalam melakukan analisa data ini, penulis menggunakan metode analisa 

data statistik. Dengan mempergunakan statistik sebagai analisis data ini, 

maka peneliti harus tahu teknik mana yang sesuai untuk dipergunakan dalam 

penelitian tersebut. Sedangkan untuk menentukan teknik analisanya tersebut, 

penulis harus berpatokan pada jenis data yang diperoleh, dan apabila kita  

kembali melihat jenis data permasalahan, serta hipotesis maupun 

problematikanya, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan terlebih 

dahulu dicari hubungan variabel X1 (komunikasi matematika) dan X2 

(motivasi berprestasi) dan Y (prestasi siswa) linier atau dengan menggunakan 

analisis regresi. Dalam penelitian ini analisis regresi  yang dipakai oleh 

penulis adalah regresi ganda (multiple regression) adalah perluasan dari 

teknik regresi apabila terdapat lebih dari satu variabel bebas untuk 

mengadakan prediksi terhadap variabel terikat. Analisis korelasi dan regresi 

berganda ini adalah hubungan antara satu dependent variable dengan dua atau 

lebih independent variable. Jika ada lebih dari satu variabel bebas untuk 

mengestimasikan nilai Y, persamaan tingkat pertama persamaan disebut 

permukaan regresi (regression surface), misalnya Y = a + bX + cZ. Y adalah 

kombinasi linier dari X dan Z. konstan b dan c disebut koefisien regresi. Ada 

kalanya a, b, dan c diganti dengan b1, b2 dan b3 sedangkan X dan Z diganti 

dengan X1 dan X2. 

     Langkah- langkah menyelesaikan Regresi Ganda: 

1. Membuat Ho dan Ha dalam bentuk kalimat 

2. Membuat Ho dan Ha dalam bentuk statistic 

3. Membuat table penolong untuk menghitung angka statistic 



 

310 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

4. Hitung nilai- nilai persamaan b1, b2, dan a dengan rumus  

𝑏1 =  
  𝑥2

2    𝑥1𝑦 −   𝑥1𝑥2   𝑥2𝑦 

  𝑥1
2
   𝑥2

2
 −   𝑥1𝑥2 

2
  

        𝑏2 =  
  𝑥1

2    𝑥2𝑦 −   𝑥1𝑥2   𝑥1𝑦 

  𝑥1
2
   𝑥2

2
 −   𝑥1𝑥2 

2
  

         𝑎 =   
 𝑦

𝑛
−  𝑏1  

 𝑥1

𝑛
 −  𝑏2  

 𝑥2

𝑛
   

Sehingga diperoleh Y= a + b1X1 + b2X2 

5. mencari korelasi ganda  

𝑅𝑥1𝑥2 =   
𝑏1  𝑥1𝑦 − 𝑏2  𝑥2𝑦

 𝑦2
 

6. Mencari nilai Kontribusi Korelasi ganda  𝐾𝑃 =   𝑥1𝑥2𝑦 
2. 100% 

 

7. Menguji signifikan dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel   

𝑅2 𝑛 − 𝑀 − 1 

𝑀 .   1 −  𝑅2 
 

 

 

8. menghitung nilai t untuk 𝛽1 𝑑𝑎𝑛 𝛽2  dan mencari nilai t kritis dari tabel     

distribusi t pada ∝ dan degree of freedom tertentu. Dengan formula 

     𝑡 =  
𝛽

𝑠𝑒 (𝛽)
 

 

Langkah-langkah menguji hipotesis: 

1. Menentukan hipotesis  

Ho : 𝛽 = 0 Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh 

komunikasi matematika dan motivasi berprestasi terhadap prestasi 

belajar siswa kelas VII A SMP Negeri 21 Surabaya 

Ha : 𝛽 ≠ 0 Terdapat pengaruh yang signifikan antara komunikasi 

matematika dan motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar 

siswa kelas VII A SMP Negeri 21 Surabaya 

2. Menentukan taraf signifikan (α) 

3. Menentukan  kriteria penerimaan / penolakan H0 

Ha diterima apabila −𝑍
𝛼

2
 .

1

 𝑛−1
≤ 𝐹 ≤ 𝑍

𝛼

2
 .

1

 𝑛−1
 

Ha dtolak apabila      𝐹 < −𝑍
𝛼

2
 .

1

 𝑛−1
 atau >  𝑍

𝛼

2
 .

1

 𝑛−1
 

 

 

 

 
     −𝑍

𝛼

2
 .

1

 𝑛 − 1
 

Daerah tolak 
H0 

Daerah terima H0 

Daerah tolak 
H0 

     𝑍
𝛼

2
 .

1

 𝑛 − 1
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4. Perhitungan nilai F hitung 

Dihitung berdasarkan rumus analisis regresi ganda 

5. Kesimpulan 

Nilai F hitung yang diperoleh dari sampel kemudian dibandingkan dengan 

F tabel untuk dapat mengambil kesimpulan, apakah Ha diterima atau 

ditolak. 

 

HASIL PENELITIAN 

A. Penyajian Data  

     Adapun hasil data tingkat motivasi berprestasi serta prestasi belajar 

matematika, dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 1. Hasil angket mengenai tingkat motivasi berprestasi 

   NO NAMA kuisioner 

1 ACHMAD RAMADHANI 94 

2 AGUNG WICAKSONO 64 

3 AHMAD PRAN CAHYONO  94 

4 ALIFIANKA PRILA PERMATA 180 

5 ANASTASIA EVANGELISTA SUMANTI 116 

6 ANGGORO CAHYO SAMUDRO 143 

7 AQILA GHASSANI SEVIN 66 

8 ARISNA MAULANA 152 

9 AUGUST ARDIANSYAH 145 

10 BAYU SWASTIKA SAPUTRA 142 

11 BELLINDA RACHMADYA PRAMESTI 195 

12 CLARIZA DEWI NUR VIRGITA 186 

13 DENDY SATRIA PUTRA PRATAMA 176 

14 DEVALIA PUTERI MELOVA 146 

15 DIAN RAHMANI SANTOSA 166 

16 DINDA AINAYA INDIRA 180 

17 EUNIKE JAYANTI WIDIASTUTI 182 

18 FEBY SURYANING TYAS 164 

19 FREDYKA BADAR VIRMANSYAH 157 

20 GLAGAH SWARA SUPRIYANTI 116 

21 GUSTI ALIFIAN FARANANDA 170 

22 IQBAL BAYU RAHMAN PRADANA 170 
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23 JOHAN KEVIN SIAGIAN 116 

24 KIRANA RATIH ZANSHANIA 162 

25 M. ARZAQUL AKBAR 127 

26 MOCHAMMAD FACHRI  118 

27 MOCHAMMAD WISAM  ARAFI 189 

28 MOHAMMAD RIZAL SYAFRIL 56 

29 NAOMI REGINADAMAWAN BASKARA 64 

30 NOVITA SYAHARANI RAHMAWATI 109 

31 NUR IKA PRAMESTIA 145 

32 NUR JANNATUS SHOLEHAH 174 

33 OVITANIA INDHIRA MAHARANI 181 

34 PUTRI GALUH RAMADHANISAH 177 

35 TEUKU RAFLI KURNIAWAN 117 

36 YASMINE FAUZIA AGUSTINE 170 

37 ZAKY IRFAN MUHAMMAD 165 

 

 

Tabel 2. Hasil ulangan harian pertama dan kedua 

NO 

 

NAMA 

 

ULANGAN 

I (X1) I (X1) 

1 ACHMAD RAMADHANI 70 50 

2 AGUNG WICAKSONO 42 45 

3 ACHMAD PRAN CAHYONO 44 64 

4 ALIFIANKA PRILA PERMATA 64 88 

5 ANASTASIA EVANGELISTA  S 64 65 

6 ANGGORO CAHYO SAMUDRO 30 50 

7 AQILA GHASSANI SEVIN 16 50 

8 ARISNA MAULANA 80 92 

9 AUGUST ARDIANSYAH 18 50 

10 BAYU SWASTIKA SAPUTRA 62 85 

11 BELLINDA RACHMADYA P 96 84 

12 CLARIZA DEWI NUR VIRGITA 70 80 

13 DENDY SATRIA PUTRA P 43 83 

14 DEVALIA PUTERI MELOVA 64 82 

15 DIAN RAHMANI SANTOSA 45 80 

16 DINDA AINAYA INDIRA 77 92 

17 EUNIKE JAYANTI WIDIASTUTI 76 94 

18 FEBY SURYANING TYAS 60 88 

19 FREDYKA BADAR V. 22 78 

20 GLAGAH SWARA SUPRIYANTI 79 85 

21 GUSTI ALIFIAN FARANANDA 64 65 

22 IQBAL BAYU RAHMAN P. 51 92 
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23 JOHAN KEVIN SIAGIAN 61 85 

24 KIRANA RATIH ZANSHANIA 86 92 

25 M. ARZAQUL AKBAR 56 65 

26 MOCHAMMAD FACHRI  51 88 

27 MOCHAMMAD WISAM  ARAFI 35 75 

28 MOHAMMAD RIZAL SYAFRIL 28 65 

29 NAOMI REGINADAMAWAN B. 77 80 

30 NOVITA SYAHARANI R. 64 96 

31 NUR IKA PRAMESTIA 83 96 

32 NUR JANNATUS SHOLEHAH 45 92 

33 OVITANIA INDHIRA M. 61 84 

34 PUTRI GALUH R. 74 92 

35 TEUKU RAFLI KURNIAWAN 34 70 

36 YASMINE FAUZIA AGUSTINE 80 70 

37 ZAKY IRFAN MUHAMMAD 47 70 

 

B. Analisis Data 

     Data yang telah diperoleh pada tabel 1 dan tabel 2, selanjutnya dianalisa 

dan diolah menggunakan rumus regresi ganda. Untuk mempermudah 

perhitungan dibantu dengan menggunakan software Mini Tab 14.0 

1. Kerja Analis 

Langkah 1. Membuat Ha dan Ho dalam bentuk kalimat: 

Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara komunikasi 

matematika dan motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar siswa 

kelas VII A SMP Negeri 21 Surabaya 

Ha: Terdapat pengaruh signifkan antara komunikasi matematika dan 

motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar siswa kelas VII A SMP 

Negeri 21 Surabaya 

Langkah 2. Membuat Ha dan Ho dalam bentuk aljabar 

Ho: 𝛽 = 0          Ha: 𝛽 ≠ 0 

Langkah 3. Membuat tabel penolong untuk menghitung angka statistic 
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Tabel 3. Tabel menghitung angka statistik 

NO. X1 X2 Y X1
2
 X2

2
 Y

2
 X1Y X2Y X1X2 

1. 70 94 50 4900 8836 2500 3500 4700 6580 

2. 42 64 45 1764 4096 2025 1890 2880 2688 

3. 44 94 64 1936 8836 4096 2816 6016 4136 

4. 64 180 88 4096 32400 7744 5632 15840 11520 

5. 64 116 65 4096 13456 4225 4160 7540 7424 

6. 30 143 50 900 20449 2500 1500 7150 4290 

7. 16 66 50 256 4356 2500 800 3300 1056 

8. 80 152 92 640 23104 8464 7360 13984 12160 

9. 18 145 50 324 21025 2500 900 7250 2610 

10. 62 142 85 3844 20164 7225 8570 12070 8804 

11. 96 195 84 9216 38025 7056 8064 16380 18720 

12. 70 186 80 4900 34596 6400 5600 14880 13020 

13. 43 176 83 1849 30976 6889 3569 14608 7568 

14. 64 146 82 4096 21316 6724 5248 11972 9344 

15. 45 166 80 2025 27556 6400 3600 13280 7470 

16. 77 180 92 5929 32400 8464 7084 16560 13860 

17. 76 182 94 5776 33124 8836 7144 17108 13832 

18. 60 164 88 3600 26896 7744 5280 14432 9840 

19. 82 157 78 6724 24649 6084 6396 12246 12874 

20. 79 116 85 6241 13456 7225 6715 9860 9164 

21. 64 170 65 4096 28900 4225 4160 11050 10880 

22. 51 170 92 2601 28900 8464 4692 15640 8670 

23. 61 116 85 3721 13456 7225 5185 9860 7076 

24. 86 162 92 7396 26244 8464 7912 14904 13932 

25. 56 127 65 3136 16129 4225 3640 8255 7112 

26. 51 118 88 2601 13924 7744 4488 10384 6018 

27. 35 189 75 1225 35721 5625 2625 14175 6615 

28. 28 56 65 784 3136 4225 1820 3640 1568 

29. 77 64 80 5929 4096 6400 6160 5120 4928 

30. 64 109 96 4096 11881 9216 6144 10464 6976 

31. 83 145 96 6889 21025 9216 7968 13920 12035 

32. 45 174 92 2025 30276 8464 4140 16008 7830 

33. 61 181 84 3721 32761 7056 5124 15204 11041 

34. 74 177 92 5476 31329 8464 6808 16284 13098 

35. 34 117 70 1156 13689 4900 2380 8190 3978 

36. 80 170 70 6400 28900 4900 5600 11900 13600 

37. 47 165 70 2209 27225 4900 3290 11550 7755 

Jumla

h 

211

9 

527

4 

286

2 

13609

3 

80730

8 

22931

4 

16998

4 

41860

4 

31065

2 
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Dari hasil data yang diperoleh, maka peneliti akan menguji dengan menggunakan 

teknik analisis data regresi ganda, sebagai berikut: 

 

 

 

 

  

 

 

Langkah 4. Menghitung nilai-nilai Persamaan b1, b2 dan a 

a.  𝑥1
2 =   𝑥1

2 −  
  𝑥1 

2

𝑛
= 136093−  

 2119 2

37
= 14737,3 

b.  𝑥2
2 =   𝑥2

2 −  
  𝑥2 

2

𝑛
= 807308−  

 5274 2

37
= 55549,2 

c.  𝑦2 =   𝑦2 −  
  𝑦 2

𝑛
= 229314−  

 2862 2

37
= 7934,4 

d.  𝑥1𝑦 =   𝑥1𝑦 −  
  𝑥1   𝑦 

𝑛
= 169984−  

 2119  2862  

37
= 6076,5 

e.  𝑥2𝑦 =   𝑥2𝑦 −  
  𝑥2   𝑦 

𝑛
= 418604−  

 5274   2862  

37
= 10652,3 

f.  𝑥1𝑥2 =   𝑥1𝑥2 −  
  𝑥1   𝑥2 

𝑛
= 310652−  

 2119  5274  

37
= 8608,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maka ditemukan Analisis Regresinya adalah  𝑌 = 38,0 + 0,347𝑥1 +
 0,133𝑥2 
 

Langkah 5. Mencari korelasi ganda 

  𝑅𝑥1𝑥2 =   
𝑏1  𝑥1𝑦−𝑏2  𝑥2𝑦

 𝑦2  

 𝑥1
2 = 136093 

 𝑥2
2 = 807308 

 𝑦2 = 229314 

 𝑥1𝑥2 = 310652 

 𝑥1𝑦 = 169984 

 𝑥2𝑦 = 418604 

 𝑥1 = 2119 

 𝑥2 = 5274 

 𝑦 = 2862 

𝑏1 =
  𝑥2

2   𝑥1𝑦 −   𝑥1𝑥2   𝑥2𝑦 

  𝑥1
2   𝑥2

2 −   𝑥1𝑥2 2
 

     =
 55549 ,2.6076 ,5 − 8608 ,6.10652 ,3 

 14737 ,3.55549 ,2 − 8608 ,6 2  

     =
337544713 ,8−91701389 ,78

81864 5225 ,2−74107993 ,96
 

                   =
245843324

744537231 ,2
= 0,347 

𝑏2 =
  𝑥2

2   𝑥1𝑦 −   𝑥1𝑥2   𝑥2𝑦 

  𝑥1
2   𝑥2

2 −   𝑥1𝑥2 2
 

                   =
 14737 ,3.10652 ,3 − 8608 ,6.6076 ,5 

 14737 ,3.55549 ,2 − 8608 ,6 2  

      =
156986140 ,8−52310157 ,9

818645225 ,2−74107993 ,96
 

                    =
36616124 ,31

744537231 ,2
= 0,133 

𝑎 =   
 𝑦

𝑛
−  𝑏1  

 𝑥1

𝑛
 −  𝑏2  

 𝑥2

𝑛
  

 
 

             =  
2862

37
−  0,33  

2119

37
 −  0,14  

5274

37
   

           = 77,35 − 18,89 − 19,95 

          = 38,0 
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   =   
 0,33 .  6076 ,5 +  0,14 .  10652 ,3 

7934 ,4
 

   =   
2005 ,245+ 1491 ,322

7934 ,4
=   0,44 = 0,66 

Langkah 6. Mencari nilai kontribusi korelasi ganda 

   𝐾𝑃 =   𝑥1𝑥2𝑦 
2. 100% = 0,662 .100% = 43,6% 

Langkah 7. Mencari F hitung 

  
𝑅2 𝑛−𝑀−1 

𝑀 .   1− 𝑅2 
=  

0,662 37−2−1 

2 .   1− 0,662 
=  

14,81

1,13
= 13,65 

F tabel = F INV (5%:pembilang:penyebut) 

=(5%:2%;34) =3, 26 

Langkah 8. Menghitung t ( t hitung) untuk 𝛽1 𝑑𝑎𝑛 𝛽2   

  𝑡 =  
𝛽

𝑠𝑒 (𝛽)
 

  𝑡1 =  
0,347

0,1022
   =  3,39 

  𝑡2 =  
0,133

𝑜 ,1022
  = 1,30 

2. Uji Hipotesa 

     Dalam uji hipotesa, langkah-langkah yang harus ditempuh adalah 

sebagai berikut : 

a. Menentukan Hipotesis 

Ho : 𝛽 = 0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara komunikasi 

matematika dan motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar 

siswa kelas VII A SMP Negeri 21 Surabaya  

Ha : 𝛽 ≠ 0 Terdapat pengaruh yang signifikan antara komunikasi 

matematika dan motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar 

siswa kelas VII A SMP Negeri 21 Surabaya  

b. Menentukan taraf signifikan yaitu (α) = 5 % 

c. Menentukan kriteria uji hipotesa 

 

 

 

 

 

 

H0 diterima apabila : -3,26 ≤ F hitung ≤ 3,26 

H0 ditolak apabila : Fhitung > 3,26 atau F hitung < -3,26 

d. Menentukan F hitung 

 −3,26      3,26   
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Dari hasil perhitungan ditemukan  F hitung = 13,65 

e. Kesimpulan 

    Berdasarkan hasil analisis perhitungan dengan rumus Regresi Ganda 

diperoleh F hitung = 13,65. Oleh karena F table = 3,26 maka dapat 

disimpulkan bahwa F hitung  > F tabel  atau 13,65 lebih besar dari pada 

3,26 maka tolak Ho dan terima Ha artinya terdapat pengaruh yang 

signifikan antara komunikasi matematika dan motivasi berprestasi 

terhadap prestasi belajar siswa kelas VII A SMP Negeri 21 Surabaya. 

     Berdasarkan hasil analisis t hitung untuk nilai x1 diperoleh t1 = 3,39 

dan t tabel = 3,26 artinya terdapat pengaruh yang signikan antara 

komunikasi matematika terhadap prestasi belajar siswa kelas VII A. 

sedangkan t2 = 1,30 dan t tabel = 3,26 artinya tidak dpat pengaruh yang 

signifikan antara motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar siswa 

kelas VII A SMP Negeri 21 Surabaya.  

 

C. Interpretasi  

     Hasil penelitian di atas menunjukkan terdapat pengaruh yang 

signifikan antara komunikasi matematika dan motivasi berprestasi 

prestasi belajar siswa kelas VII A SMP Negeri 21 Surabaya. Hal ini 

diinterprestasikan bahwa faktor komunikasi dan motivasi belajar siswa 

membawa pengaruh besar terhadap hasil belajar. Jika komunikasi 

antara guru dan siswa, siswa dan siswa terjalin baik akan menimbulkan 

motivasi dalam diri siswa dan akan menciptakan minat belajar siswa 

semakin baik, maka prestasi belajar siswa khususnya matematika 

semakin baik pula. Tetapi sebaliknya, apabila komunikasi tidak terjalin 

dengan baik maka motivasi berprestasi anak akan turun dan 

mengakibatkan minat belajar siswa berkurang maka prestasi belajar 

matematika siswa akan menunjukkan pengurangan.  
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PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan penelitian dan pengujian hipotesis maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan komunikasi matematika terhadap 

prestasi belajar siswa kelas VII A SMP Negeri 21 Surabaya. 

2. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan motivasi berprestasi terhadap 

prestasi belajar siswa kelas VII A SMP Negeri 21 Surabaya. 

3. Terdapat interaksi pengaruh yang signifikan antara komunikasi 

matematika dan motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar siswa kelas 

VII A SMP Negeri 21 Surabaya. 

B. Saran 

Dari kesimpulan dan implikasi yang telah dikemukakan, maka berikut 

ini beberapa saran dari penelitian ini: 

1. Siswa hendaknya lebih meningkatkan komunikasi matematika dan 

motivasi berprestasi karena kedua hal tersebut mampu meningkatkan 

presatsi belajar matematika. 

2. Orang tua hendaknya memberikan motivasi berprestasi yang terus menerus 

agar dapat berhasil dalam pembelajaranputra-putrinya. 

3. Guru perlu mengembangkan pembelajaran yang memungkinkan 

berkembangnya komunikasi matematika baik di kelas maupun di luar 

kelas. Di dalam kelas perlu pembelajaran yang dialogis, kerja kelompok, 

diskusi dan sebagainya. Sedang di luar kelas perlu pemberian tugas yang 

malibatkan beberapa siswa untuk bekerja secara berkelompok agar 

komunikasi diantara siswa dapat lebih banyak. 
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Abstrak 

Kemampuan berfikir kreatif dapat dikembangkan melalui pendidikan matematika. 

Salah satu pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan berfikir 

kreatif siswa adalah pembelajaran dengan tugas pengajuan soal (problem 

possing), dengan tugas pengajuan soal siswa dilatih untuk menghubungkan dan 

mengaitkan informasi yang satu dengan yang lain. Penelitian yang digunakan 

adalah penelitian tindakan kelas,penelitian tindakan kelas ini dengan subjek 

penelitian siswa kelas X-AK1 SMK Dr.Soetomo Surabaya yang berjumlah 46 

siswa. Dari penelitian tersebut dapat diketahui adanya peningkatan hasil belajar  

dari prasiklus sampai dengan siklus 2. Dimana hasil analisis data hasil belajar 

siswa prasiklus menunjukkan ketuntasan belajar secara klasikal 21,74% siswa 

tuntas belajar. Sedangkan hasil analisis pada siklus 1 Tes Berfikir Kreatif (TBK) 

menunjukkan ketuntasan hasil belajar secara klasikal 63,04% siswa tuntas belajar. 

Dalam penelitian ini belum mencapai ketuntasan hasil belajar secara klasikal yang 

ditetapkan sekolah yaitu > 85%,sehingga akan diulangi disiklus 2. Dari hasil 

analisis data pada siklus 2 menunjukkan ketuntasan hasil belajar secara klasikal 

91,30%. Data  tes hasil belajar tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

pengajuan soal (Problem possing) mencapai ketuntasan secara klasikal karena 

sebesar 91,30% siswa tuntas belajar. Dari hasil penelitian tersebut, saran yang 

dapat diungkapkan peneliti adalah pembelajaran dengan tugas pengajuan soal 

(problem possing) dapat digunakan sebagai alternatif dalam pembelajaran 

matematika dengan lebih menekankan membuat soal dengan informasi tambahan. 

 

Kata Kunci: Berpikir kreatif, Pembelajaran dengan tugas pengajuan soal.

PENDAHULUAN 

Diera globalisasi saat ini pendidikan sangatlah penting bagi negara, karena 

pendidikan berpengaruh pada maju mundurnya suatu bangsa. Dengan pendidikan 
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diharapkan akan ada generasi yang berkualitas dan secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya. Sesuai dengan  UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) mendefinisikan pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara. Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan harapan tersebut adalah 

dengan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Pelaksanaan pembelajaran matematika yang dikehendaki KTSP adalah 

pembelajaran yang diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang mendorong siswa 

belajar aktif baik fisik, mental, maupun sosial untuk memahami konsep-konsep 

matematika, Peraturan Menteri No 22 tahun 2006 (dalam Syahrul, 2011:1) 

menjelaskan bahwa pembelajaran matematikadiharapkan akan dapat memberi 

bekal pada siswa untuk dapat memilik ikemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, kreatif dan kemampuan untuk berkerja sama secara efektif. 

Sekarang ini mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, 

kritis maupun berkerja sama sudah diterapkan pendidik matematika dikelas, 

tetapi fokus dan perhatian pada upaya peningkatan kemampuan berpikir kreatif 

dalam pembelajaran  matematika  jarang atau tidak pernah dikembangkan. 

Kemampuan berpikir kreatif sangatlah penting karena kemampuan berfikir 

kreatif diperlukan untuk mengelola dan memanfaatkan informasi yang selalu 

berubah, tidak pasti dan kompetitif. Oleh karena itu, perlu suatu pembelajaran 

yang dapat mengembangkan kemampuan tersebut. Salah satunya adalah 

pembelajaran yang menekankan pada tugas pengajuan soal (problem possing). 

Pengajuan soal  (problem possing) akan memberikan kesempatan pada siswa 

untuk mengembangkan pengetahuan yang sedang dipelajari. 

Pada kegiatan pengajuan soal (problem possing), siswa diminta untuk 

membuat atau mengajukan soal (problem possing) dari situasi-situasi yang 

diberikan. Situasi dapat berupa gambar, cerita atau informasi lain yang berkaitan 

dengan materi pelajaran. Ketika membuat soal (problem possing) berdasarkan 
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situasi yang tersedia, siswa terlibat secara aktif dalam pelajaran karena siswa 

akan membuat soal sendiri dan menyelesaikan soal yang telah mereka buat. 

Pembelajaran dengan mengajukan soal (problem possing)  melatih siswa untuk 

menghubungkan dan mengaitkan informasi satu dengan yang lain. 

Menghubungkan dan mengaitkan informasi satu dengan yang lain merupakan ciri 

berpikir kreatif. 

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana kemampuan berpikir 

kreatif siswa, penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian dengan 

menerapkan pembelajaran matematikadengan tugas pengajuan soal (problem 

possing). Pembelajaran matematika dengan tugas pengajuan soal (problem 

possing) diharapkan dapat memotivasi siswa lebih aktif dan dapat 

mengembangkan kemampuan berfikir kreatif siswa. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul yang dipilih dalam 

penelitian ini adalah ”Upaya Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa 

Pada Pembelajaran Matematika Dengan Tugas Pengajuan Soal (Problem 

Possing) Pokok Bahasan Logaritma Pada Siswa Kelas X-AK1 SMK Dr.Soetomo 

Surabaya”. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian hanya dilakukan pada siswa kelas X-AK1 SMK Dr.Soetomo 

Surabaya. 

2. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pembelajaran matematika dengan 

tugas pengajuan soal (problem possing) pada sub pokok bahasan logaritma. 

3. Perangkat yang digunakan tidak dilakukan diujicoba, namun dikonsultasikan 

kepada dosen pembimbing dan guru yang mengajar di kelas X-AK1 SMK 

Dr.Soetomo Surabaya.  

Berdasarkan latar belakang, ruang lingkup dan pembatasan masalah maka fokus 

penelitian yang peneliti ajukan adalah: 

1. Bagaiamana tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa setelah diterapkan 

pembelajaran dengan tugas pengajuan soal (problem possing) ? 

2. Bagaimana kentuntasan hasil belajar siswa setelah diterapkan pembelajaran 

matematika dengan tugas pengajuan soal (problem possing) ? 
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Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai 

adalah: 

1. Untuk mengetahui meningkat atau tidaknya kemampuan berfikir kreatif siswa 

setelah diterapkannya pembelajaran matematika dengan tugas pengajuan soal.  

2. Untuk mengetahui bagaimana ketuntasan hasil belajar siswa setelah 

diterapkannya pembelajaran matematika dengan tugas pengajuan soal. 

 

METODE 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan yang berfokus pada 

kegiatan belajar mengajar di kelas sehingga penelitian ini berupa penelitian 

tindakan kelas (PTK). 

Model penelitian tindakan kelas (PTK) menurut Arikunto (2007: 16) terdiri 

atas beberapa tahap yang merupakan satu daur atau siklus, yaitu: 

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Pengamatan 

4. Refleksi 

Sebagaimana digambarkan dalam siklus di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Siklus penelitian tindakan kelas (Arikunto, 2007: 16) 

 

Perencanaan  

Pengamatan 

Pelaksanaan  Refleksi  

Perencanaan  

Pelaksanaan  

SIKLUS I 

SIKLUS II  

Pengamatan  

Refleksi 

 

si 

? 
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Berdasarkan siklus di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

Dalam tahap ini peneliti mempersiapkan silabus, menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah, materi ajar, lembar kerja siswa (LKS), dan 

alat evaluasi. 

2. Pelaksanaan 

Pada tahap ini merupakan implementasi atau penerapan isi 

rancangan, yaitu mengenai tindakan di kelas. Pada tahap ini peneliti 

melaksanakan kegiatan mengajar sesuai dengan perangkat yang telah 

disusun. 

3. Pengamatan 

Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan terhadap kemampuan 

berfikir kreatif siswa menyelesaikan tugas pengajuan soal (problem 

possing) dan tes hasil belajar. 

4. Refleksi 

Dari hasil pengamatan di atas, peneliti melakukan refleksi bahwa 

masih ada atau tidak siswa yang bisa mengajukan soal sekaligus 

penyelesaiannya. Berdasarkan pengamatan dari hasil tes yang dikerjakan 

siswa. Jika belum mengalami ketuntasan maka siklus dilanjutkan ke siklus 

berikutnya  sampai mencapai ketuntasan klasikal. Tetapi jika pada siklus 

pertama sudah tuntas maka siklus dinyatakan selesai. 

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Metode Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2006:231) metode dokumentasi yaitu mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen  rapat,  lengger dan sebagainya. 

2. Metode Observasi 

Menurut Arikunto (2008:30) menjelaskan Pengamatan atau 

observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan 

pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. 
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3. Metode tes 

Menurut Arikunto (2002:127) tes adalah serentetan pertanyaan atau 

latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Analisis data hasil tes 

a. Data hasil Tes Berpikir Kreatif 

Sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) SMK 

Dr.Soetomo yaitu ketuntasan siswa dalam belajar secara individu 

dikatakan tuntas apabila mencapai skor ≥ 75. Sedangkan ketuntasan 

siswa secara klasikal dapat dikatakan tuntas apabila secara 

keseluruhan siswa dalam kelas mencapai ketuntasan sebesar ≥ 85%. 

Jadi, untuk menghitung ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal 

digunakan rumus: 

KBK =   
Jumlah  seluruh  siswa  yang  tuntas

jumlah  seluruh  siswa
x 100% 

Keterangan :  

KBK : Ketuntasan Belajar Klasikal 

KBK ≥ 85% tuntas 

KBK < 85% tidak tuntas 

Dan dalam penelitian ini diharapkan tingkat kekreatifan siswa 

mencapai 80% siswa kreatif, untuk menghitung prosentase tingkat 

kreatif siswa menggunakan rumus: 

 

%kreatif=
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢 ℎ𝑖

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘  𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
𝑥100% 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

a. Data dokumentasi hasil belajar siswa (prasiklus) 

Dalam hal ini dokumen yang peneliti gunakan adalah data prestasi 

belajar siswa pra siklus atau data prestasi belajar siswa sebelum proses 

belajar mengajar dengan menggunakan pembelajaran dengan tugas  

 

pengajuan soal (problem possing), yaitu data nilai tes formatif pokok 

bahasan logaritma kelas X Akutansi 1 SMK Dr. Soetomo Surabaya Tahun 

Ajaran 20012-2013. 

Tabel 1 

Hasil analisis tes siswa sebelum tindakan (prasiklus) 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata siswa adalah 65,61 dan 

ketuntasan belajar mencapai 21,74 % atau ada 10 siswa dari 46 siswa yang 

sudah tuntas belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa ketuntasan belajar 

secara klasikal belum mencapai ketuntasan, karena siswa yang memperoleh 

nilai ≥75 hanya sebesar 21,74 % lebih kecil dari prosentase yang 

dikehandaki yaitu sebesar 85 %. 

b. Siklus I 

Dari data prasiklus diatas diketahui ketuntasan belaja rsecara klasikal 

belum tercapai sehingga peneliti menggunakan model pembelajaran dengan 

pengajuan tugas (problem possing) dimana data hasil analisis siklus 1 

sebagai berikut: hasil analisis data kemampuan berpikir kreatif diketahui 

bahwa persentase siswa yang sangat kreatif 6,52%, siswa kreatif  71,74% 

dan  siswa tidak kreatif  21,74%. 

No. Uraian Hasil Prasiklus 

1. Prosentase belajar siswa 

secara klasikal 
21,74 % 

2. Jumlah siswa yang tuntas 10 

3. Jumlah siswa yang tidak 

tuntas 
46 
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Tabel 2 

Hasil analisis tes siswa pada  siklus 1 

 

 

 

 

 

c. Siklus 2 

Dari analisis data tes pada siklus 1 diketahui 63,04% dimana hasi 

ltersebut belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan, 

sehingga akan dilakukan siklus 2 dengan perbaikan–perbaikan pada siklus 

1. Analisis data tes pada siklus 2 adalah sebagai berikut: hasil analisis data 

kemampuan berpikir kreatif diketahui bahwa persentase siswa yang sangat 

kreatif 6,52%, siswa kreatif  71,74% dan  siswa tidak kreatif  21,74%. 

Tabel 3 

Hasil Analisis Tes Siswa Pada Siklus Il 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil analisis tes diperoleh nilai rata-rata siswa adalah 88,87 dan 

ketuntasan belajar mencapai 91,30% atau ada 42 siswa dari 46 siswa yang 

sudah tuntas belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa ketuntasan belajar 

secara klasikal sudah mencapai ketuntasan, karena siswa yang memperoleh 

nilai ≥75sebesar 91,30% lebih besar dari prosentase yang dikehandaki yaitu 

sebesar 85%. 

2. Pembahasan  

Dari penelitian dengan menggunakan model pembelajaran pengajuan soal 

(problem possing) pada materi logaritma dapat diketahui ketuntsan hasil 

No. Uraian Hasil siklus 1 

1. Prosentase belajar siswa 

secara klasikal 
63,04% 

2. Jumlah siswa yang tuntas 29 

3. Jumlah siswa yang tidak 

tuntas 
17 

No. Uraian Hasil siklus 2 

1. Prosentase belajar siswa 

secara klasikal 
91, 30% 

2. Jumlah siswa yang tuntas 42 

3. Jumlah siswa yang tidak 

tuntas 
4 
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belajar siswa meningkat. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari prosentase 

pada data dokumentase prasiklus yaitu 21,74% dan siklus 1 yaitu 63,04% dari 

hasil tersebut siswa belum dikatakan tuntas secara klasikal karena hasil 

tersebut < 85% sehingga akan dilanjutkan pada siklus 2 dengan perbaikan-

perbaikan pada siklus sebelumnya , dimana hasil siklus 2 yaitu 91,30% siswa 

tuntas. Dari hasil tersebut siswa dikatakan tuntas secara klasikal karena sudah 

mencapai kriteria ketuntasan minimal yaitu> 85%. 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan pembelajaran 

pemberian tugas pengajuan soal (problem possing) kemampuan  berfikir 

kreatif siswa meningkat. 

2. Dengan pembelajaran pemberian tugas (problem possing) siswa dapat 

meningkatkan hasil belajarnya 

Berdasarkam simpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berfikir kreatif yang salah 

satunya adalah melalui pengajuan soal dapat diterapkan di sekolah.  

2. Guru hendaknya lebih sering melatih siswa dengan berbagai metode, 

walaupun dalam taraf yang sederhana, dimana siswa nantinya dapat 

memperoleh pengetahuan baru, memperoleh konsep dan keterampilan, 

sehingga siswa  berhasil atau mampu memecahkan masalah-masalah yang di 

hadapinya. 

3. Bagi sekolah, Pembelajaran problem possing perlu diterapkan dan terus 

dikembangkan pada pokok bahasan yang lain agar peserta didik mempunyai 

gambaran hubungan antara materi yang dipelajari dan berguna bagi 

kehidupan sehari-hari. 
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MATEMATIKA MATERI PERSAMAAN DAN PERTIDAKSAMAAN 
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Qonik Hanifa,  

Email : Qonik.Hanifa@gmail.com 

(Pendidikan Matematika, FKIP, UNIPA) 
 

Abstrak 
Percepatan arus globalisasi menuntut semua bidang kehidupan untuk 

menyesuaikan visi, misi, tujuan, dan strateginya agar sesuai dengan 

kebutuhan dan tidak ketinggalan zaman. Termasuk dalam pendidikan yang 

kaitannya dengan pengelolaan pembelajaran yang relevan di era ini, yaitu 

pembelajaran yang lebih menekankan pada dibentuknya pengetahuan oleh 

peserta didik sendiri.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan keefektifan model 

Missouri Mathematics Project (MMP) dalam mengukur kemampuan 

pemecahan masalah matematika materi persamaan dan pertidaksamaan linear, 

yang ditinjau dari : 1) Mendeskripsikan aktivitas peserta didik selama 

pembelajaran menggunakan model MMP, 2) Mendeskripsikan kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik melalui model MMP, 3) Mendeskripsikan 

hasil belajar peserta didik menggunakan model MMP, dan 4) 

Mendeskripsikan respon peserta didik setelah proses pembelajaran 

menggunakan model MMP. 

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah pedoman 

observasi, tes prestasi, dan kuesioner dengan analisis data deskriptif 

sederhana. 

Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah : 1) Aktivitas peserta didik 

selama pembelajaran menggunakan model MMP sangat relevan dan 

memenuhi kriteria keefektifan, 2) Kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik melalui model MMP dinilai baik dan memenuhi kriteria keefektifan, 3) 

Hasil belajar peserta didik menggunakan model MMP tuntas dalam belajar 

dan memenuhi kriteria keefektifan, dan 4) Respon peserta didik mengenai 

model MMP adalah positif dan memenuhi kriteria keefektifan. 

 

Kata kunci: Keefektifan, MMP, Persamaan dan Pertidaksamaan Linear. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

          Di era yang serba modern dan canggih dewasa ini, sangat menuntut adanya 

SDM yang berkualitas dalam segala aspek. Salah satu upaya untuk 

menciptakan SDM yang berkualitas adalah melalui pendidikan matematika. 

Untuk memajukan IPTEK ini pun diperlukan adanya pemahaman tentang ilmu 

matematika yang kuat sejak dini (Darmadi, 2010:235).  

          Mengingat akan pentingnya ilmu matematika bagi perkembangan dunia, 

maka sangatlah memprihatinkan jika kita melihat kondisi para peserta didik 

yang kurang begitu menguasai akan ilmu matematika. Hal ini terlihat dari data 

hasil penilaian Trends in International Mathematics and Sains Study (TIMSS) 

2003 yang menyatakan bahwa kemampuan matematika peserta didik Indonesia 

berada pada peringkat 35 dari 44 negara. Hal ini sangatlah menjadi perhatian 

para pendidik untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran.  

         Pembelajaran merupakan suatu bentuk kegiatan yang kompleks yang 

dilakukan antara pendidik dengan peserta didik. Selain itu, pembelajaran juga 

didefinisikan sebagai membelajarkan peserta didik menggunakan asas 

pendidikan maupun teori belajar dan merupakan bentuk komunikasi dua arah 

antara pendidik dengan peserta didik (Sagala, 2009:164). Dalam realita 

pendidikan, peserta didik kurang mampu menguasai ilmu matematika yang 

diberikan pendidik dalam pembelajaran. Sejalan dengan pendapat Delphi 

(2009:59), yang menyatakan bahwa banyak peserta didik yang mengeluh 

bahwa pelajaran matematika sangat sulit, ditambah lagi harus diajarkan oleh 

pendidik yang hanya mengedepankan metode konvensional dalam 

pengajarannya tanpa memperhatikan karakteristik peserta didiknya.  Melihat 

realita yang ada ini, sangatlah penting bagi para pendidik untuk mengupayakan 

pembelajaran yang bermakna bagi peserta didiknya di segala jenjang 

pendidikan. Salah satunya adalah dengan meninggalkan metode pembelajaran 

tradisional ke arah konstruktivis.  

    Konstruktivis merupakan paham baru dalam dunia pendidikan yang 

menerapkan model pembelajaran untuk dapat menciptakan suatu pembelajaran 
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yang bermakna, yaitu dengan selalu memberikan jalan bagi setiap proses 

asimilasi dan akomodasi bagi ranah kognitif peserta didiknya, serta dapat 

membantu peserta didik dalam mengkonstruksi pemahamannya sendiri 

(Suparno, 2012:30-32). Dalam pembelajaran, pendidik haruslah pandai dalam 

melihat kondisi mental dan spiritual peserta didik untuk dapat  

mengembangkan kemampuannya dalam memecahkan masalah matematika.  

     Pemecahan masalah memiliki suatu kepentingan dalam studi matematika. 

Sebagaimana tercantum dalam Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi 

Dasar (KD) dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk mata 

pelajaran matematika (2006:346) baik untuk tingkat SD, SMP, maupun SMA 

dijelaskan bahwa mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh.  

     Salah satu model pembelajaran yang berlandaskan konstruktivis yang dapat 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik 

adalah model Missouri Mathematics Project  (MMP). Missouri Mathematics 

Project merupakan model pembelajaran dengan pengembangan ide dan 

perluasan konsep matematika terstruktur seperti halnya Struktur Pengajaran 

Matematika (SPM). Missouri Mathematics Project memiliki kelebihan, 

diantaranya banyak materi yang dapat disampaikan kepada peserta didik, dan 

peserta didik dapat terampil mengerjakan soal, karena banyaknya latihan yang 

diberikan. Model pembelajaran ini menekankan pada  lembar tugas  proyek, 

yang bertujuan untuk dapat membuat peserta didik lebih kreatif dalam 

mengintegrasikan keterampilan dan pengetahuannya.  

     Dalam matematika begitu banyak materi yang berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah materi persamaan dan 

pertidaksamaan linear. Materi persamaan dan pertidaksamaan linear 

merupakan konsep yang seringkali berhubungan dengan persoalan dalam 

kehidupan peserta didik, terdapat beberapa konsep yang harus dipahami secara 
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tepat oleh peserta didik agar dapat menyelesaikan masalah dalam materi 

persamaan dan pertidaksamaan linear. 

     Penelitian ini dilakukan di SMK YPM 5 Sukodono, dikarenakan beberapa 

faktor, yaitu jaraknya yang terjangkau, peneliti telah mengetahui latar 

belakangnya dan telah terdaftar untuk penelitian di SMK YPM 5 Sukodono. 

     Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul 

“Keefektifan Model Missouri Mathematics Project (MMP) dalam Mengukur 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Materi Persamaan dan 

Pertidaksamaan Linear Siswa Kelas X Akuntansi 1 SMK YPM 5 Sukodono 

Tahun Ajaran 2012-2013”. 

B. Rumusan Pertanyaan 

     Berdasarkan latar belakang, maka rumusan pertanyaan dalam penelitian ini 

adalah : “Bagaimana Keefektifan Model Missouri Mathematics Project (MMP) 

dalam Mengukur Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Materi 

Persamaan dan Pertidaksamaan Linear Siswa Kelas X Akuntansi 1 SMK YPM 

5 Sukodono Tahun Ajaran 2012-2013?” 

Keefektifan ini ditinjau dari beberapa pertanyaan berikut. 

1. Bagaimana aktivitas peserta didik selama pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) materi 

persamaan dan pertidaksamaan linear? 

2. Bagaimana kemampuan pemecahan masalah peserta didik melalui model 

pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) materi persamaan dan 

pertidaksamaan linear? 

3. Bagaimana hasil belajar peserta didik  menggunakan model pembelajaran 

Missouri Mathematics Project (MMP) materi persamaan dan 

pertidaksamaan linear? 

4. Bagaimana respon peserta didik  setelah proses pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) materi 

persamaan dan pertidaksamaan linear? 
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C. Tujuan  

     Berdasarkan rumusan pertanyaan di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : “Mendeskripsikan keefektifan model Missouri Mathematics Project  

(MMP) dalam mengukur kemampuan pemecahan masalah matematika materi 

persamaan dan pertidaksamaan linear pada siswa kelas X Akuntansi 1 SMK 

YPM 5 Sukodono tahun ajaran 2012-2013” yang akan ditinjau dari : 

1. Mendeskripsikan aktivitas peserta didik selama pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) materi 

persamaan dan pertidaksamaan linear. 

2. Mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah peserta didik melalui 

model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) materi 

persamaan dan pertidaksamaan linear. 

3. Mendeskripsikan hasil belajar peserta didik menggunakan model 

pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) materi persamaan dan 

pertidaksamaan linear. 

4. Mendeskripsikan respon peserta didik setelah proses pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) 

materi persamaan dan pertidaksamaan linear. 

D. Manfaat  

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi peserta didik, untuk memberikan motivasi dalam meningkatkan minat 

belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika. 

2. Bagi pendidik, dengan model Missouri Mathematics Project (MMP) dapat 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik 

maka, model ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pemilihan 

model untuk diterapkan dalam pembelajaran yang berlangsung untuk dapat 

menciptakan pembelajaran yang bermakna. 

3. Bagi Sekolah, sebagai referensi terhadap model pembelajaran yang 

diterapkan di sekolah untuk memberikan pembelajaran bermakna bagi 

peserta didik agar mencapai prestasi dan memberikan nama baik bagi 

sekolah. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

     Dalam penelitian ini desain penelitian yang digunakan adalah metode 

eksperimen. Karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

perlakuan terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan, maka desain 

eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah  One Shot Case 

Study. One Shot Case Study merupakan bentuk desain pre-eksperimental 

yang dapat digambarkan sebagai berikut. 

  

         

( Sugiyono, 2011:74 ) 

B. Prosedur Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu : 

1. Tahap Persiapan 

     Sebagai langkah awal dalam penelitian ini, peneliti melakukan study 

pendahuluan. Setelah diperoleh data-data awal yang diperlukan, peneliti 

membuat rancangan penelitian berupa proposal penelitian, menyusun 

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), instrumen penelitian, dan 

membuat bahan ajar. Kemudian melakukan perizinan penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, ada dua kegiatan yang dilakukan yaitu : 

a. Tahap Pelaksanaan Pembelajaran MMP: 

b. Tahap Pelaksanaan Observasi. 

3. Tahap Pelaporan 

  Pada tahap ini dilakukan kegiatan sebagai berikut. 

a. Pengolahan data hasil penelitian. 

b. Penyimpulan hasil penelitian. 

c. Penulisan laporan hasil penelitian. 

C. Populasi dan Sampel 

    Populasi dalam penelitian ini adalah semua peserta didik kelas X SMK 

YPM 5 Sukodono tahun ajaran 2012-2013. Sedangkan Sampel pada 

X           O 
X = treatment yang diberikan 

O = observasi 
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penelitian ini adalah peserta didik SMK YPM 5 Sukodono tahun ajaran 2012-

2013 kelas X Akuntansi 1.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan: 

1. Metode Observasi 

2. Metode Tes 

3. Metode Angket 

E. Instrumen Penelitian 

     Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

1. Pedoman observasi, yang berisi daftar aktivitas peserta didik.  

2. Tes prestasi, digunakan untuk mengetahui kemampuan pemecahan 

masalah dan juga hasil belajar peserta didik. Tes ini berupa soal uraian 

sebanyak 5 butir soal dan dikerjakan peserta didik dalam waktu 60 menit. 

3. Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui respon siswa terhadap 

pembelajaran yang berlangsung. Kuesioner yang diberikan dalam 

penelitian ini bersifat tertutup yang terdiri dari 20 pernyataan. 

F. Analisis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data statistik sederhana. 

1. Aktivitas Peserta Didik 

Data aktivitas peserta didik yang diperoleh dalam proses pembelajaran 

dianalisis dengan menggunakan rumus:   

    Persentase tiap aktivitas:   
𝐴

𝐵
  x 100% 

Keterangan:  

A : Jumlah kategori aktivitas peserta didik yang terobservasi. 

          B : Jumlah total aktivitas peserta didik.   

    (Yusuf dalam Malawati, 2006) 

2. Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik 

Analisis dari kemampuan pemecahan masalah dilihat dari 

kesesuaian langkah-langkah peserta didik dalam menyelesaikan suatu 

persoalan yang ada sesuai dengan kriteria problem solving yang 

dinyatakan oleh Polya (2004), yaitu : Pemahaman pada masalah 
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(Identifikasi dari tujuan), Membuat Rencana Pemecahan Masalah, 

Melaksanakan Rencana, dan Melihat kembali. 

3. Hasil Belajar 

 Ketuntasan hasil belajar peserta didik dengan penilaian sesuai 

dengan kriteria sekolah penelitian, yaitu sebagai berikut. 

1) Skor ≥ 75, masuk kategori Tuntas (T) 

2) Skor < 75, masuk kategori Tidak Tuntas (TT) 

  Perhitungan untuk menyatakan suatu kelas telah tuntas belajar 

adalah:           KBK =  
𝑇

𝑇𝑆
  x 100% 

            Keterangan: KBK  : ketuntasan belajar 

      T : jumlah peserta didik  yang tuntas 

           TS  : jumlah peserta didik seluruhnya         

  (Trianto, 2009:241) 

  Bila ketuntasan belajar ≥ 85% peserta didik dalam kelas tuntas 

belajarnya, maka ketuntasan belajar secara klasikal tercapai 

(Depdiknas dalam Yelvanina, 2010).  

4. Respon Peserta Didik 

 Setelah dilakukan penskoran pada angket yang telah diisi oleh 

peserta didik, selanjutnya akan dapat ditentukan skor totalnya dan 

rata-rata skor totalnya dengan menggunakan analisis skor tiap 

jawaban masing-masing pernyataan yaitu : 

   Sangat Setuju   diberi skor  5 

   Setuju    diberi skor  4 

   Tidak Setuju   diberi skor  3 

   Sangat Tidak Setuju  diberi skor  2 

      (Sugiyono, 2010:94) 

Jika ≥ 75 % dari peserta didik memberikan pernyataan setuju, maka memenuhi 

kriteria keefektifan. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Observasi Aktivitas Peserta Didik 

Dalam penelitian ini, peneliti dibantu oleh rekan peneliti dalam 

mengamati aktivitas peserta didik selama pembelajaraan berlangsung dan 

hasil observasi dicatat pada lembar observasi peserta didik. Aktivitas peserta 

didik selama pembelajaran berlangsung sangat relevan terhadap kegiatan 

pembelajaran, yaitu berdiskusi dengan anggota kelompok dan bertanya 

kepada teman saat diskusi berlangsung. Suasana kelaspun cukuplah 

kondusif dan lebih hidup karena pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Dari 

hasil rata-rata nilai aktivitas peserta didik telah memenuhi kriteria 

keefektifan. 

2. Hasil Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik 

Dalam penelitian ini, kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

dinilai baik. Hal ini terlihat dari langkah-langkah peserta didik dalam 

menyelesaikan suatu persoalan yaitu : 

a. Pemahaman pada masalah (Identifikasi dari tujuan) 

Dalam hal ini, peserta didik mampu menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanya dalam suatu permasalahan yang ada dengan tepat. 

Berdasarkan hasil observasi, peserta didik yang menguasai pemahaman 

pada masalah berjumlah 33 orang. 

b. Membuat Rencana Pemecahan Masalah 

Dalam hal ini, peserta didik mampu menghubungkan antara 

informasi yang diberikan untuk menyelesaikan suatu permasalahan 

yang ada. Berdasarkan hasil observasi, peserta didik yang menguasai 

kemampuan membuat rencana pemecahan masalah berjumlah 39 orang. 

c. Melaksanakan Rencana 

Peserta didik dapat melaksanakan rencana yang tertuang pada 

langkah kedua, dan mampu memeriksa tiap langkah dalam rencana dan 

menuliskannya secara detail untuk memastikan bahwa tiap langkah 

sudah benar. Berdasarkan hasil observasi, peserta didik yang mampu 

melaksanakan rencana berjumlah 39 orang. 
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d. Melihat kembali 

Peserta didik dapat mengkritisi hasil dari perhitungannya seperti, 

ketidakkonsistenan suatu langkah yang tidak benar dalam 

menyelesaikan suatu persoalan. Berdasarkan hasil observasi, peserta 

didik yang menguasai kemampuan melihat kembali terhadap suatu 

penyelesaian masalah berjumlah 3 orang. 

Dari observasi yang dilakukan, rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik berada pada kategori baik. Dari hasil rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik yang ada telah memenuhi kriteria 

keefektifan. 

3. Hasil Belajar Peserta Didik 

Hasil belajar masing-masing peserta didik dikategorikan tuntas atau tidak 

didasarkan pada Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang ada, yaitu 

peserta didik akan tuntas jika mencapai nilai ≥ 75. Pada penelitian ini 

terdapat 33 peserta didik yang tuntas dan untuk ketuntasan belajar kelas 

tercapai dengan nilai 86 %. Dengan demikian hasil belajar peserta didik 

dikategorikan efektif. 

4. Hasil Respon Peserta Didik 

Dalam angket respon peserta didik terdapat 2 kategori yaitu kategori 

sikap positif peserta didik mengenai pelajaran matematika dan sikap positif 

peserta didik mengenai model pembelajaran Missouri Mathematics Project 

(MMP). Dari analisis data yang diperoleh terlihat bahwa peserta didik 

memiliki respon yang positif terhadap pelajaran matematika yang 

ditunjukkan dengan rata-rata skor total 78%, yang berada pada kategori 

setuju. Selain itu, peserta didik juga memiliki respon yang positif terhadap 

pembelajaran dengan menggunakan model Missouri Mathematics Project 

(MMP) yang juga ditunjukkan dengan rata-rata skor total 77% yang berada 

pada kategori setuju. 
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KESIMPULAN 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa model Missouri Mathematics 

Project (MMP) adalah salah satu model pembelajaran yang efektif untuk 

diterapkan dalam kegiatan pembelajaran matematika materi persamaan dan 

pertidaksamaan linear, hal ini terlihat dari tercapainya keempat tinjauan aspek 

yaitu: 

1. Aktivitas peserta didik yang dominan yaitu berdiskusi dengan anggota 

kelompok dan bertanya kepada teman saat diskusi berlangsung yang 

merupakan kriteria relevan dalam pembelajaran dan memenuhi kriteria 

keefektifan. 

2. Kemampuan pemecahan masalah peserta didik dinilai baik, hal ini terlihat 

dari langkah-langkah peserta didik dalam menyelesaikan suatu persoalan 

yang sesuai dengan kriteria problem solving yang dinyatakan oleh Polya 

(2004). Kemampuan pemecahan masalah peserta didik ini memenuhi 

kriteria keefektifan. 

3. Hasil belajar masing-masing peserta didik yang baik dan ketuntasan belajar 

kelas yang tercapai sebesar 86% dan memenuhi kriteria keefektifan. 

4. Serta respon positif dari peserta didik terhadap pembelajaran model 

Missouri Mathematics Project (MMP) dengan skor rata-rata 77% dan 

memenuhi kriteria keefektifan. 
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Abstrak 

Upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada masa sekarang 

ini sangatlah penting untuk menyikapi kemajuan zaman agar negara ini tidak 

tertinggal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis kesalahan siswa 

dan faktor penyebabnya siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal-

soal pada faktorisasi suku aljabar. 

Kata kunci: Analisis Kesalahan Siswa, Mengerjakan Soal, Penerapan 

Faktorisasi Suku Aljabar. 

 

 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

       Pembaharuan dan penyempurnaan kurikulum dan sistem pendidikan 

telah dilakukan pemerintah secara periodik dan berkesinambungan sesuai 

kebutuhan dunia pendidikan. Namun masih sering didapatkan rendahnya 

kemampuan siswa dalam pemahaman matematika dan penerapannya. 

Sulitnya pemahaman matematika tersebut mengakibatkan siswa 

melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal matematika. Guru 

memberikan latihan soal-soal matematika kepada siswa sebagai alat 

evaluasi untuk meningkatkan tingkat kemampuan dan keberhasilan siswa. 

Salah satu cara yang digunakan guru untuk mengetahui kesulitan belajar 

dan jenis kesalahan siswa adalah dengan menganalisis kesalahan siswa 

dalam menyelesaikan soal matematika dengan cara memberikan tes. 
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2. Rumusan Masalah 

a. Jenis kesalahan apa  yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal-soal 

pada faktorisasi suku aljabar? 

b.Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal pada faktorisasi suku aljabar? 

3. Tujuan 

a. Penelitian ini untuk mengidentifikasi jenis kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal pada faktorisasi suku aljabar . 

b. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi 

penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal pada 

faktorisasi suku aljabar. 

4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

       Mengidentifikasi jenis kesalahan serta faktor penyebab kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal faktorisasi suku aljabar. 

2. Bagi Guru 

       Penelitian ini untuk referensi guru bidang studi matematika untuk 

mengatasi masalah dan meningkatkan prestasi belajar siswa. 

3. Bagi Lembaga 

       Sebagai bahan referensi universitas dalam mengembangkan dan 

meningkatkan mutu pendidikan. 

 

B. PEMBAHASAN 

1. Hakikat matematika 

       Matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, 

besaran dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya 

dengan jumlah yang banyak yang terbagi dalam tiga bidang yaitu aljabar, 

analisis dan geometri (James dan James dalam Tim MKPBM 2001:18). 

       Matematika dikenal sebagai ilmu deduktif yang memiliki arti 

matematika didasarkan dari pembuktian dan seringkali memerlukan 

bantuan contoh-contoh khusus atau ilustrasi geometris 
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar matematika. 

a. Tujuan pendidikan dan pengajaran 

Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang 

beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi 

pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan 

jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa 

tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Depdikbud 1989 

dalam Oemar 2004:82) 

b. Peserta didik 

Siswa adalah subjek yang terlibat secara langsung dalam kegiatan 

belajar mengajar di sekolah (Dimyati dan Mudjiono 1999:7). Dalam 

proses pembelajaran diharapkan terjadi proses yang awalnya siswa 

belum mengerti menjadi mengerti dan mampu memahami dari konsep-

konsep matematika yang diajarkan oleh pengajar. 

c. Pengajar 

Guru adalah subjek pembelajar siswa (Dimyati dan Mudjiono 1999:37). 

Dalam proses pembelajaran seorang guru harus mempunyai 

keterampilan-keterampilan dalam mengajar sehingga materi dapat 

tersampaikan secara maksimal pada siswa. 

d. Kurikulum 

Kurikulum dapat diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan 

kepada siswa (Slameto 2010:65). Baik buruknya suatu kurikulum 

sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. 

e. Sarana dan Prasarana 

Media pembelajaran matematika harus terpenuhi secara baik agar 

proses pembelajaran berjalan maksimal. Karena jika sarana dan 

prasarana tidak terpenuhi dengan baik maka proses belajar mengajar 

tidak bisa berjalan maksimal. 
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f. Penilaian 

Menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan 

ukuran baik buruk dan bersifat kualitatif (Suharsimi 1995:37). Dalam 

menilai hasil belajar terdapat pula analisis dimana proses ini digunakan 

untuk mengetahui faktor penyebab dan penanggulangannya agar 

kesalahan yang sama tidak terulang lagi. Dalam menilai dan 

menganalisis dapat dilakukan dengan cara serangkaian tes. 

3. Analisis Kesalahan Siswa 

       Kesalahan adalah penyimpangan terhadap suatu yang benar. 

Menurut Cox dalam Siti (2007:14), kesalahan dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

a. Kesalahan sistematis 

Dari 5 soal yang diberikan, siswa melakukan 3 kesalahan yang sama. 

b. Kesalahan random 

Dari 5 soal yang diberikan, siswa melakukan 3 kesalahan yang  

berbeda. 

c. Kesalahan ceroboh 

Dari 5 soal yang diberikan, siswa melakukan 1 atau 2 kesalahan. 

d. Kesalahan yang tidak dapat diklasifikasikan dalam tipe di atas, data 

tidak lengkap. 

Menurut Haryono dalam Siti (2007:16), ada 2 jenis kesalahan: 

a. Kesalahan konsep 

Siswa melakukan kesalahan dalam menafsirkan konsep, salah dalam 

mengubah ke dalam bentuk kalimat matematika. 

b. Kesalahan bukan konsep 

Siswa melakukan dalam perhitungan menyelesaikan soal yang 

diberikan, tidak memberikan jawaban akhir dan kesimpulan. 

Menurut Hari dalam Siti (2007:16) adapun jenis-jenis kesalahan 

siswa: 

a. Kesalahan konsep 
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Siswa salah mengambil makna dari soal yang diberikan, siswa tidak 

mampu memahami konsep awal dari soal. 

b. Kesalahan operasi 

Siswa salah melakukan operasi hitung aljabar dalam menyelesaikan 

soal-soal yang diberikan. 

c. Kesalahan prinsip 

Siswa salah memahami prinsip pada saat menyelesaikan masalah yang 

diberikan. 

d. Kesalahan acak 

Siswa tidak mengerjakan soal secara sistematis, jawaban akhir tidak 

ditulis dan tidak memberikan kesimpulan akhir. 

       Sehingga dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan terdapat tujuh 

jenis kesalahan, antara lain: 

a. Kesalahan sistematis 

b. Kesalahan random 

c. Kesalahan ceroboh 

d. Kesalahan konsep 

e. Kesalahan bukan konsep 

f. Kesalahan operasi 

g. Kesalahan prinsip 

4. Faktor-faktor siswa melakukan Kesalahan 

       Berdasarkan hasil wawancara, berikut adalah faktor-faktor penyebab 

dari siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal sub bab 

penerapan faktorisasi suku aljabar adalah: 

a. Faktor penyebab siswa melakukan kesalahan sistematis adalah 

kurangnya pemahaman siswa tentang ilmu dasar matematika misalnya 

aturan dalam operasi hitung matematika. 

b. Faktor penyebab siswa melakukan kesalahan random adalah siswa 

terlalu terburu-buru dalam menyelesaikan soal sehingga soal tidak 

terselesaikan dengan sistematis serta cara belajar yang kurang baik 

juga mempengaruhi kemampuan siswa dalam mengerjakan soal. 
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c. Faktor penyebab siswa melakukan kesalahan ceroboh adalah siswa 

teledor dalam mengerjakan soal sehingga yang seharusnya siswa 

mampu mengerjakan soal tesebut dengan benar tetapi karena teledor 

maka jawaban siswa tersebut salah. Dan juga disebabkan tidak 

telitinya siswa dalam menyelesaikan operasi hitung dan memahami 

apa yang diketahui dari soal. 

d. Faktor penyebab siswa melakukan kesalahan konsep adalah lemahnya 

siswa dalam memahami konsep matematika dalam mengerjakan soal. 

e. Faktor penyebab siswa melakukan kesalahan konsep adalah siswa 

jarang menganggap penting dalam memberikan jawaban akhir dan 

kesimpulan. 

f. Faktor penyebab siswa melakukan kesalahan operasi adalah siswa 

belum mengerti tentang operasi hitung dalam matematika sehingga 

soal tidak terselesaikan dengan baik. 

g. Faktor penyebab siswa melakukan kesalahan prinsip adalah siswa 

tidak memahami prinsip dasar dalam matematika. 

       Maka secara global dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab 

siswa melakukan kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal sub 

bab penerapan faktorisasi suku aljabar adalah: 

a. Faktor internal 

1) Penguasaan konsep kurang. 

2) Tidak dapat menentukan cara penyelesaian yang sesuai. 

3) Tidak dapat melakukan penyelesaian secara sistematis. 

b. Faktor eksternal 

1) Kurang teliti dalam menggunakan opersai hitung aljabar. 

2) Kurang teliti dalam mengambil data. 

3) Belajar tidak kontinu. 

4) Cara belajar yang kurang baik 
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5. Aplikasi 

a. Kesalahan sistematis 

       Dari lima soal yang diberikan siswa melakukan tiga kesalahan 

yang sama, kesalahan tersebut terletak pada butir soal nomer 1a, 2a 

dan 5b. 

1) Jawaban siswa pada butir soal nomer 1a 

L = 12x + 2 

146 = 12x +2 

146 – 2 = 12x 

144 = 12x 

    x = 0,08 

Jawaban butir soal nomer 1a 

L          = 12x + 2 

146       = 12x +2 

146 – 2 = 12x 

144       = 12x 

   x        = 12 

2) Jawaban siswa pada butir soal nomer 2a 

K=(10x – 2)    p = 3x           

88=(10x – 2)      = 3(0,1)  

88 + 2=10x        = 0,3 cm  

100    =   10x 

x        = 
10

100
      =    0,1 cm 

Jawaban butir soal nomer 2a 

K=(10x – 2)    p = 3x           

88=(10x – 2)      = 3(10)  

88 + 2=10x       = 30 cm  

100   =  10x 

x = 10 cm 

3) Jawaban siswa pada butir soal nomer 5b 

32       = 3x + 2 
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32 – 2 = 3x 

30       = 3x 

x         = 3× 30 

x         = 60 

Jawaban butir soal nomer 5b 

32       = 3x + 2 

32 – 2 = 3x 

30       = 3x 

x         = 
30

3
 

x         = 10 

        Dari jawaban siswa di atas setelah dianalisis siswa selalu 

melakukan kesalahan yang sama yaitu pada operasi hitung pembagian 

aljabar pada tiga soal yang berbeda sehingga kesalahan yang dilakukan 

siswa tersebut melakukan kesalahan yang tergolong dalam kategori 

kesalahan sistematis. 

b. Kesalahan random 

       Dari lima soal yang diberikan peneliti siswa melakukan tiga 

kesalahan yang berbeda, kesalahan tersebut terletak pada butir soal 

nomer 1b, 2b dan 5a. 

1) Jawaban siswa pada butir soal nomer 1b 

           K= 2(p + l) 

            = 2(3x + 2x – 1) 

      = 2(5x
2
 – 1) 

      = (10x
2
 – 2) cm 

Jawaban butir soal nomer 1a 

K = 2(p + l) 

    =2(3x + 2x – 1) 

    =2(5x – 1) 

   =(10x – 2) cm 

Jadi kelilingnya adalah (10x – 2) cm 
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2) Jawaban siswa pada butir soal nomer 1b 

K=(10x – 2) l= 2x - 1 

88=(10x – 2)  = 2(10) - 1 

88 + 2=10x  = 20 – 1 

100=10x = 19 

x = 10 cm 

Jawaban butir soal nomer 1b 

K=(10x – 2) l= 2x - 1 

88=(10x – 2)  = 2(10) - 1 

88 + 2=10x  = 20 – 1 

100=10x = 19 cm 

x = 10 cm 

jadi nilai l adalah 19 cm 

3) Jawaban siswa pada butir soal nomer 5a 

(x + 3) + (2x - 1) = 3x + 2 

Jawaban butir soal nomer 5a 

(x + 3) + (2x - 1) = (3x + 2) kg 

Jadi berat rumput selama 2 hari adalah (3x + 2) kg 

       Dari jawaban siswa di atas setelah dianalisis siswa melakukan 

kesalahan yang berbeda yaitu: pada butir soal nomer 1a siswa salah 

dalam operasi hitung perkalian, pada butir soal nomer 1b siswa tidak 

memberikan satuan panjang sedangkan pada butir soal nomer 5a siswa 

salah dalam operasi hitung penjumlahan. Sehingga kesalahan yang 

dilakukan siswa tersebut melakukan kesalahan yang tergolong dalam 

kategori kesalahan random. 

c. Kesalahan ceroboh 

       Dari lima soal yang diberikan peneliti siswa melakukan satu atau 

dua kesalahan, kesalahan tersebut terletak pada butir soal nomer 1a. 

Jawaban siswa pada butir soal nomer 1a 

K= 2(p + l) 

=2(3x + 2x – 1) 
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=2(5x
2
 – 1) 

=(10x
2
 – 2) cm 

Jawaban butir soal nomer 1a 

K= 2(p + l) 

=2(3x + 2x – 1) 

=2(5x – 1) 

=(10x – 2) cm  

Jadi kelilingnya adalah (10x – 2) cm  

        Dari jawaban siswa di atas setelah dianalisis siswa hanya 

melakukan satu kesalahan pada butir soal nomer 1a. Siswa melakukan 

kesalahan dalam operasi hitung perkalian sehingga siswa tersebut 

melakukan kesalahan yang tergolong dalam jenis kesalahan ceroboh. 

d. Kesalahan konsep 

       Siswa belum mampu memahami konsep awal dari penerapan 

faktorisasi suku aljabar. Kesalahan tersebut terletak pada butir soal 

nomer 4. 

Jawaban siswa pada butir soal nomer 4 

19 × 2 – 5 = 33 

Jawaban butir soal nomer 4 

Misal: umur anak adalah p 

Maka 2×p – 5 = 19 

2p – 5 = 19 

2p = 19 + 5  

2p =  24 

p = 
24

2
 

p = 12 tahun 

jadi umur anak tersebut adalah 12 tahun 

       Dari jawaban siswa di atas setelah dianalisis siswa salah dalam 

mengubah soal cerita dalam kalimat matematika sehingga siswa 

tersebut melakukan kesalahan yang tergolong dalam kesalahan konsep. 
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e. Kesalahan bukan konsep 

       Dalam mengerjakan soal siswa sudah menjawab benar semua soal 

akan tetapi ada beberapa soal dimana siswa tidak memberikan 

kesimpulan pada jawaban akhir. Kesalahan ini terletak pada butir soal 

nomer 4. 

Jawaban siswa pada butir soal nomer 4 

Misal: umur anak adalah x 

Maka 2 × x – 5 = 19 

2 x – 5 = 19 

2 x = 19 + 5 

2 x =  24 

x = 
24

2
 

x = 12 tahun 

Jawaban butir soal nomer 4 

Misal: umur anak adalah p 

Maka 2×p – 5 = 19 

2p – 5 = 19 

2p = 19 + 5 

2p =  24 

p = 
24

2
 

p = 12 tahun 

jadi umur anak tersebut adalah 12 tahun 

       Dari jawaban siswa di atas setelah dianalisis siswa tidak 

memberikan kesimpulan pada jawaban akhir sehingga siswa tersebut 

melakukan kesalahan yang tergolong dalam kesalahan bukan konsep. 

f. Kesalahan operasi 

       Kesalahan siswa dalam mngerjakan soal terletak dalam operasi 

hitung, kesalahan tersebut terletak pada butir soal nomer 1a. 

Jawaban siswa pada butir soal nomer 1a 

K= 2(p + l) 
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=2(3x + 2x – 1) 

=2(5x
2
 – 1)  

=(10x
2
 – 2) cm 

Jawaban butir soal nomer 1a 

K= 2(p + l) 

=2(3x + 2x – 1) 

=2(5x – 1) 

=(10x – 2) cm 

Jadi kelilingnya adalah (10x – 2) cm 

       Dari jawaban siswa di atas setelah dianalisis siswa salah dalam 

mengoperasikan operasi hitung perkalian sehingga siswa tersebut 

melakukan kesalahan yang tergolong dalam jenis kesalahan operasi. 

g. Kesalahan prinsip 

       Siswa tidak memahami prinsip matematika terutama untuk bab 

penerapan faktorisasi suku aljabar. 

Jawaban siswa pada butir soal nomer 5b 

32 = 3x + 2 

32 – 2 = 3x 

30 = 3x 

x = 3× 30 

x = 60 

Jawaban butir soal nomer 5a 

32 = 3x + 2 

32 – 2 = 3x 

30 = 3x 

x = 
30

3
 

x = 10 

jadi nilai x adalah 10 kg 
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C. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberi saran sebagai berikut: 

1.  Agar siswa dalam mengerjakan soal melakukan kesalahan seminimal 

mungkin maka perlu adanya proses pembelajaran yang efektif dan 

diimbangi kemampuan seorang pendidik yang mampu membuat peserta 

didik memahami dengan baik setiap materi yang diberikan. 

2.  Bagi guru pengajar matematika selain memiliki kemampuan mengajar dan 

mendidik diharapkan seorang pengajar memiliki komunikasi yang positif 

dengan para peserta didik. 

3. Diharapkan penanaman konsep suatu materi saat kegiatan belajar mengajar 

harus terlaksana secara maksimal. 
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MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF STAD ( Student Team 

Achievement Division ) BERDASARKAN TEORI BELAJAR PSIKOLOGI 

GESTALT PADA PELAJARAN MATEMATIKA SUB POKOK BAHASAN 

BENTUK PANGKAT 

 

Serlly Oktaviana  

oktaviana_serlly@yahoo.co.id   

Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nusantara PGRI Kediri 

2013 

 

Abstrak 

Model pembelajaran kooperatif  STAD (Student Team Achievement Division)  

adalah model pembelajaran kooperatif (kerja sama dalam kelompok) yang paling 

sederhana. Model pembelajaran tipe ini, menempatkan siswa dalam kelompok 

atau tim belajar terdiri atas 4 sampai 5 orang yang memiliki perbedaan tingkat 

kemampuan, jenis kelamin dan suku jika memungkinkan. Dalam aplikasinya, 

setelah guru menyajikan materi pembelajaran, siswa bekerja dalam kelompok / 

tim yang telah dibentuk sebelumnya. Melalui diskusi dalam tim kecil tersebut, 

diharapkan semua anggota tim dapat menguasai pelajaran tersebut. selanjutnya, 

seluruh siswa dalam tim diberikan tes secara individual tentang materi yang 

dibicarakan dalam kelompoknya. Mereka tidak boleh saling membantu pada saat 

tes individual dilakukan. Teori belajar Gestalt (Gestalt Theory) ini lahir di Jerman 

tahun 1912 dipelopori dan dikembangkan oleh Max Wertheimer (1880 – 1943) 

yang meneliti tentang pengamatan dan problem solving, dari pengamatannya ia 

menyesalkan penggunaan metode menghafal di sekolah, dan menghendaki agar 

murid belajar dengan pengertian bukan hafalan akademis. Pada penerapan model 

pembelajara kooperatif STAD (Student Team Achievement Division) berdasarkan 

teori belajar psikologi gestalt ini, penulis menempatkan teori belajar psikologi 

gestalt ini pada langkah STAD ( Student Team Achievement Division ) saat guru 

sedang menyajikan materi. Dalam tulisan ini dibahas tentang contoh RPP pada 

model pembelajaran kooperatif STAD ( Student Team Achievement Division ) 

berdasarkan teori belajar psikologi gestalt pada pelajaran matematika sub pokok 

bahasan bentuk pangkat. 

 

Kata kunci: Model pembelajaran kooperatif  STAD ( Student Team 

Achievement Division ), Teori belajar Gestalt (Gestalt Theory), 

sub pokok bahasan bentuk pangkat 
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PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

       Pada dasarnya Pelaksanaan pembelajaran matematika sekarang ini guru 

masih mendominasi kelas, siswa pasif (datang, duduk, dengar, berlatih dan 

lupa). Untuk mengikuti pembelajaran di sekolah, kebanyakan siswa belum 

membaca bahan yang akan dipelajari, siswa datang tanpa bekal pengetahuan 

seperti membawa wadah kosong. Dari ketidak tahuan siswa tentang materi 

apa yang akan disampaikan saat itu, membuat siswa tersebut akan kesulitan 

untuk memahami materi yang disampaikan guru saat itu. Kalaupun bisa, 

prosentasenyapun itu kecil. Dimana siswa bisa menerima materi hanya saat 

itu saja. Artinya siswa hanya mengerti saat ia sedang dijelaskan hari itu saja 

sedangkan di hari – hari lain, siswa tidak bisa mengingat materi itu kembali. 

Padahal dilain sisi materi matematika itu adalah materi yang saling 

berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dimana materi yang di ajarkan 

hari ini, itu akan menjadi dasar materi selanjutnya. Jika siswa tidak bisa 

mamahami materi sebelumnya, maka siswa juga akan kesulitan untuk 

memahami materi yang selanjutnya 

       Hasil pengamatan awal (saat PPL bulan Septamber 2012 sampai bulan 

Januari 2013)  di suatu instansi sebelum menyusun program pembelajaran, 

penulis melakukan diskusi terlebih dahulu dengan guru pamong. Beliau 

mengatakan kalau model pembelajaran disana guru masih mendominasi 

kelas. Maksutnya adalah guru masih berperan aktif dalam pembelajaran. 

Materi yang diterima oleh siswa semuanya adalah hasil penjelasan dari 

guru. Tetapi beliau juga menambahkan kalau ketuntasan belajar siswa 

sangat kurang. Dari KKM yang ditentukan yaitu 75 dengan jumlah siswa 36 

yang tuntas ada 4 siswa sedangkan yang 36 siswa dinyatakan tidak tuntas.  

       Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka peneliti ingin mencoba 

menerapkan model pembelajaran kooperatif  STAD ( Student Team 

Achievement Division )berdasarkan teori psikologi gestalt pada materi 

bentuk pangkat yang diharapkan dapat memberi solusi dalam penyelesaian 

masalah yang ada. 
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B. RUMUSAN PERTANYAAN 

1. Bagaimanakah contoh RPP (rancangan pelaksanaan pembelajaran) 

model pembelajaran kooperatif  STAD (Student Team Achievement 

Division) berdasarkan teori psikologi gestalt pada materi bentuk 

pangkat ? 

C. TUJUAN PENULISAN 

1. Mengetahui contoh RPP (rancangan pelaksanaan pembelajaran) model 

pembelajaran kooperatif  STAD (Student Team Achievement Division) 

berdasarkan teori psikologi gestalt pada materi bentuk pangkat. 

D. MANFAAT PENULISAN 

1. Bagi Guru 

a. Memberikan gambaran kepada guru mengenai penerapan model 

pembelajaran kooperatif  STAD (Student Team Achievement 

Division) berdasarkan teori belajar psikologi gestalt. 

b. Membantu dalam memilih dan menentukan alternatif metode 

pembelajaran agar sasaran pencapaian penanaman konsep 

matematika benar – benar tepat dan efektif. 

2. Bagi Siswa 

a. Membantu dan mempermudah siswa dalam memahami suatu 

konsep matematika. 

b. Membantu dan melatih siswa agar membiasakan diri dalam 

kerja kelompok, dengan berdiskusi siswa dapat berfikir kritis 

juga dapat membantu siswa dalam mengingatkan materi yang 

sudah diterimanya. 

3. Bagi Penulis 

a. Meningkatkan pemahaman peneliti tentang model pembelajaran 

kooperatif  STAD (Student Team Achievement Division) 

berdasarkan teori belajar psikologi gestalt 

b. Memberi pengalaman bagi peneliti mengenai hasil dari 

pelaksanaan penelitian 
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INTI 

A. MODEL PEMBELAJARAN STAD (Student Team Achievement 

Division) 

       Model Pembelajaran Kooperatif STAD  adalah model pembelajaran 

kooperatif (kerja sama dalam kelompok) yang paling sederhana. Model 

pembelajaran tipe ini, menempatkan siswa dalam kelompok atau tim belajar 

terdiri atas 4 sampai 5 orang yang memiliki perbedaan tingkat kemampuan, 

jenis kelamin dan suku jika memungkinkan. Dalam aplikasinya, setelah 

guru menyajikan materi pembelajaran, siswa bekerja dalam kelompok / tim 

yang telah dibentuk sebelumnya. Melalui diskusi dalam tim kecil tersebut, 

diharapkan semua anggota tim dapat menguasai pelajaran tersebut. 

selanjutnya, seluruh siswa dalam tim diberikan tes secara individual tentang 

materi yang dibicarakan dalam kelompoknya. Mereka tidak boleh saling 

membantu pada saat tes individual dilakukan. 

       Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif STAD adalah sebagai 

berikut: 

1. Siswa dibagi dalam kelompok kecil terdiri atas 4 sampai 5 

orang. 

2. Guru menyajikan materi pelajaran dengan menggunakan metode 

dan media yang sesuai.  

3. Siswa mendiskusikan materi yang disampaikan oleh guru dalam 

kelompok kecil yang telah dibentuk. Dalam diskusi ini, siswa 

bersama-sama mendiskusikan masalah yang dihadapi, 

membandingkan jawaban dengan timnya, dan saling 

memperbaiki kesalahan konsep yang dibuat oleh anggota tim. 

4. Setelah diskusi dalam tim atau kelompok kecil selesai, siswa 

diberikan tes secara individual. Ketika tes individual ini masing-

masing siswa tidak boleh saling membantu. Oleh karena itu, 

ketika berdiskusi bersama tim mereka harus aktif mengikuti 

dengan seksama. 

http://rencanapembelajaran.com/silabusrppberkarakter/pembelajaran-kooperatif/
http://rencanapembelajaran.com/category/model-pembelajaran/
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5.  Setiap anggota tim diharapkan mendapatkan skor setinggi-

tingginya karena skor ini akan menentukan skor total yang 

diperoleh timnya. 

6. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang 

memiliki skor rata-rata tertinggi. 

B. TEORI BELAJAR PSIKOLOGI GESTALT 

       Menurut Mukhlisah dalam bukunya teori belajar dan aplikasinya (hal. 

120), psikologi gestalt masuk secara tidak terduga ketika Max Wertheimer 

sedang melakukan perjalanan antara Vienna ke Jerman untuk berlibur 

(watson, 1963). Ketika tiba di Frankfurt beliau punya keinginan besar untuk 

membeli sebuah mainan stroboscope. Stroboscope merupakan alat yang 

menunjukkan sebuah gambar yang dihasilkan dari gerak dimana bayangan 

dari gerak tersebut terbentuk. Alat ini cukup populer sebelum adanya 

gambar gerak. Substansi dari eksperiman ini adalah bahwa persepsi suatu 

keseluruhan (gerak) tidak dapat diperoleh dari elemen – elemen khusus (dua 

stimulus). Dengan bahasa yangberbeda, suatu “keseluruhan” mempunyai 

karakteristik penampakan yang berbeda dengan elemen – elemen yang ada 

didalamnya. Oleh karena itu, dalam pandangan Gestalt, analisis yang 

dilakukan oleh para behaviorisme kedalam elemen – elemen yang berbeda 

menyebabkan distorsi fenomena yang sedang dikaji. 

       Psikologi Gestalt diperkenalkan di Amerika Serikat 10 tahun setelah 

kemunculannya. Ketiga pelopornya yaitu Max wertheimer, Kurt Koffka, 

dan Wolfgang Kohler meninggalkan Jerman pada tahun 1930an untuk 

melanjutkan cita – cita dan keinginannya di Amerika Serikat. Perspektif 

Gestalt dipandang oleh para psikolog Amerika sebagai satu perkembangan 

yang menarik, namun masih dianggap minor. Pergerakan penting yang 

terjadi didalam psikologi Amerika untuk beberapa dekade kedepan adalah 

behaviorisme. Teori Gestalt merupakan langkah awal bagi psikologi gestalt, 

dan masih tetap menyoroti masalah poeristiwa mental. 

       Menurut Dr. Rusman, M.Pd. pada bukunya model – model 

pembelajaran (hal. 137), pokok pandangan Gestalt adalah objek atau 
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peristiwa tertentu akan dipandang sedagai keseluruhan yang 

terorganisasikan. Makna suatu objek/peristiwa adalah terletak pada 

keseluruhan bentuk (gestalt) dan bukan bagian – bagiannya. Pembelajaran 

akan lebih bermakna bila materi diberikan secara utuh, bukan bagian – 

bagian. 

       Aplikasi Teori Gestalt dalam pembelajaran Menurut Dr. Rusman, M.Pd. 

pada bukunya model – model pembelajaran (hal. 137) adalah: 

1. Pengalaman ( insight/tilikan). Dalam proses pembelajaran 

siswa hendaknya memiliki kemampuan insight, yaitu 

kemampuan mengenal keterkaitan unsur – unsur dalam 

suatuobjek. Guru hendaknya mengembangkan kemampuan 

siswa dalam memecahkan masalah dengan insight. 

2. Pembelajaran yang bermakna. Kebermaknaan unsur – unsur 

yang terkait dalam suatu objek akan menunjang pembentukan 

pemahaman dalam proses pembelajaran. Content yang dipelajari 

siswa hendaknya memiliki makna yang jelas lebih baik bagi 

dirinya maupun bagi kehidupannya dimasa yang akan datang. 

3. Perilaku bertujuan. Perilaku terarah pada suatu tujuan. 

Perilaku disamping adanya kaitan dengan SR-bond, juga terkait 

erat dengan tujuan yang hendak dicapai. Pembelajaran terjadi 

karena siswa memiliki harapan tertentu. Sebab itu pembelajaran 

akan berhasil bila siswa mengetahui tujuan yang akan dicapai. 

4. Prinsip ruang hidup (life space). Dikembangkan oleh Kurt 

Lewin (teori medan/field theory). Perilaku siswa terkait dengan 

lingkungan/medan dimana ia berada. Materi yang disampaikan 

hendaknya memiliki kaitan dengan situasi lingkungan dimana 

siswa berada (kontekstual). 
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C. MODEL PEMBELAJARAN STAD (Student Team Achievement 

Division) BERDASARKAN TEORI BELAJAR PSIKOLOGI 

GESTALT 

       Sesuai dengan uraian sebelumnya tentang model pembelajaran STAD 

dan teori belajar psikologi gestalt diatas, maka langkah – langkah penerapan 

model pembelajaran STAD ditinjau dari teori belajar psikologi gestalt 

adalah: 

1. Siswa dibagi dalam kelompok kecil terdiri dari 4 sampai 5 

orang. 

2. Dalam kelompok tersebut diberikan soal yang harus dikerjakan 

bersama dengan anggota kelompoknya. 

3. Setelah waktu yang ditentukan untuk mengerjakan soal selesai, 

maka guru memberikan penjelasan tentang materi yang akan di 

bahas hari itu dan juga sekaligus membahas soal yang sudah 

dikerjakan oleh siswa sebelumnya ( soal pada langkah 2 ). 

4. Setelah guru memberikan penjelasan, siswa diberi soal lagi 

untuk dikerjakan bersama anggota kelompoknya. Dalam tahap 

ini siswa bersama-sama mendiskusikan jawaban dari soal yang 

diberikan guru, membandingkan jawaban dengan timnya, dan 

saling memperbaiki kesalahan konsep yang dibuat oleh anggota 

tim. 

5. Setelah diskusi dalam tim atau kelompok kecil selesai, siswa 

diberikan tes secara individual. Ketika tes individual ini masing-

masing siswa tidak boleh saling membantu. Oleh karena itu, 

ketika berdiskusi bersama tim mereka harus aktif mengikuti 

dengan seksama. 

6. Setiap anggota tim diharapkan mendapatkan skor setinggi-

tingginya karena skor ini akan menentukan skor total yang 

diperoleh timnya. 

7. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang 

memiliki skor rata-rata tertinggi. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

BIDANG STUDI MATEMATIKA 

 

Satuan Pendidikan  : SMAN 1 Nusantara 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester  : X  / ganjil 

Alokasi Waktu  : 10  X  40 menit 

Standar Kompetensi : 1. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan 

bentuk pangkat, akar, dan logaritma. 

Kompetensi Dasar  : 1.1 Menggunakan aturan pangkat, akar, dan 

logaritma. 

I. Indikator  

a. Menyederhanakan bentuk suatu bilangan berpangkat 

b. Mengubah bentuk pangkat negatif dari suatu bilangan ke bentuk 

pangkat pisitif dan sebaliknya 

II. Tujuan Pembelajaran 

Setelah pembelajaran, siswa diharapkan mampu  : 

a. Siswa dapat menyederhanakan bentuk suatu bilangan berpangkat 

b. Siswa dapat Mengubah bentuk pangkat negatif dari suatu bilangan 

ke bentuk pangkat pisitif dan sebaliknya 

III. Materi Pembelajaran 

Bentuk pangkat, akar dan logaritma ( terlampir ) 

IV. Model / Metode Pembelajaran 

a. Model  :Gerlach dan Ely berdasarkan teori psikologi gestalt 

b. Strategi :Siswa Belajar Aktif 

c. Pendekatan :Problem solving 

d. Metode :Ceramah , diskusi, presentasi, dan tanya  jawab 

 

 

 

 



 

 

 

363 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

V. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 ( 2 X 40 menit ) 

Tahap 
Kegiatan 

(Skenario Pembelajaran) 

Nilai Budaya & 

Karakter Bangsa 

Metode 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan     

10 

menit 

  Salam, Doa   

  Melakukan presensi Komunikatif Ceramah 

Fase I 

(menyiapkan 

siswa) 

 Apersepsi 

 Guru menyampaikan materi 

pembelajaran yang akan 

dipelajari hari ini. 

 

Komunikatif 

 

Ceramah 

 

 

 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang dicapai 

siswa setelah kegiatan 

pembelajaran berakhir. 

 Memotivasi peserta didik 

dengan memberi penjelasan 

tentang pentingnya 

mempelajari materi bentuk 

pangkat 

Komunikatif 

 

 

 

Komunikatif 

Ceramah 

 

 

 

Ceramah 

Inti     

60 

menit 

Fase II 

(sajian 

informasi) 

 

 Guru memberikan soal kepada 

siswa terkait tentang materi 

bentuk pangkat untuk 

dikerjakan secara individu 

Komunikatif  Penugasan  

  Siswa mengerjakan soal yang 

diberikan oleh guru sesuai 

dengan batas waktu yang 

diberikan 

Kreatif, tanggung 

jawab 

Pemecahan 

masalah 

  Guru membahas soal yang Komunikatif Ceramah, 
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diberikan kepada siswa serta 

menjelaskan sesuai dengan 

materi bentuk pangkat 

Tanya Jawab 

 

 

  

 

 

 

 

Fase III 

(latihan 

terbimbing) 

 

 Siswa memperhatikan 

penjelasan dari guru dan 

bertanya pada guru jika belum 

paham. 

 Guru memberikan contoh soal  

 

 Guru membentuk kelompok 

kecil di kelas secara heterogen. 

Setiap kelompok beranggota 4 

– 5 siswa 

 Setiap kelompok diberi soal 

untuk dikerjakan bersama 

kelompoknya sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan 

 Setiap kelompok diminta untuk 

mempresentasikan jawabannya 

sesuai dengan nomor tugas 

yang diminta guru 

komunikatif 

 

 

 

Komunikatif 

 

komunikatif 

 

 

 

Kreatif, dan 

komunikatif 

 

 

Berani, kreatif 

dan Komunikatif 

Tanya Jawab 

 

 

 

Tanggung 

jawab 

Ceramah 

 

 

 

Tanggung 

jawab 

 

 

Tanggung 

Jawab 

Penutup   

10 

 menit 

Fase IV 

(latihan 

mandiri) 

 

 

 

 

Fase V 

 Guru memberikan post test,5 

soal kepada siswa untuk 

dikerjakan dlm waktu 10 menit 

 Siswa mengerjakan post test 

dengan mandiri 

 Guru bersama siswa 

menyimpulkan materi yang 

sudah dipelajari hari ini. 

Komunikatif 

 

 

kreatif 

 

Berani, kreatif 

dan komunikatif 

 

Penugasan 

 

 

Penugasan 

 

Ceramah, 

Tanya Jawab 
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(evaluasi)   

Fase VI 

(refleksi) 

 

 Guru memberikan refleksi 

kepada siswa. 

Komunikatif Ceramah, 

Tanya Jawab 

  Guru menyampaikan pesan 

moral 

Komunikatif Ceramah 

  Doa, Salam.   

 

VI. Sumber & Media Pembelajaran 

a. Sumber Pembelajaran : 

 Marwanta dkk. Matematika SMA kelas X. yudistira 

b. Media Pembelajaran : 

 Buku paket 

 LKS 

VII. Penilaian 

e. Prosedur : - Penilaian proses 

   - Penilaian akhir   

f. Jenis Penilaian : - Tes 

- Non tes 

g. Bentuk Instrumen : - Soal uraian 

- Pedoman sikap 

h. Tindak Lanjut : - Remidi (diberikan pada siswa yang nilainya 

di bawah KKM) 

- Pengayaan (diberikan pada siswa yang 

nilainya di atas KKM 

Mengetahui  : 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

Kediri,                  2013 

Guru, 
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PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, diperoleh simpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan model pembelajaran kooperatif  STAD ( Student Team 

Achievement Division )berdasarkan teori psikologi gestalt dapat 

memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan khususnya dalam 

bidang matematika. 

B. SARAN 

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti ingin merekomendasikan kepada 

para pengajar, khususnya pengajar matematika untuk menerapkan model 

pembelajaran kooperatif  STAD ( Student Team Achievement Division 

)berdasarkan teori psikologi gestalt untuk menciptakan siswa yang aktif dan 

kreatif sehingga proses belajar siswa dapat meningkat dalam mempelajari 

materi bentuk pangkat. 
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Abstrak 

Tulisan ini memaparkan tentang model pembelajaran Missouri Mathematics 

Project (MMP) dan time token pada materi faktorisasi suku aljabar. Model 

pembelajaran MMP dan time token merupakan model pembelajaran yang 

membantu guru dalam hal efektivitas penggunaan latihan - latihan dan 

mengajarkan siswa dalam mengembangkan ketrampilan sosial. 

Kata kunci : Missouri mathematics project, MMP, Time token 
 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu ilmu dan menjadi ilmu dasar bagi ilmu-

ilmu yang lain. Matematika memiliki peran yang penting bagi perkembangan 

ilmu-ilmu yang lain. Berdasarkan hal tersebut, betapa pentingnya mata 

pelajaran matematika diajarkan di sekolah sejak jenjang pendidikan dasar. 

Selain itu, matematika juga penting karena selain sebagai ilmu juga berfungsi 

sebagai alat dan pola pikir (Suherman, dkk, 2001: 55). Matematika diajarkan 

mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. 

Salah satu materi yang diajarkan di SMP adalah faktorisasi suku aljabar. 

Menurut Septiawati (2010), siswa masih mengalami kesulitan dalam 

memahami soal, kesulitan dalam menyusun rencana penyelesaian dan kesulitan 

dalam meleksanakan rencana penyelesaian. Sehingga hasil yang dicapai siswa 

pada materi ini kurang memuaskan. 

Belum tercapainya tujuan pembelajaran tidak hanya karena kesalahan siswa 

tetapi juga disebabkan oleh proses belajar yang tidak sesuai. Fakta yang ada di 

mailto:kero.kyukyu@yahoo.com
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lapangan menurut Asmin (dalam Merdekawati, 2011: 2) bahwa beberapa guru 

matematika di Indonesia selama ini masih terbiasa mengajar dengan metode 

ceramah dan penyampaiannya cenderung monoton sehingga siswa cenderung 

pasif. Hal ini mengakibatkan kurangnya interaksi antara guru dan siswa. 

Menjadikan siswa pasif, kurang perhatian untuk belajar kreatif dan mandiri. 

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, perlu diupayakan suatu 

pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Meningkatkan 

hasil belajar siswa dapat diupayakan dengan cara menciptakan suasana belajar 

yang menyenangkan melalui model pembelajaran yang digunakan guru dalam 

menyampaikan pembelajaran. 

Rusman (2011:  6) menjelasan bahwa penerapan model pembelajaran 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa, serta karakteristik dari setiap 

indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. 

Adapun usaha yang akan dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

pada materi faktorisasi suku aljabar yaitu dengan menerapkan model 

pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP)  dan time token. Model 

pembelajaran MMP membantu guru dalam hal efektivitas penggunaan latihan-

latihan agar siswa mencapai peningkatan yang luar biasa (Krismanto, 2003). 

Sedangkan model pembelajaran time token menurut Suprijono, (2009: 133) 

dapat melatih dan mengembangkan ketrampilan sosial agar siswa tidak 

mendominasi pembicaraan atau diam sama sekali. Maka model pembelajaran 

MMP dan time token merupakan penerapan pembelajaran yang mengajarkan 

siswa untuk melatih dan mengembangkan ketrampilan sosial serta dapat 

meningkatkan keaktifan siswa.  

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul "Penerapan 

Model Pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) dan Time Token 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Faktorisasi Suku 

Aljabar". 
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B. Rumusan Pertanyaan 

Bagaimana contoh rencana pelaksanaan pembelajarannya? 

C. TUJUAN PENULISAN 

Untuk mengetahui contoh rencana pelaksanaan pembelajarannya 

D. MANFAAT PENULISAN 

1. Untuk sekolah 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan sekolah dalam menentukan cara yang lebih baik dalam 

proses pembelajaran 

2. Untuk Guru Bidang Studi 

Dapat mengetahui model pembelajaran yang dapat memperbaiki dan 

membantu guru dalam hal efektivitas penggunaan latihan - latihan 

sehingga konsep-konsep matematika yang diajarkan dapat dikuasai dengan 

baik. 

3. Untuk Siswa 

a. Membantu siswa dalam mengembangkan ketrampilan sosial. 

b. Menghasilkan siswa yang aktif. 

 

INTI 

A. Model Pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) 

Dalam suatu proses pembelajaran terdapat berbagai komponen 

pembelajaran yang harus dikembangkan dalam  upaya mendukung 

tercapainya tujuan pembelajaran dan keberhasilan siswa dalam tujuan 

pembelajaran dan keberhasilan siswa dalam belajar. Komponen-komponen 

tersebut diantaranya guru, siswa, model pembelajaran, metode 

pembelajaran, serta sumber dan media pembelajaran. Sebagai salah satu 

komponen pembelajaran, pemilihan model pembelajaran akan sangat 

menunjang pencapaian tujuan pembelajaran. Saat ini terdapat berbagai 

model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran 

matematika. Salah satu diantaranya adalah model pembelajaran 

MMP. (Hutabarat, 2012: 3) 
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Menurut Hutabarat (2012: 3) model pembelajaran MMP 

merupakan suatu program yang didesain untuk membantu guru dalam 

hal efektivitas penggunaan latihan - latihan agar siswa mencapai 

peningkatan yang luar biasa. Latihan - latihan yang dimaksud adalah 

lembar tugas proyek. 

Menurut Hutabarat (2012: 3) langkah - langkah dari model 

pembelajaran MMP adalah sebagai berikut: 

1. Review 

Kegiatan yang dilakukan pada langkah ini adalah meninjau ulang 

pelajaran lalu terutama yang berkaitan dengan materi yang akan 

dipelajari pada pembelajaran tersebut, membahas soal pada PR 

yang dianggap sulit oleh siswa serta membangkitkan motivasi 

siswa. 

2. Pengembangan 

Pada langkah ini kegiatan yang dilakukan berupa penyajian ide 

baru dan perluasan, diskusi,  serta demonstrasi dengan contoh 

konkret. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui diskusi kelas. 

Pengembangan akan lebih baik jika dikombinasikan dengan 

kontrol latihan untuk menyakinkan bahwa siswa mengikuti 

penyajian materi ini. 

3. Latihan terkontrol 

Pada langkah ini siswa berkelompok merespon soal dengan 

diawasi oleh guru. Pengawasan ini berguna untuk mencegah 

terjadinya miskonsepsi pada pembelajaran. Guru harus 

memasukkan rincian khusus tanggung jawab kelompok dan 

ganjaran individual berdasarkan pencapaian materi yang 

dipelajari. 

4. Seat work/kerja mandiri 

Pada langkah ini siswa secara individu atau kelompok belajar 

merespon soal untuk latihan atau perluasan konsep yang telah 

dipelajari pada langkah pengembangan. 
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5. Penugasan/Pekerjaan Rumah (PR) 

Pekerjaan Rumah (PR) tidak perlu diberikan kecuali guru yakin 

siswa akan berlatih menggunakan prosedur yang benar.Tugas PR 

harus memuat beberapa soal review.  

B. Model Pembelajaran Time Token 

Model pembelajaran time token merupakan salah satu contoh kecil dari 

penerapan pembelajaran yang demokratis di sekolah. Proses pembelajaran 

yang demokratis adalah proses belajar yang menempatkan siswa sebagai 

subyek. Mereka harus mengalami sebuah perubahan ke arah yang lebih 

positif. Dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari tidak paham menjadi paham, 

dan dari tidak tahu menjadi tahu. Di sepanjang proses belajar itu, keaktifan 

siswa menjadi titik perhatian utama. Dengan kata lain mereka selalu 

dilibatkan secara aktif. Guru dapat berperan untuk mengajak siswa mencari 

solusi bersama terhadap permasalahan yang ditemui. (Sahrudin, 2012) 

Model ini digunakan (Arends, 1998) untuk melatih dan mengembangkan 

ketrampilan sosial agar siswa tidak mendominasi pembicaraan atau diam 

sama sekali. Guru memberi sejumlah kupon berbicara dengan waktu ± 30 

detik per kupon pada tiap siswa. Sebelum berbicara, siswa menyerahkan 

kupon terlebih dahulu pada guru. Setiap tampil berbicara satu kupon. Siswa 

dapat tampil lagi setelah bergiliran dengan siswa lainnya. Siswa yang telah 

habis kuponnya tak boleh bicara lagi. Siswa yang masih memegang kupon 

harus bicara sampai semua kuponnya habis. 

Menurut Sahrudin (2012: 1) sintak dari model pembelajaran time token 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran/KD. 

2. Guru mengkondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi klasikal. 

3. Guru memberi tugas pada siswa. 

4. Guru memberi sejumlah kupon berbicara dengan waktu ± 30 detik per 

kupon pada tiap siswa.  

5. Guru meminta siswa menyerahkan kupon terlebih dahulu sebelum 

berbicara atau memberi komentar. Setiap tampil berbicara satu kupon. 
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Siswa dapat tampil lagi setelah bergiliran dengan siswa lainnya. Siswa 

yang telah habis kuponnya tak boleh bicara lagi. Siswa yang masih 

memegang kupon harus bicara sampai semua kuponnya habis. Demikian 

seterusnya hingga semua anak berbicara. 

6. Guru memberi sejumlah nilai sesuai waktu yang digunakan tiap siswa. 

C. Model Pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) dan Time 

Token 

Model pembelajaran MMP dan time token merupakan Model 

pembelajaran yang mengajarkan siswa dalam mengembangkan ketrampilan 

sosial. Adapun langkah - langkah model pembelajaran ini adalah : 

1. Pendahuluan atau review 

a. Membahas PR, hal ini tergantung pada ada tidaknya PR. 

b. Meninjau ulang pelajaran yang lalu yang terkait dengan materi baru. 

c. Membangkitkan motivasi. 

2. Pengembangan  

a. Penyajian ide baru sebagai perluasan konsep matematika terdahulu. 

b. Penjelasan, diskusi demonstrasi dengan contoh konkret yang sifatnya 

pictorial dan simbolik 

3.  Latihan dengan bimbingan guru  

a. Siswa diberi latihan soal 

b. Guru memberi sejumlah kupon berbicara dengan waktu ± 4 menit per 

kupon pada tiap siswa  

c. Guru meminta siswa menyerahkan kupon terlebih dahulu sebelum 

merespon soal. Setiap tampil satu kupon. Siswa dapat tampil lagi 

setelah bergiliran dengan siswa lainnya. Siswa yang telah habis 

kuponnya tak merespon soal lagi. Siswa yang masih memegang 

kupon harus merespon soal sampai semua kuponnya habis. 

d. Guru mengamati 

4. Kerja Mandiri 

Siswa bekerja sendiri untuk latihan atau perluasan konsep pada langkah 

2. 
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5. Penutup 

a. Siswa membuat rangkuman pelajaran. 

b. Guru memberi tugas PR. 

Kekurangan dan kelebihan model pembelajaran MMP dan time token adalah: 

Kelebihan : 

1. Mendorong siswa untuk meningkatkan inisiatif dan partisipasinya. 

2. Siswa tidak mendominasi pembicaraan atau diam sama sekali. 

3. Siswa menjadi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. 

4. Guru dapat berperan untuk mengajak siswa mencari solusi bersama 

terhadap permasalahan yang ditemui. 

5. Tidak banyak memerlukan media pembelajaran. 

Kelemahan : 

1. Hanya dapat digunakan untuk mata pelajaran tertentu saja. 

2. Memerlukan waktu yang banyak. 

Berikut adalah rencana pelaksanaan pembelajarannya. 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) dan time token 

merupakan model pembelajaran yang ikut melibatkan siswa lebih aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar dan mengembangkan ketrampilan sosial. Model 

pembelajaran MMP dan time token dapat digunakan untuk materi faktorisasi 

suku aljabar. 

B. Saran 

Guru dapat menerapkan model pembelajaran Missouri Mathematics Project 

(MMP) dan time token sebagai alternatif pembelajaran matematika. 
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Abstrak 

Tulisan ini memaparkan implementasi teori APOS (Action, Process, Object, 

Scheme)  dalam siklus ACE (Activities, Class discussion, Exercise). Siklus ACE 

(Activities, Class discussion, Exercise) berorientasikan  pada keaktifan siswa 

dalam mengkonstruk pengetahuannya. Konstruksi pengetahuan meliputi 

pemahaman konsep-konsep yang sedang dibicarakan, konsep-konsep tersebut 

harus benar-benar dipahami karena konsep dalam matematika bersifat hirarkis. 

Sebuah teori konstruksi tentang konsep matematika yang dikenal dengan teori 

APOS (Action, Process, Object, Scheme), menyatakan ada 4 tahapan dalam 

mengkonstruksi konsep matematika, yaitu (1) action, (2) process, (3) object, (4) 

scheme. Teori ini berperan dalam menganalisis kegiatan belajar siswa untuk 

memahami konsep-konsep matematika pada kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan berdasar siklus ACE dengan pokok bahasan menggambar grafik 

fungsi kuadrat.  

Kata kunci: siklus ACE, teori APOS, Menggambar Grafik Fungsi Kuadrat. 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam proses pembelajaran hingga dewasa ini masih memberikan dominasi 

guru dan tidak memberikan akses bagi anak didik untuk berkembang secara 

mandiri melalui penemuan dan proses berpikirnya (Trianto, 2007: 1). Di pihak 

lain secara empiris, berdasar hasil analisis penelitian terhadap rendahnya hasil 

belajar peserta didik, hal tersebut di sebabkan proses pembelajaran yang 

didominasi oleh pembelajaran tradisional (teacher centere) (Trianto, 2007: 1). 

mailto:sofyian_hadi_C@yahoo.co.id
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Hal ini mengindikasikan kurangnya realisasi terhadap keaktifan peserta didik 

dalam memahami suatu konsep pada proses pembelajaran, secara tidak 

langsung akan mengakibatkan melemahnya kualitas pendidikan dan erat 

kaitannya dengan prestasi yang dicapai. Guru sebagai agen pembelajaran sudah 

seharusnya melakukan reorientasi proses pembelajaran agar proses 

pembelajaran berpusat pada siswa. Menurut Sidi (dalam Soma, 2012) Proses 

pembelajaran berpusat pada siswa berarti memberdayakan segala kemampuan 

yang dimiliki siswa serta mengenali kelemahan atau kekurangan yang ada pada 

diri siswa, kemudian dicarikan solusinya . 

Berdasar permasalahan tersebut, diperlukannya suatu tindakan yang 

tersistem dan  mampu meningkatkan keaktifan siswa baik secara fisik maupun 

secara mental dalam memahami suatu konsep yang akan bermuara pada 

peningkatan hasil belajar siswa. Sebagai suatu upaya dalam meningkatkan 

keaktifan siswa terhadap pemahaman konsep adalah dengan menerapkannya 

siklus ACE (Activities, Class discussion, Exercise), dimana pada  siklus ini 

siswa diberikan akses untuk berperan aktif dalam berpikir dan bersosialisai 

dengan temannya sebagai upaya untuk memahami sebuah konsep.  

Pada proses belajar yang berdasar  sikus ACE (Activities, Class discussion, 

Exercise) dengan pokok bahasan menggambar grafik fungsi kuadrat, keaktifan 

siswa dalam memahami konsep akan di analisa dengan menggunakan teori 

APOS (Action, Process, Object, Scheme). Menurut Dubinsky (2008) (dalam 

Nurdin, 2012) menyatakan bahwa teori APOS (Action, Process, Object, 

Scheme) dapat digunakan sebagai suatu alat analisis untuk mendeskripsikan 

perkembangan skema seseorang pada suatu topik matematika yang merupakan 

totalitas dari pengetahuan terkait (secara sadar atau tidak sadar) terhadap topik 

tersebut.  

Untuk selanjutnya dalam karya tulis ini APOS (Action, Process, Object, 

Scheme) akan di tulis menjadi APOS  dan ACE (Activities, Class discussion, 

Exercise) akan ditulis menjadi ACE.  
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B. Rumusan Pertanyaan 

Bagaimanakah implementasi teori APOS dalam siklus ACE dengan pokok 

bahasan menggambar grafik fungsi kuadrat? 

 

INTI 

A. Siklus ACE 

Tahapan belajar dengan siklus ACE adalah beraktivitas untuk 

mendapatkan informasi atau konsep-konsep baru (activities), melakukan 

diskusi kelas untuk mengemukakan temuan konsep-konsep baru (class 

discussion), dan memantapkan konsep dengan melakukan latihan mengerjakan 

tugas-tugas tambahan berupa aplikasi konsep atau soal-soal latihan (exercise) 

(Asiala, et.al., 2000) (dalam Selamat, 2009). Dalam proses pembelajaran yang 

menerapkan siklus ACE mengandung tiga tahapan dan setiap tahapan memiliki 

peran tersendiri dan saling terkait, krterkaitan tersebut dapat disajikan melalui 

skema berikut:  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Tahapan dalam siklus ACE 

Dikutip dari : (Asiala, et al dalam Elah Nurlaelah, 2009) 

 

B. Teori APOS 

Teori APOS mengasumsikan bahwa pengetahuan matematika yang dimiliki 

seseorang merupakan hasil interaksi dengan orang lain dan hasil konstruksi-

konstruksi mental orang tersebut dalam memahami ide-ide matematika 

(Arwana, 2009). Teori APOS (Action, Process, Object, Scheme) pada dasarnya 

SIKLUS 

ACE 

Activitie

s 

Class 

Discussio

n 

Exercise 



 

 

 

378 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

menganut paham konstruktivisme, khususnya konstruktivisme yang 

dikembangkan oleh Vygotsky, yaitu konstruktivisme sosial (Nurlaelah, 2010).  

 Konstruksi-konstruksi mental tersebut adalah: action, process, object, 

process, scheme yang disingkat dengan APOS, hubungan antar komponen 

dalam konstruksi mental adalah terbentuknya aksi (action), yang direnungkan 

(interiorized) menjadi proses (process), selanjutnya dirangkum (encapsulated) 

menjadi objek (object), objek dapat diurai kembali (de-encapsulated) menjadi 

proses (process). Hubungan tersebut dapat di sajikan dalam skema berikut:  

 

 

 

 

 

 

Skema (scheme) terbentuknya suatu konsep pemikiran pada seseorang 
Dikutip dari: (Asiala, et al dalam Elah Nurlaelah, 2009) 

 

 

C. Aplikasi Teori APOS Dalam Siklus ACE 

Pada proses belajar yang berlangsung,  teori APOS dalam siklus ACE 

dengan pokok bahasan menggambar  grafik fungsi kuadrat dapat di skemakan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari skema di atas dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini. 

 

De-encapsulated 
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Topik 

Bahasan 

Siklus 

ACE 

Teori 

APOS 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Keterangan 

Menggembar 

Grafik Fungsi 

Kuadrat 

Activities Action 

 Guru 

memberikan 

pertanyaan 

terkait fungsi 

(pengertian 

fungsi, domain, 

kodomain, 

range) secara 

lisan. 

 Guru 

memberikan 

soal mengenai 

mencari nilai 

dari fungsi 

kuadrat dan 

memerintahkan 

kepada siswa 

untuk 

mengerjakan. 

 Guru 

mempersilahka

n siswa untuk 

membaca 

mengenai 

materi 

menggambar 

grafik fungsi 

kuadrat yang 

ada di buku 

paket (buku 

pegangan 

siswa) 

 

 Setelah waktu 

dirasa cukup, 

guru 

memerintahkan 

siswa untuk 

duduk 

berkelompok 

(anggota 

kelompok 

ditentukan oleh 

guru) 

 Siswa 

memperhatikan 

dan menyimak 

terhadap 

pertanyaan yang 

diberikan serta 

berusaha untuk 

menjawab. 

 

 Siswa 

mengerjakan 

terhadap soal 

yang diberikan 

secara lisan 

 

 

 

 

 Siswa membaca 

mengenahi materi 

menggambar 

grafik fungsi 

kuadrat yang ada 

di buku paket 

(buku pegangan 

siswa) dan 

berusaha untuk 

memahaminya. 

 Siswa bergegas 

untuk duduk 

berkelompok 

dengan anggota 

kelompok sesuai 

yang ditemukan 

oleh guru. 

Dari tahapan ini 

siswa mengingat 

materi yang telah 

dipelajari 

sebelumnya 

(prasyarat) dan 

mencari tahu 

menegnai materi 

yang akan 

dipelajari 

(menggambar 

grafik fungsi 

kuadrat) dengan 

membaca. 
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Class 

Discussion 

Process 

 Guru 

memerintahkan 

kepada siswa 

untuk 

berdiskusi 

dengan 

anggota 

kelompoknya 

terkait materi 

yang telah 

dibaca 

sebelumnya 

(menggambar 

grafik fungsi 

kuadrat). 

 Guru 

memantau 

proses diskusi 

yang 

berlangsung 

dan 

memeberikan 

arahan kepada 

kelompok (jika 

diperlukan). 

 Siswa berdiskusi 

secara aktif 

dengan anggota 

kelompoknya 

mengenai apa 

yang belum 

dipahami 

terhadap materi 

yang dipelajari 

(menggambar 

grafik fungsi 

kuadrat). 

 Siswa saling 

bertukar pendapat 

dan memberikan 

penjelasan 

mengenai proses 

menggambar 

grafik fungsi 

kuadrat. 

Siswa 

bersosialisasi 

dengan teman 

dan berusaha 

mengaitkan 

materi 

sebelumnya 

(prasyarat) 

dengan materi 

yang baru 

(menggambar 

grafik fungsi 

kuadrat) melalui 

diskusi. 

Object 

 Guru 

memberikan 

soal mengenai 

mengambar 

grafik fungsi 

kuadrat. ( 

domainnya 

berupa interval 

dan secara 

umum) 

 

 

 Guru 

mempersilahka

n kepada siswa 

(perwakilan 

kelompok) 

untuk 

menuliskan 

jawabannya 

didepan. 

 Siswa meskipun 

duduk 

berkelompok 

tetapi 

mengerjakan soal 

secara individu 

dan 

mendiskusikanny

a mengenai 

kendala-kendala 

(belum 

dimengerti) yang 

muncul. 

 Siswa 

(perwakilan 

kelompok) maju 

dan menuliskan 

jawabannya di 

papan. 

 

 

Siswa 

bersosialisasi 

dengan teman 

menegnai 

keterkaitan 

materi 

(prasyarat 

dengan materi 

baru) dan 

menggunakan 

keterkaitan 

tersebut dalam 

memecahkan 

permasalahan. 
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 Guru 

memberikan 

apresisasi 

terhadap 

pekerjaan 

siswa dan 

membahasnya. 

 Siswa 

memperhatikan 

terhadap 

penjelasan guru 

mengenai 

jawaban yang 

telah dituliskan. 

Exercise Scheme 

 Guru 
melakukan 
wawancra 
kepada setiap 
siswa 
(wawancara 
tidak 
terstruktur). 

 

 Guru 
memberikan 
latihan kepada 
siswa mengenai 
mengambar 
grafik fungsi 
kuadrat. ( 
domainnya 
berupa interval 
dan secara 
umum) 

 

 Setelah waktu 
dirasa cukup, 
guru 
memerintahkan 
siswa untuk 
berhenti 
mengerjakan 
dan 
mengumpulkan 
pekerjaannya. 

 Siswa maju satu 
persatu untuk 
diwawancarai 
terkait materi yang 
telah dipelajari 
(menggambar 
grafik fungsi 
kuadrat). 

 Siswa 
mengerjakan soal 
yang diberikan 
dengan tidak 
melihat buku 
sumber (catatan 
atau paket) dan 
tidak 
diperkenankan 
untuk bertanya 
kepada teman 
(satu kelompok 
ataupun 
kelompok yang 
lain). 

 Siswa 
mengumpulkan 
pekerjaannya 
secara tertib. 

 Wawancara yang 
dilakukan 
bertujuan untuk 
mengetahui 
pemahaman 
siswa yang 
dibentuk pada 
action, process dan 
object. ( secara 
verbal) 

 Soal yang 
diberikan 
bertujuan untuk 
mengetahui 
pemahaman 
siswa yang 
dibentuk pada 
action, process dan 
object (secara 
tertulis) 

 Dari kedua data 
yang didapat, 
maka akan di 
crosscheck 
terhadap 
pemahaman 
yang di bentuk 
pada action, 
process dan object. 
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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penerapan siklus ACE dalam proses pembelajaran mengakibatkan siswa 

menjadi aktif, keaktifan tersebut baik secara fisik ataupun mental. Siswa yang 

aktif dalam proses pembelajaran merupakan suatu usaha dalam memahami 

konsep terhadap materi yang sedang dibicarakan. Hal tersebut merupakan 

konstruksi terhadap pengetahuan dan dianalisis menggunakan teori APOS. 

Analisis yang dilakukan berdasar data yang diperoleh, data berasal dari 

jawaban siswa terhadap soal yang diberikan oleh guru (tertulis) dan hasil 

wawancara (verbal). Dari kedua hasil tersebut kemudian dikaji ketepatannya 

atau konsistensinya, sehingga akan diketahui tingkat pemahaman siswa 

terhadap pokok bahasan menggambar grafik fungsi kuadrat.  

B. Saran 

Dari uraian di atas penulis berharap karya tulis ini dapat berlanjut kedalam 

penelitian, sehingga pengimplementasian teori APOS dalam siklus ACE dapat 

mengaktifkan siswa dalam proses belajar dan mampu mengkonstruk 

pengetahuan siswa melalui konsep yang telah dipahami khususnya menegnahi 

pokok bahasan menggambar grafik fungsi kuadrat. 
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Abstrak 

Model pembelajaran yang digunakan oleh guru matematika kelas X-A di UPT 

SMA Negeri 3 Mojokerto adalah model pembelajaran langsung yang cenderung 

monoton dan siswa menjadi bosan yang menyebabkan rendahnya prestasi belajar 

matematika. Maka dari itulah peneliti mencoba menggunakan suatu model 

pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dimana siswa lebih aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X-A UPT SMA 

Negeri 3 Mojokerto dengan jumlah siswa 42 orang. Metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah metode dokumentasi dan tes. Data dari hasil tes akan di 

analisis secara deskriptif. Dari hasil analisis, didapatkan bahwa ketuntasan belajar 

klasikal siklus I sebesar 78,57% dan siklus II sebesar 88,10%. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan prestasi belajar matematika pada pokok bahasan fungsi dan 

persamaan kuadrat di kelas X-A UPT SMA Negeri 3 Mojokerto tahun ajaran 

2012-2013. 

 

Kata kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD, Prestasi Belajar 

Matematika, Fungsi dan Persamaan Kuadrat. 

 

 

A. PENDAHULUAN 

       Dalam Pembelajaran Matematika banyak guru yang mengeluhkan 

rendahnya kemampuan siswa dalam menerapkan konsep matematika. Hal ini 

terlihat dari prestasi belajar siswa yang rendah baik dalam tes harian, tes 

semester maupun tes akhir sekolah. Hal ini disebabkan karena banyak faktor 
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diantaranya faktor guru, siswa, sarana dan prasarana, metode pembelajaran 

yang monoton, lingkungan, orang tua, dan yang lainnya.. Berdasarkan 

observasi peneliti, model pembelajaran yang digunakan oleh guru matematika 

kelas X-A di UPT SMA Negeri 3 Mojokerto adalah model pembelajaran 

langsung yang cenderung monoton dan siswa merasa bosan yang 

menyebabkan rendahnya prestasi belajar matematika. Maka dari itulah peneliti 

mencoba melakukan penelitian dengan menggunakan suatu model 

pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dimana siswa lebih aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dapat meningkatkan 

prestasi belajar matematika pada Pokok Bahasan Fungsi dan Persamaan 

Kuadrat di Kelas X-A UPT SMA Negeri 3 Mojokerto Tahun Ajaran 2012 – 

2013?”. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar 

matematika siswa di kelas X-A UPT SMA Negeri 3 Mojokerto tahun ajaran 

2012-2013. 

 

B. METODE PENELITIAN 

       Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X-A UPT SMA Negeri 3 

Mojokerto dengan jumlah siswa 42 orang. lokasi di UPT SMA Negeri 3 

Mojokerto. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan yang 

terfokus dalam kegiatan di kelas sehingga penelitiannya berupa Penelitian 

Tindakan Kelas. Rancangan penelitian tindakan terdiri atas empat tahap, yaitu: 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi yang merupakan satu 

siklus. Menurutu Suharsimi arikunto (2010:16) bagan siklus penelitian 

tindakan adalah sebagai berikut: 
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Tahap 1: Menyusun rancangan tindakan (planning). Dalam tahap ini peneliti 

menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, dimana, oleh siapa, dan bagaimana 

tindakan tersebut dilakukan. Tahap 2: Pelaksanaan tindakan (acting). Tahap 

ke-2 dari penelitian tindakan adalah pelaksanaan yang merupakan 

implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu mengenakan tindakan di 

kelas. Tahap 3: Pengamatan (obseving). Tahap ke-3, yaitu kegiatan 

pengamatan yang dilakukan pada waktu tindakaan sedang dilakukan. Tahap 4: 

Refleksi (Reflecting), Merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa 

yang sudah dilakukan. Jika penelitian dilakukan beberapa siklus, maka dalam 

refleksi terakhir, peneliti menyampaikan rencana yang disarankan kepada 

peneliti lain apabila dia menghentikan kegiatannya, atau kepada diri sendiri 

apabila akan melanjutkan dalam kesempatan lain. 

       Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang tepat adalah  

metode dokumentasi dan metode tes. 

       Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis 

data deskriptif. Analisis data deskriptif adalah model analisis dengan cara 

membandingkan rata-rata prosentasenya, yang dianalisa yaitu tentang hasil tes 

pada setiap siklus, dari hasil tes tersebut dapat ditafsirkan dengan ketuntasan 

belajar siswa. 

Perencanaan 

Refleksi 
Pelaksanaan SIKLUS I 

Perencanaan 

Refleksi 
Pelaksanaan 

SIKLUS II 

Pengamatan 

Pengamatan 

? 

Gambar: Tahapan  Penelitian Tindakan 
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C. TUJUAN 

       Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar matematika 

siswa di kelas X-A UPT SMA Negeri 3 Mojokerto tahun ajaran 2012-2013 

D. CARA KERJA DAN HASIL PENELITIAN 

1. Siklus I 

a. Tahap Perencanaan 

       Dalam tahap ini peneliti mempersiapkan: silabus, menyusun RPP, 

Lembar Kerja Siswa (LKS), dan instrumen penelitian yang berupa 

soal-soal tes. 

b. Tahap Kegiatan dan Pelaksanaan 

       Pelaksanaan penelitian untuk siklus I dilaksanakan pada tanggal 

16 Oktober 2012 sampai dengan 22 Oktober 2012 di kelas X-A dengan 

jumlah 42 siswa. Dari 42 siswa terbentuk 9 kelompok yang 

beranggotakan 4-5 siswa yang heterogen. Dalam hal ini peneliti 

bertindak sebagai penyampai materi dan pengamat. Kegiatan belajar 

mengajar mengacu pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) . 

c. Tahap Pengamatan (Observasi) 

       Pengamatan (Observasi) dilaksanakan pada saat kegiatan belajar 

mengajar dan pada hasil tes siswa. Siswa diberi soal tes suklus I 

dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam 

proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Adapun data hasil tes 

siklus I adalah sebagai berikut: 

Tabel 1: Hasil Tes Siklus I kelas X-A 

No. keterangan Banyak 

siswa 

1 Siswa tuntas 33 

2 Siswa tidak tuntas 9 

 jumlah 42 

Keterangan: 

Siswa yang tuntas belajar berjumlah 33 siswa 

Siswa yang tidak tuntas belajar berjumlah 9 siswa 
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Persentase Ketuntasan Klasikal: 

% Ketuntasan Belajar Klasikal = 78,57%   

       Dari tabel di atas dapat disimpulkan, ketuntasan belajar klasikal 

pada siklus I mencapai 78,57%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

hasil siklus pertama siswa belum mencapai ketuntasan secara klasikal, 

karena siswa yang memperoleh nilai ≥ 75 hanya sebesar 78,57%  dan 

dilanjutkan pada siklus selanjutnya. 

d. Refleksi dan Perencanaan Ulang 

       Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar hasil sebagai 

berikut: 

1) Siswa kurang konsentrasi ketika guru menyampaikan materi. 

2) Siswa kurang mampu menerapkan rumus yang telah diberikan. 

3) Pengelolahan waktu kurang efektif pada saat diskusi kelompok. 

       Untuk memperbaiki kelemahan dan mempertahankan 

keberhasilan yang dicapai pada siklus pertama, maka pada 

pelaksanaan siklus kedua dapat dibuat perencanaan sebagai berikut :  

1) Guru memberikan motivasi kepada siswa yang kurang konsentrasi. 

2) Guru lebih menekankan rumus yang akan dipelajari sehingga dapat 

dengan mudah diterapkan pada soal yang akan diberikan sehingga 

tidak salah dalam penggunaannya. 

3) Guru memperhatikan pengelolahan waktu pada saat diskusi 

kelompok agar efektif. 

2. Siklus II  

a. Tahap Perencanaan 

       Dalam tahap ini peneliti mempersiapkan: silabus, menyusun RPP, 

Lembar Kerja Siswa (LKS), dan instrumen penelitian yang berupa 

soal-soal tes.   

b. Tahap Kegiatan dan Pelaksanaan 

       Pelaksanaan penelitian untuk siklus II dilaksanakan pada tanggal 

23 Oktober 2012 sampai dengan 29 Oktober 2012. Kegiatan belajar 

mengajar mengacu pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
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dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang telah 

disiapkan dengan memperbaiki kekurangan pada siklus I. 

c. Tahap Pengamatan (Observasi) 

       Pengamatan (Observasi) dilaksanakan pada saat kegiatan belajar 

mengajar dan pada hasil tes siswa. Siswa diberi soal tes suklus II 

dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam 

proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Adapun data hasil 

tes siklus II adalah sebagai berikut:  

Tabel 2: Nilai Tes Siklus II Siswa Kelas X-A 

No. keterangan Banyak 

siswa 

1 Siswa tuntas 37 

2 Siswa tidak tuntas 5 

 jumlah 42 

Keterangan: 

Siswa yang tuntas belajar berjumlah 37 siswa 

Siswa yang tidak tuntas belajar berjumlah 5 siswa 

Persentase Ketuntasan Klasikal: 

% Ketuntasan Belajar Klasikal = 88,10% 

       Dari tabel di atas diperoleh hasil ketuntasan belajar secara klasikal 

sebelumnya 78,57% menjadi 88,10%.  Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa hasil siklus II mencapai ketuntasan secara klasikal, karena 

siswa yang memperoleh nilai ≥ 75 sebesar 88,10 %. 

d. Refleksi  

       Pada tahap ini akan dikaji apa yang telah terlaksana dengan baik 

maupun yang masih kuarang baik dalam proses belajar mengajar 

dengan Penerapan Model Kooperatif Tipe STAD, dari data-data yang 

telah diperoleh dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Kekurangan pada siklus sebelumnya sudah mengalami perbaikan 

dan peningkatan sehingga menjadi lebih baik. 



 

 

 

390 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

2) Hasil belajar siswa pada siklus ke dua ini telah mencapai 

ketuntasan secara klasikal. 

E. PEMBAHASAN 

       Melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Metode Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD dapat meningkatakan hasil belajar siswa. Hal ini dapat 

dilihat dari ketuntasan belajar  kalaiskal yang meningkat dari siklus I yaitu 

dari 78,57% menjadi 88,10% pada siklus II, pada siklus ke dua ketuntasan 

belajar siswa secara klasikal telah tercapai. 

F. SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 

       Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dapat 

diambil suatu kesimpulan bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan prestasi belajar matematika 

pada Pokok Bahasan Fungsi dan Persamaan Kuadrat di kelas X-A UPT 

SMA Negeri 3 Mojokerto Tahun Ajaran 2012 – 2013, yang ditandai 

dengan peningkatan ketuntasan kalsikal yaitu siklus I sebesar 78,57%  dan 

siklus II sebesar 88,10%. 

2. Saran 

       Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

a. Bagi para guru, hendaknya lebih memiliki komitmen yang tinggi 

dalam menjalankan tugasnya. 

b. Diharapkan setiap sekolah memiliki sarana dan prasarana yang 

memadai.  

c. Hendaknya para guru perlu menambah wawasan tentang berbagai 

macam model-model pembelajaran. 

d. Guru dapat menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

e. Guru diharapkan mempunyai kesabaran yang tinggi dalam menyikapi 

siswa saat pelaksanaan pembelajaran. 

f. Guru diharapkan untuk selalu mencari alternatif baru untuk 

memajukan pendidikan di Indonesia tercinta. 
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Abstrak 

       Sebagian besar proses belajar mengajar di lingkungan sekolah saat ini masih 

menggunakan model pembelajaran yang didominasi oleh peran guru. Dalam 

artian guru banyak menempatkan siswa sebagai obyek didik dan bukan sebagai 

subyek didik sehingga kurang memberikan kesempatan pada siswa dalam 

berbagai mata pelajaran untuk mengembangkan kemampuan berpikir menyeluruh. 

Berdasarkan observasi, maka peneliti memberikan salah satu alternatif model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Pendekatan ini mengarah pada siswa belajar 

bersama-sama dengan tujuan untuk mengembangkan ketrampilan sosial siswa 

untuk bekerja sama pada suatu tugas bersama dan saling membantu sesama 

kelompok untuk mencapai ketuntasan belajar. 

       Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah penerapan model 

pembelajaran kooperatuf tipe STAD dapat meningktakan aktivitas dan hasil 

belajar siswa pada sub pokok bahasan peluang?”. Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada sub pokok bahasan peluang. 

       Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Sasarannya adalah 34 

siswa kelas XI IPA-1 SMA Tamansiswa Mojokerto. Metode pengumpulan data 

dilakukan melalui pengamatan (observasi) dan tes.  

       Berdasarkan penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa: (1) penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan aktivitas siswa 

kelas XI IPA-1 SMA Tamansiswa Mojokerto Tahun ajaran 2012-2013; (2) 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas XI IPA-1 SMA Tamansiswa Mojokerto Tahun ajaran 2012-

2013. 

 

Kata kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD, Peluang, Hasil 

Belajar. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dan 

perkembangan suatu bangsa karena dengan adanya pendidikan suatu bangsa 

akan hidup dengan maju. Negara ayang maju harus terus memperhatikan 

masalah pendidikan supaya generasi penerusnya dapat mempertahankan dan 

meningkatkan mutu pendidikan, maka perlu berbagai upaya untuk 

memperbaiki sistem pembelajaran. 

       Salah satu  masalah besar dalam bidang pendidikan di Indonesia yang 

banyak diperbincangkan adalah rendahnya mutu pendidikan yang tercermin 

dari rendahnya rata-rata hasil belajar, serta pendekatan dalam pembelajaran 

yang masih terlalu didominasi oleh peran guru (teacher center). Guru banyak 

menempatkan siswa sebagai obyek dan bukan sebagai subyek didik. 

Pendidikan kita kurang memberikan kesempatan pada siswa dalam berbagai 

mata pelajaran untuk mengembangkan kemampuan berpikir menyeluruh, 

kreatif, objektif, dan logis.  

       Dari uraian di atas, maka peneliti memberikan salah satu alternatif  model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD). 

Pendekatan ini mengarah pada siswa belajar bersama-sama dengan berkesan 

melalui pembentukan kumpulan yang heterogen. Model kooperatif ini 

bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa, keterampilan 

yang dimaksud mendorong untuk bekerja sama pada suatu tugas bersama, 

dan saling membantu teman sekelompoknya untuk mencapai ketuntasan 

belajar. 

       Berangkat dari pemikiran tersebut peneliti memilih judul “Penerapan 

pembelajaran Kooperatif tipe Student Teams Achivement Divisions (STAD) 

sebagai Upaya untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa pada 

Sub Pokok Bahasan Peluang di Kelas XI IPA SMA Tamansiswa Mojokerto 

Tahun Ajaran 2012-2013”. 
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B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

pada sub pokok bahasan Peluang di Kelas XI IPA-1 SMA Tamansiswa 

Mojokerto? 

2. Bagaimana aktifitas siswa selama pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Divisions (STAD) pada sub pokok bahasan Peluang di 

Kelas XI IPA-1 SMA Tamansiswa Mojokerto? 

 

C. Tujuan Penelitian 

       Setiap penelitian selalu mempunyai tujuan, adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

a. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Avhievement Divisions 

(STAD) pada sub pokok bahasan Peluang di Kelas XI IPA-1 SMA 

Tamansiswa Mojokerto. 

b. Untuk meningkatkan aktifitas siswa melalui pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Divisions (STAD) pada sub pokok bahasan 

Peluang di Kelas XI IPA-1 SMA Tamansiswa Mojokerto. 

 

D. Manfaat Penelitian 

       Manfaat penelitian ini harus didasarkan pada tujuan-tujuan penelitian 

untuk dilaksanakan guna memperoleh bukti-bukti yang konkret yang dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarannya.  

       Adapun manfaat penelitian ini jika ditinjau dari beberapa pihak yang 

terlibat di dalamnya adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi Sekolah 

       Untuk mengetahui sejauh mana hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika dan untuk meningkatkan kualitas pengajaran 

dalam pelajaran matematika. 

2. Bagi Guru atau Pendidik 

       Sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan dalam melaksanakan 

pembelajaran agar siswa dapat mencapai hasil belajar yang optimal 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Avhievement Divisions (STAD). 

3. Bagi Siswa 

a. Dapat meningkatkan hasil belajar dengan memecahkan serta 

menyelesaikan soal-soal matematika. 

b. Dapat melatih kemampuan dalam menyampaikan pengetahuan 

kepada temannya, meningkatkan kerjasama antar temannya, dan 

kemandirian dalam belajar. 

 

E. METODE PENELITIAN 

1. Subjek Penelitian 

       Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XI IPA-1 SMA 

Tamansiswa Mojokerto yang terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 27 

perempuan pada Tahun Ajaran 2012–2013. 

2. Prosedur Penelitian 

       Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan yang 

terfokus dalam kegiatan di kelas sehingga penelitiannya berupa Penelitian 

Tindakan Kelas. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran di kelas pada Sub 

Pokok Bahasan peluang. 

Rancangan penelitian tindakan terdiri atas beberapa tahap yang merupakan 

satu daur atau siklus yang terdiri atas: 
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1. Perencanaan 

       Dalam tahap ini peneliti akan mempersiapkan: silabus, menyusun 

Rencana Pelaksanaan Pembelaaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), 

materi peluang, dan instrumen penelitian yang berupa soal-soal tes. 

2. Pelaksanaan 

       Pada tahap pelaksanaan dilakukan kegiatan sebagai berikut: 

a. Pendahuluan 

       Pada kegiatan pembelajaran ini dimulai dengan apersepsi dan 

motivasi untuk menarik perhatian dan minat siswa dalam 

menerima materi yang akan diberikan. 

b. Kegiatan inti 

       Pada kegiatan inti guru melakukan kegiatan belajar mengajar 

sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD)  sebagai berikut: 

1) Guru menjelaskan materi peluang kepada siswa dalam proses 

pembelajaran yang akan dilakukan siswa. 

2) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk membagi 

kelompok yang anggotanya terdiri dari 4-5 orang secara 

heterogen, karena dalam satu kelas berjumlah 40 orang maka 

tediri dari 10 kelompok. 

3) Guru membagi LKS kepada setiap kelompok sebagai bahan 

yang akan dipelajari siswa, LKS dikerjakan secara mandiri atau 

individu kemudian saling mencocokan dengan teman 

sekelompoknya jika ada anggota yang belum memahami materi 

maka teman-teman sekompoknya berkewajiban untuk 

menjelaskanya. 

4) Guru menunjuk wakil tiap–tiap kelompok untuk mengerjakan 

ke depan dan bagi kelompok yang bisa mengerjakan dengan 

baik guru memberikan penghargaan kepada kelompok tersebut. 

Pada pertemuan berikutnya guru mengadakan ulangan harian. 

 



 

 

 

396 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

c. Penutup 

       Guru menarik kesimpulan dari konsep yang telah dipelajari 

serta memberikan tugas kepada siswa. 

3. Observasi 

       Pada tahap ini dilakukan pengamatan aktivitas dan hasil belajar 

siswa selama mengerjakan tes dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions 

(STAD). 

4. Refleksi 

       Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah mengumpulkan 

hasil yang diperoleh setelah melakukan tindakan, observasi dan 

evaluasi kemudian dianalisis segala kelebihan dan kekurangan pada 

silkus I dan akan diperbaiki pada siklus berikutnya. 

 

F. Metode Pengumpulan Data  

       Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Motede Observasi atau Pengamatan 

       Pengamatan penelitian ini dilakukan secara langsung pada saat 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) pada pokok bahasan persamaan kuadrat. Dalam pengamatan ini 

digunakan dua lembar pengamatan. Pertama, lembar pengamatan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran. Pengamatan dilakukan oleh 1 orang pengamat. 

Pengamat  berada ditempat duduk yang memungkinkan dapat melihat 

aktivitas siswa dengan menuliskan kode-kode kategori pengamatan secara 

berurutan sesuai dengan kejadian pada kolom dan baris yang tersedia. 

Pengamat menuliskan hasil pengamatannya yang sesuai dengan kolom 

yang tersedia. 

       Kedua, lembar pengamatan pengelolaan pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Divisions (STAD). Pengamatan dilakukan 

oleh 1 orang pengamat, Pengamat berada ditempat duduk yang 

memungkinkan dapat melihat aktivitas guru dengan memberikan tanda 
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cawang pada kolom yang telah disediakan. Untuk lebih jelas tentang cara 

pengisian dapat dilihat pada lampiran. 

2. Metode Tes 

       Metode  tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain 

yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan,intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok 

(Arikunto, 2006 : 150). 

       Tes dalam penelitian ini berupa soal-soal subyektif dan diberikan pada 

saat sebelum dan sesudah siklus yaitu sebagai pretest dan postest yang 

bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPA-1 SMA 

Tamansiswa Mojokerto setelah diterapkannya model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD).  

 

G. Instrumen Pengumpulan Data 

       Adapun instrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

       Lembar pengamatan aktivitas siswa digunakan sebagai alat untuk 

memperoleh data tentang aktivitas siswa selama proses belajar mengajar 

dengan pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) berlangsung. Lembar aktivitas siswa berisi tentang 

aktivitas siswa yang dilakukan siswa selama pembelajaran berlangsung. 

Aktivitas siswa tersebut dituliskan berdasarkan aktivitas siswa yang 

dominan setiap lima menit. 

2. Tes Hasil Belajar Siswa 

       Tes hasil belajar diberikan setelah diterapkan pembelajaran kooperatif 

tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD). Soal tes hasil belajar 

dalam penelitian ini menggunakan soal yang sudah disediakan oleh guru. 
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H. Metode Analisis Data 

       Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah data kualitatif dan data 

kuantitatif. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara 

diskriptif yaitu: 

1. Analisis Data Pengamatan Aktivitas Siswa 

       Data hasil pengamatan aktivitas siswa selama pembelajaran dianalisis 

menggunakan presentase(%), yaitu:   R = 
𝑃

𝑄
 x 100% 

Keterangan: 

R = Presentase setiap aktivitas siswa 

P = banyaknya aktivitas siswa yang muncul dan teramati 

Q = banyaknya aktivitas siswa seluruhnya selama pembelajaran 

       Aktivitas siswa dikatakan baik apabila  85% aktivitas siswa dalam 

kategori pengamatan muncul saat diamati (Arikunto, 2002). 

2. Analisis data hasil belajar siswa 

       Data tes yang dihasilkan setelah proses pembelajaran dianalisis untuk 

mendeskripsikan ketuntasan hasil belajar siswa. Standar ketuntasan belajar 

siswa dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Ketuntasan belajar individu 

       Untuk mata pelajaran matematika yang digunakan di SMA 

Tamansiswa mojokerto adalah sebagai berikut (Depdikbud, 1994): 

Skor  75 : Tuntas (T) 

Skor < 75 : Tidak Tuntas (TT) 

b. Ketuntasan belajar klasikal 

       Dari data ketuntasan belajar siswa secara individual tersebut 

dihitung persentase ketuntasan belajar secara klasikal. Bila  85% 

siswa dalam kelas tersebut dinyatakan tuntas, maka ketuntasan belajar 

secara klasikal tercapai. Perhitungan untuk menyatakan persentase 

banyaknya siswa yang tuntas adalah dengan menggunakan rumus: 

p𝑠𝑡= 
banyak  siswa  yang  tuntas

banyak  siswa  seluruhnya
 x 100% 

Keterangan: Pst = Prosentase siswa yang tuntas 
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I. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

       Sesuai dengan tujuan penelitian, maka pada bab IV ini akan dilakukan 

perhitungan-perhitungan untuk mengetahui apakah apakah aktivitas dan hasil 

belajar siswa dapat meningkat setelah diberikan model pembelajaran STAD di 

sekolah SMA Tamansiswa Mojokerto pada Bulan Nopember 2012. Proses 

pembelajaran dilaksanakan dalam 2 siklus yakni siklus pertama dan kedua 

masing-masing tiga kali pertemuan. Pertemuan I adalah pemberian materi 

kaidah pencacahan yang mengarah pada aturan perkalian dan permutasi. 

Pertemuan II, diberikan materi diskusi dalam penyelesaian masalah yang 

berkaitan dengan aturan perkalian dan permutasi, selanjutnya pertemuan ke II 

digunakan untuk  tes hasil belajar dengan 2 kode soal yaitu A dan B yang 

masing-masing terdiri atas 5 soal subyektif yang mencakup soal-soal tentang 

materi yang diajarkan pada pertemuan I dan II.  

       Siklus kedua juga dilaksanakan selama tiga kali pertemuan, pertemuan I 

adalah pemberian materi mengenai kaidah pencacahan yang mengarah pada 

aturan kombinasi, pertemuan II, dengan materi diskusi dalam menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan aturan kombanasi, pertemuan III digunakan 

untuk  tes hasil belajar dengan 4 kode soal yaitu A, B, C dan D yang masing-

masing terdiri atas 5 soal subyektif yang mencakup soal-soal tentang materi 

yang diajarkan pada pertemuan I dan pertemuan II.  

       Pada saat proses pembelajaran aktivitas siswa dicatat oleh pengamat yang 

dalam hal ini dilaksanakan oleh guru lain dengan menggunakan lembar 

pengamatan aktivitas siswa yang terdapat pada lampiran 2, sedangkan 

pengelolaan datanya secara rinci dapat dilihat pada lampiran 3. Aktivitas 

siswa diamati sebanyak tiga kali yaitu pra siklus, sikus I, dan siklus II. 

       Hasil belajar siswa sebelum penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe Student Teams Achivement Divisions (STAD) pada sub pokok bahasan 

peluang siswa kelas XI IPA-1 SMA Tamansiswa Mojokerto Tahun Ajaran 

2012-2013 prosentase siswa yang dinyatakan tuntas belajar secara klasikal 

sebesar 47,05%, sedangkan pada siklus ke-1 prosentase siswa yang dinyatakan 
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tuntas belajar secara klasikal sebesar 64,70%, sedangkan pada siklus ke-2 

prosentase siswa yang dinyatakan tuntas belajar secara klasikal sebesar 88,2%.  

       Aktivitas siswa selama penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achivement Divisions (STAD) pada sub pokok bahasan 

peluang siswa kelas XI IPA-1 SMA Tamansiswa Mojokerto Tahun Ajaran 

2012-2013 sebelum siklus (pra siklus) ktivitas yang relevan prosentasenya 

49%, sedangkan pada siklus ke-1 aktivitas siswa yang relevan prosentasenya 

78,4%, dan pada siklus ke-2 aktivitas yang relevan meningkat dengan 

prosentase 85,6%. 

       Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang peneliti 

ajukan yaitu “penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achivement Divisions (STAD) dapat maningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa pada sub pokok bahasan peluang kelas XI IPA-1 SMA Tamansiswa 

Mojokerto Tahun Ajaran 2012-2013”. 

 

J. SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 

       Dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: 

a. Penerapan model pembelajaran koperatif tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) dapat meningkatkan aktivitas siswa 

pada sub pokok bahasan peluang kelas XI IPA-1 SMA Tamansiswa 

Tahun ajaran 2012-2013. 

b. Penerapan model pembelajaran koperatif tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada sub pokok bahasan peluang kelas XI IPA-1 SMA 

Tamansiswa Tahun ajaran 2012-2013. 

2. Saran 

       Setelah dilakukan penelitian dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD, maka diberikan saran agar hasil penelitian 

berikutnya lebih baik. Adapun saran yang diberikan adalah sebagai 

berikut. 
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a. Setiap guru hendaknya mencoba kombinasi model pembelajaran, agar 

siswa tidak merasakan jenuh dengan model yang telah biasa mereka 

terima karena aktivitas siswa yang diajarkan dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) tergolong aktif, maka model ini dapat dilakukan 

oleh guru, khususnya mata pelajaran matematika. 

b. Untuk melaksanakan model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Divisions (STAD) guru harus mampu menentukan 

materi yang benar-benar dapat diterapkan dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal. 
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Abstrak 

Selama ini guru hanya menggunakan model pembelajaran langsung, sehingga 

dalam proses pembelajaran siswa kurang dilibatkan. Salah satu model 

pembelajaran yang melibatkan siswa adalah model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD. Alasan dipilih model pembelajaran kooperatif tipe STAD karena  model 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, dan merupakan model yang 

paling baik untuk permulaan bagi para guru yang baru menggunakan pendekatan 

kooperatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 

peningkatan hasil belajar matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD siswa kelas VIII-F SMPN 12 Surabaya tahun ajaran 2012/2013. Subjek 

yang diselidiki adalah siswa kelas VIII-F SMPN 12 Surabaya tahun ajaran 

2012/2013, obyeknya adalah hasil belajar matematika siswa. Keberhasilan 

penelitian dilihat dari adanya peningkatan hasil belajar siswa terhadap pelajaran 

matematika. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 

dokumentasi, metode tes serta metode observasi. Analisis data yang digunakan 

adalah rata-rata kelas, ketuntasan belajar, dan prosentase rata-rata hasil 

pengamatan. Dari hasil penelitian diperoleh informasi sebagai berikut hasil pra 

siklus diperoleh prosentase ketuntasan sebesar 25,6%. Siklus 1 diperoleh 

prosentase ketuntasan  72,9% dengan rata-rata kelas 73,54 dan siklus 2 sebesar 

94,8%, dengan rata-rata kelas 83,84. Simpulan dari penelitian ini adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

VIII-F SMPN 12 Surabaya tahun ajaran 2012/2013. 

Kata kunci: hasil belajar matematika, pembelajaran kooperatif, STAD 

 

 

A. PENDAHULUAN 

       Selama ini guru hanya menggunakan model pembelajaran langsung, 

sehingga dalam proses pembelajaran siswa kurang dilibatkan sehingga hasil 
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belajar matematika siswa kurang maksimal. Salah satu model pembelajaran 

yang melibatkan siswa adalah model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Alasan dipilih model pembelajaran kooperatif tipe STAD karena  model 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, dan merupakan model yang 

paling baik untuk permulaan bagi para guru yang baru menggunakan 

pendekatan kooperatif. Sehingga peneliti mengambil judul “Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar Metamatika Melalui Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD Pada Siswa Kelas VIII-F SMPN 12 Surabaya  Tahun 

Ajaran 2012/2013”. 

       Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Apakah melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar metamatika siswa 

kelas VIII-F SMPN 12 Surabaya tahun ajaran 2012/2013? ”. 

       Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan 

hasil belajar matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

siswa kelas VIII-F SMPN 12 Surabaya tahun ajaran 2012/2013. 

 

B. METODE PENELITIAN 

1. Subjek & Lokasi Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-F SMPN 12 Surabaya 

tahun ajaran 2012/2013. Adapun obyek penelitian adalah hasil belajar 

matematika siswa. Lokasi penelitian adalah SMPN 12 Surabaya Jl. Ngagel 

Kebonsari I Surabaya 60245. 

2. Prosedur Penelitian 

Penelitian tindakan kelas (PTK) menurut Arikunto (2008: 3) terdiri atas 

beberapa tahap yang merupakan satu siklus, sebagaimana digambarkan 

dalam siklus berikut: 
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Pada penelitian ini, peneliti melalukan Prasiklus untuk mengetahui kondisi 

awal siswa. Adapun tahapan penelitian yang digunakan peneliti sebagai 

berikut: 

a. Pra Siklus 

Pada tahap ini peneliti melakukan observasi yang berkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan seperti model pembelajaran yang 

digunakan guru, hasil belajar matematika siswa sebelum dilakukan 

penelitian. 

b. Siklus 1 

1) Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti menentukan materi yang akan digunakan, 

memersiapkan rencana tindakan dengan menyiapkan perangkat 

pembelajaran berbasis STAD serta instrument penilaian seperti 

lembar observasi untuk guru, lembar observasi aktifitas siswa, 

membentuk kelompok serta menyusun tabel skor perkembangan 

siswa. 

2) Pelaksanaan 

Pada tahap ini peneliti melaksanakan kegiatan belajar-mengajar 

yang sesuai dengan skenario pembelajaran yang telah disusun. 

3) Observasi 

Pada tahap ini peneliti dibantu oleh observer melakukan 

pengamatan dan mencatat semua hal yang terjadi selama 

pelaksanaan tindakan yang berlangsung. Selain itu peneliti juga 

PERENCANAA
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melakukan pengamatan terhadap hasil tes untuk mengetahui hasi 

belajar siswa. 

4) Refleksi 

Pada tahap ini, peneliti mengkaji, melihat serta mempertimbangkan 

hasil atau dampak dari tindakan yang dilakukan berdasarkan 

lembar pengamatan. Rancangan yang direvisi berdasarkan hasil 

refleksi dari pengamatan, pengamat membuat rencana yang telah 

direvisi untuk dilaksanakan pada siklus berikutnya. Namun jika 

pada siklus I tujuan yang akan dicapai sudah tercapai maka siklus 

selanjutnya dinyatakan selesai. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tes, 

metode dokumentasi dan metode observasi. 

a. Metode Tes 

Tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa 

setelah melakukan pembelajaran STAD. Jenis tes yang digunakan 

adalah tes subyektif.  

b. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data prestasi 

belajar siswa dan model pembelajaran guru yang digunakan pada 

saat Prasiklus.  

c. Metode Observasi 

Metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data kegiatan 

aktivitas siswa serta kemampuam pemgelolaan pembelajaran guru. 

4. Teknik Analisis Data 

a. Rata-rata Kelas 

Menurut Fitriana (2005: 40) menentukan  nilai  rata-rata  hasil  tes  

evaluasi  digunakan  rumus: 

𝑋 =  
 𝑋𝑖

𝑛
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Keterangan : 

 𝑋𝑖 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑠 

𝑛 =  banyaknya siswa yang mengikuti tes 

b. Ketuntasan belajar 

Siswa dianggap tuntas belajar bila nilai ≥ KKM. Nilai KKM mata 

pelajaran Matematika  pada siswa kelas VIII-F SMPN 12 Surabaya  

sebesar 75.  Ketuntasan klasikal tercapai apabila paling sedikit 85 

% siswa di kelas telah tuntas belajar atau nilai 75. Untuk 

mengetahui ketuntasan belajar klasikal digunakan rumus: 

𝐸 =  
𝑛

𝑁
 𝑥 100% 

Keterangan : 

E = Persentase ketuntasan belajar kelas  

n = Jumlah siswa yang tuntas belajar 

N = Jumlah seluruh siswa (Depdikbud, 1994: 39) 

c. Hasil observasi  

Menurut Subaktiningsih (2001: 62) data hasil observasi untuk 

kegiatan pembelajaran guru menggunakan skala penilaian sebagai 

berikut : 

Skor rata-rata =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑎𝑚𝑎𝑡𝑖
 

 

Rata-rata dari aspek itu kemudian dikelompokkan sebagai berikut: 

1 < SR ≤ 1,75    : Pembelajaran tidak baik 

1,75 < SR ≤ 2,5 : Pembelajaran cukup 

2,5 < SR ≤ 3,25 : Pembelajaran baik 

3,25 < SR ≤ 4    : Pembelajaran sangat baik  

Data hasil observasi aktivitas siswa menggunakan presentase 

sebagai berikut: 

𝑆𝑖 =  
𝑥𝑖
𝑁
𝑥 100% 

𝑆𝑖  =  persentase aktivitas siswa butir ke i 

𝑥𝑖 = jumlah frekuensi hasil pengamatan 

         butir ke i 

𝑁 = jumlah semua aktivitas siswa 
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Untuk mengetahui aktivitas siswa maka ditentukan kriteria sebagai 

berikut: 

i. Jika prosentase aktivitas siswa aktif lebih besar dari 

presentase siswa tidak aktif maka siswa dikatakan siswa aktif 

dalam belajar. 

ii. Jika prosentase aktivitas siswa aktif lebih kecil dari 

presentase siswa tidak aktif maka siswa dikatakan siswa tidak 

aktif dalam belajar. 

 

C. HASIL PENELITIAN 

1. Pra Siklus 

Pada prasiklus diketahui bahwa selama ini guru masih 

menggunakan model pembelajaran langsung, selain itu diketahui bahwa 

kemampuan siswa kelas VIII-F SMPN 12 Suarabaya terhadap pelajaran 

matematika masih rendah. Hal ini dapat dilihat dapa tabel berikut : 

Tabel Hasil Belajar Siswa Prasiklus 

NO Uraian Hasil 

1 Jumlah Siswa 39 

2 Jumlah Siswa yang tuntas 10 

3 Jumlah siswa yang tidak 

tuntas 
29 

4 
Prosentase ketuntasan 

belajar 

10

39
𝑥 100%

= 25,6% 

5 Rata-rata kelas  63,84 

 

Dari hasil tabel diatas kelas tersebut belum mencapai ketuntasan klasikal 

karena prosentase ketuntasan kelas hanya 25,6%. Diharapkan dengan 

mengganti model pembelajaran siswa dapat mencapai ketuntasan secara 

klasikal. 
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2. Siklus 1 

Obervasi dilaksanakan bersamaan dengan proses belajar mengajar. 

Karena peneliti berperan sebagai guru maka peneliti dibantu oleh 2 orang 

observer. Adapun hasil dari observasi pada siklus 1 sebagai berikut: 

a. Hasil belajar matematika siswa terdapat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel Hasil Belajar Siswa Siklus 1 

 

 

 

 

 

 

 

Pada siklus 1 hanya memperoleh prosentase sebesar 72,9%dan rata-rata 

kelas 73,5. Sehingga belum mencapai ketuntasan klasikal maka akan 

dilanjutkan pada siklus 2. 

b. Hasil pengamatan guru dalam mengelola pembelajaran terdapat pada 

tabel sebagai berikut : 

Tabel Hasil Pengamatan Pengelolaan Pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD (Student Teams Achievement Division) Siklus 1 

NO ASPEK YANG DIAMATI Hasil  

1 Jumlah aspek yang diamati 19 

2 Jumlah nilai yang diperoleh 63 

3 Skor rata – rata 3,47 

4 Kriteria Sangat Baik  

 

NO Uraian Hasil 

1 Jumlah Siswa 39 

2 Jumlah siswa yang hadir 37 

3 Jumlah Siswa yang 

tuntas 

27 

4 Jumlah siswa yang tidak 

tuntas 

10 

5 
Prosentase ketuntasan 

belajar 

27

37
𝑥 100% = 72,9% 

6 Rata-rata kelas 73,54 
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Dari tabel lembar pengamatan diatas maka diperoleh aktivitas guru 

dalam pengelolaan pembelajaran Kooperatif Tipe STAD sudah baik 

hal ini dapat dilihat dalam lembar pengamatan pengelolaan 

pembelajaran. 

c. Hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut: 

Tabel Hasil pengamatan Aktivitas Siswa Siklus 1 

No  Uraian  Hasil  

1.  Jumlah aspek yang diamati 11 

2.  Aktifitas siswa aktif 52,1% 

3.  Aktifitas siswa tidak  aktif 47,9% 

 

Bersadarkan dari tabel hasil pengamatan diatas siswa dikatakan aktif 

dalam belajar karena prosentase aktivitas siswa aktif lebih besar dari 

prosentase aktivitas siswa tidak aktif. 

3. Siklus 2 

       Obervasi dilaksanakan bersamaan dengan proses belajar mengajar. 

Karena peneliti berperan sebagai guru maka peneliti dibantu oleh 2 orang 

observer. Adapun hasil dari observasi pada siklus 1 sebagai berikut: 

a. Hasil belajar matematika siswa terdapat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel Hasil Belajar Siswa Siklus 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

NO Uraian Hasil 

1 Jumlah Siswa 39 

2 Jumlah siswa yang hadir 39 

2 Jumlah Siswa yang tuntas 37 

3 Jumlah siswa yang tidak 

tuntas 
2 

4 
Prosentase ketuntasan 

belajar 

37

39
𝑥 100% = 94,8% 

5 Rata-rata kelas  83,84 
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Karena pada siklus 2 telah mencapai ketuntasan jlasikal dengan 

prosentase 94,8% dan rata-rata kelas 83,84. Maka penelitian 

diberhentikan. 

b. Hasil pengamatan guru dalam mengelola pembelajaran terdapat pada 

tabel sebagai berikut : 

Tabel Hasil  Pengamatan Pengelolaan Pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD (Student Teams Achievement Division) Siklus 2 

NO ASPEK YANG DIAMATI Hasil  

1 Jumlah aspek yang diamati 19 

2 Jumlah nilai yang diperoleh 69 

3 Skor rata - rata 3,6 

4 Kriteria  Sangat Baik  

 

Dari tabel lembar pengamatan diatas maka diperoleh aktivitas guru 

dalam pengelolaan pembelajaran Kooperatif Tipe STAD sudah baik 

hal ini dapat dilihat dalam lembar pengamatan pengelolaan 

pembelajaran. 

c. Hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel Hasil pengamatan Aktivitas Siswa Siklus 2 

No  Uraian  Hasil  

1.  Jumlah aspek yang diamati 11 

2.  Aktifitas siswa aktif 53,8% 

3.  Aktifitas siswa tidak  aktif 46,2%. 

 

Bersadarkan dari tabel hasil pengamatan diatas siswa dikatakan aktif 

dalam belajar karena prosentase aktivitas siswa aktif lebih besar dari 

prosentase aktivitas siswa tidak aktif. 
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D. PEMBAHASAN 

       Pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian ketuntasan belajar pada siklus 

1sebesar 72,9% dengan rata-rata kelas 73,54 dan siklus 2 sebesar 94,8%, 

dengan rata-rata kelas 63,84. Peningkatan kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran pada siklus 1 sebesar 3,47 dengan kriteria sangat baik dan pada 

siklus 2 sebesar 3,6 dengan kriteria sangat baik. Peningkatan aktivitas siswa 

pada siklus 1 memperoleh 52,1% siswa aktif dan siswa tidak aktif sebesar 

47,9% sedangkan pada siklus 2 memperoleh 53,8% siswa aktif dan 46,2%.  

 

E. SIMPULAN DAN SARAN 

       Penelitian dapat disimpulkan bahwa  melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII-F 

SMPN 12 Surabaya tahun ajaran 2012/2013. Dilihat dari meningkatnya 

pencapaian ketuntasan belajar pada  prasiklus memperoleh 25,6% rata-rata 

kelas 63,84. Siklus 1 sebesar 72,9%  rata-rata kelas 73,54. Siklus 2 mencapai 

ketuntasan klasikal dengan memperoleh 94,8% rata-rata kelas 83,84. 

       Dalam melaksanakan pembelajaran kooperatif tipe STAD guru 

hendaknya memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan pembelajaran 

dengan menerapkan ilmu pengetahun yang diperoleh untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa. Guru juga disarankan menerapkan model pembelajaran ini 

pada materi berikutnya. Pihak sekolah hendaknya turut serta mendukung 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa dengan menyediakan sarana dan 

prasarana yang memadai. 
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Abstrak 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa selama ini guru 

masih menggunakan pembelajaran konvensional meskipun kurikulum yang ada 

saat ini mengharuskan guru menghindari pembelajaran konvensional. Akibatnya 

sistem komunikasi yang terjadi cenderung satu arah yaitu guru aktif menjelaskan 

materi, memberi contoh, dan menyajikan soal ataupun bertanya. Agar dapat 

menciptakan suasana yang mendukung dalam proses pembelajaran dipilih metode 

mengajar dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 

Share (TPS) dengan Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL). 

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X semester 1 tahun ajaran 2012-

2013 di SMK Barunawati Surabaya, sedangkan sampel penelitian ini adalah siswa 

kelas X Akuntansi 1 yang terdiri dari 28 siswa. Untuk memperoleh data tentang 

aktivitas siswa diperoleh melalui pengamatan dengan menggunakan instrumen 

lembar pengamatan aktivitas siswa. Data tentang ketuntasan belajar siswa 

dilakukan tes dengan tes hasil belajar atau post-test. Data respon siswa diperoleh 

dengan pengisian angket respon siswa. 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, dapat diperoleh, aktivitas 

siswa pada proses pembelajaran termasuk pada kategori aktif. Ketuntasan belajar 

siswa dapat tercapai. Respon siswa terhadap proses pembelajaran adalah positif. 

 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS, Pendekatan CTL. 

 

 

A. Pendahuluan 

       Pada masa sekarang ini, pendidikan menjadi perhatian utama pemerintah. 

Sebab pendidikan merupakan salah satu tolok ukur kemajuan suatu bangsa. 

Oleh karena itu, berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan. Usaha-usaha yang dilakukan antara lain melalui penyempurnaan 

mailto:red.devils_tf9@yahoo.com1
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kurikulum, perbaikan sistem mengajar dan peningkatan kualitas tenaga 

kependidikan. Dalam hubungannya dengan peningkatan kualitas tenaga 

kependidikan  dalam hal ini guru dan perbaikan sistem pengajaran, maka 

seorang guru harus mempunyai kemampuan memilih dan menerapkan metode 

mengajar yang sesuai agar dapat menciptakan suasana yang mendukung 

dalam proses pembelajaran. 

       Berdasarkan hasil observasi di beberapa sekolah, selama ini guru masih 

menggunakan pembelajaran konvensional. Akibatnya sistem komunikasi yang 

terjadi cenderung satu arah yaitu guru aktif menjelaskan materi, memberi 

contoh, dan menyajikan soal ataupun bertanya. Agar dapat menciptakan 

suasana yang mendukung dalam proses pembelajaran dipilih metode mengajar 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

(TPS) dengan Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL). Dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) 

dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam 

pembelajaran matematika khususnya pada pokok bahasan Sistem Persamaan 

Linear Dua Variabel, siswa diharapkan bisa memecahkan masalah yang ada 

karena siswa bekerjasama dalam kelompok, sedangkan guru berperan sebagai 

pembimbing yang bertugas membimbing siswa dalam kelompok untuk 

memecahkan suatu masalah. Serta dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL), hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna 

bagi siswa karena proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk 

kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan mentransfer pengetahuan dari 

guru ke siswa. 

       Sejalan dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat 

diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimana aktivitas siswa selama proses pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) pada pokok bahasan Sistem Persamaan Linear Dua 

Variabel kelas X SMK Barunawati Surabaya tahun ajaran 2012-2013? 
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2. Bagaimana ketuntasan belajar siswa setelah penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) pada pokok bahasan Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel kelas X SMK Barunawati Surabaya 

tahun ajaran 2012-2013? 

3. Bagaimana respon siswa terhadap proses belajar mengajar dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) 

dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) pada pokok 

bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel kelas X SMK 

Barunawati Surabaya tahun ajaran 2012-2013? 

       Berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan di 

atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk: 

a. Mendeskripsikan aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) pada pokok bahasan 

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel kelas X SMK Barunawati 

Surabaya tahun ajaran 2012-2013. 

b. Mendeskripsikan ketuntasan belajar siswa setelah pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) pada pokok bahasan 

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel kelas X SMK Barunawati 

Surabaya tahun ajaran 2012-2013. 

c. Mendeskripsikan respon siswa tehadap proses belajar mengajar 

dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 

Share (TPS) dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) pada pokok bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

kelas X SMK Barunawati Surabaya tahun ajaran 2012-2013. 
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B. Metode Penelitian 

       Rancangan penelitian ini menggunakan desain “One-shoot Case Study” 

yaitu.  

X         O 

(Arikunto, 2006:85) 

Keterangan: 

X : Pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Share (TPS) dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL). 

O : Hasil penelitian setelah pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL). 

       Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X semester 1 tahun ajaran 

2012-2013 di SMK Barunawati Surabaya, sedangkan sampel penelitian ini 

adalah siswa kelas X Akuntansi 1 yang terdiri dari 28 siswa. Peneliti memilih 

kelas X Akuntansi 1 karena guru bidang studi matematika yang ditunjuk oleh 

pihak kepala sekolah untuk pengambilan data memegang kelas X Akuntansi 

1. Pengamatan dilakukan terhadap kelompok yang mudah dijangkau oleh 

pengamat atau kelompok siswa yang paling dekat dengan posisi tempat duduk 

pengamat. Pengelompokan siswa dilakukan sesuai pasangan sebangkunya. 

       Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya adalah 

metode pengamatan, metode tes, dan metode angket. Metode pengamatan 

dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang aktivitas 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Metode tes digunakan untuk 

mendapatkan data tentang hasil belajar siswa dari penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan 

Contextual teaching and learning (CTL). Tes yang dimaksud adalah post-test 

sesuai dengan rancangan penelitian yang dipilih oleh peneliti. Metode angket 

dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data dari siswa tentang 

pendapat siswa mengenai pembelajaran matematika menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan 

Contextual teaching and learning (CTL). 
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       Data hasil observasi aktivitas siswa selama pembelajaran dianalisis 

dengan menggunakan persentase (%), yaitu: 

 

% tiap aktivitas = 
Jumlah  kategori  aktivitas  siswa  yang  muncul

Jumlah  total  frekuensi  aktivitas  siswa
 x 100 % 

(Indriani, 2004) 

       Dari awal sampai akhir proses pembelajaran, aktivitas siswa 

dikategorikan aktif apabila jumlah rata-rata persentase aktivitas siswa yang 

relevan dengan kegiatan pembelajaran lebih dominan daripada yang tidak 

relevan dengan kegiatan pembelajaran. 

       Data tes hasil belajar siswa dianalisis berdasarkan ketentuan dari sekolah 

khususnya mata pelajaran matematika, seorang siswa dikatakan tuntas belajar 

jika skor yang diperoleh ≥ 75. Kemudian dari data tes hasil belajar siswa, 

menurut Indriani (2004:44) ketuntasan belajar klasikal adalah 85%. 

Ketuntasan hasil belajar kelas dihitung berdasarkan Penilaian Acuan Patokan 

(PAP) dengan menggunakan acuan ketuntasan pencapaian tujuan 

pembelajaran berdasarkan petunjuk pelaksanaan pembelajaran kurikulum 

SMK 2004, dengan menggunakan rumus: 

KBK =  
banyaknya  siswa  yang  tuntas

banyaknya  siswa
 x 100% 

Keterangan: 

KBK : Ketuntasan Belajar Kelas 

KBK ≥ 85% termasuk tuntas 

KBK < 85% termasuk tidak tuntas 

       Untuk memperoleh data tentang respon siswa yang diisi oleh siswa 

setelah mengikuti proses pembelajaran digunakan rumus: 

 

Persentase (%) aktivitas = 
Jumlah  siswa  yang  memberikan  respon

Jumlah  siswa  seluruhny a
 x 100 % 

 

       Data hasil angket dianalisis dengan mencari persentase jawaban siswa 

untuk setiap pertanyaan dalam angket. Menurut Indriani (2004) menjelaskan 
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bahwa respon siswa ditetapkan positif jika rata-rata persentase jawaban “ya” 

lebih besar atau sama dengan 80%. 

C. Hasil Penelitian 

       Berdasarkan hasil pengamatan menggunkan lembar pengamatan aktivitas 

siswa, dapat diketahui bahwa aktivitas siswa yang tergolong aktif sebesar 

75,7% dan aktivitas siswa yang tergolong tidak aktif sebesar 24,3%. Hal ini 

menunjukkan bahwa jumlah rata-rata persentase aktivitas siswa aktif lebih 

besar dari jumlah rata-rata persentase aktivitas siswa tidak aktif. 

       Jumlah siswa yang memperoleh skor ≥ 75, atau siswa yang telah 

mencapai ketuntasan belajar individual adalah 25 siswa. Dengan demikian 

dapat dihitung persentase siswa yang mendapat skor ≥75, yaitu: 

25

27
x100% = 92,59% 

Karena persentase siswa yang mendapat nilai ≥ 75 pada post-test adalah 

92,59%, maka dapat dikatakan bahwa ketuntasan belajar secara klasikal telah 

tercapai. 

       Berdasarkan hasil perhitungan angket respon dapat dilihat bahwa jumlah 

rata-rata persentase jawaban “ya” sebesar 85,7% sedangkan jumlah rata-rata 

persentase jawaban “tidak” sebesar 14,3%. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

respon siswa terhadap proses pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL)  adalah positif. 

D. Pembahasan 

       Pada pelaksanaan proses pembelajaran secara keseluruhan, aktivitas siswa 

yang dominan adalah berdiskusi/bertanya dengan temannya, yaitu dengan 

persentase sebesar 22,57%. Aspek ini terjadi karena interaksi siswa dalam 

kelompok kooperatifnya untuk menyelesaikan tugas-tugas kelompok. Pada 

aspek mendengarkan penjelasan guru yaitu dengan persentase 21,18%. Proses 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Share (TPS) dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 
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telah berjalan dengan baik, yang ditunjukkan dengan telah dilakukannya semua 

keterampilan kooperatif dan komponen Contextual Teaching and Learning 

(CTL) dalam proses pembelajaran oleh siswa seperti yang tercantum pada 

lembar pengamatan aktivitas siswa. Pada tahap pertama yaitu tahap berpikir 

(think) dengan pendekatan CTL (konstruktivisme, inquiry, bertanya), dalam hal 

ini ditunjukkan oleh kegiatan siswa mengerjakan LKS secara individu yaitu 

dengan persentase sebesar 17,71%. Pada tahap kedua yaitu tahap berpasangan 

(pair) dengan pendekatan CTL (bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, 

refleksi), dalam hal ini ditunjukkan oleh kegiatan siswa berdiskusi/bertanya 

dengan temannya telah berjalan dengan sangat baik, karena aspek ini yang 

paling dominan muncul. Keberanian siswa untuk bertanya kepada guru dengan 

persentase sebesar 6,25%. Pada tahap ketiga yaitu tahap berbagi (share) dengan 

pendekatan CTL (bertanya, masyarakat belajar, pemodelan refleksi, authentic 

assessment) yang ditunjukkan oleh kegiatan siswa dalam penyajian hasil 

diskusi dengan persentase sebesar 5,56% dan kegiatan menanggapi jawaban 

teman dengan persentase 3,82%. Pada aspek tersebut juga berjalan cukup baik, 

hal ini dikarenakan banyaknya pilihan jawaban sehingga banyak siswa yang 

ingin mempertahankan jawaban kelompoknya masing-masing. Pada kegiatan 

menulis/menyalin catatan yang relevan dengan kegiatan pembelajaran 

persentasenya cukup besar yaitu sebesar 19,79% artinya siswa telah melakukan 

kegiatan ini dengan baik. Persentase pada kegiatan ini cukup besar karena 

kegiatan ini sudah biasa dilaksanakan dalam proses pembelajaran yang selama 

ini siswa laksanakan. Sedangkan pada aspek terakhir yaitu tidak berada dalam 

tugas yang meliputi percakapan diluar topik pelajaran. Aspek tersebut sebesar 

3,13% dikarenakan siswa telah selesai mengerjakan tugas yang diberikan.  

Jumlah aktivitas siswa yang tergolong aktif sebesar 75,7% dan aktivitas siswa 

yang tergolong tidak aktif sebesar 24,3%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah 

rata-rata persentase aktivitas siswa aktif lebih besar dari jumlah rata-rata 

persentase aktivitas siswa tidak aktif. Dengan demikian, aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 
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Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) termasuk kategori aktif. 

       Jumlah siswa yang memperoleh skor ≥ 75, atau siswa yang telah mencapai 

ketuntasan belajar individual adalah 25 siswa. Dengan demikian dapat dihitung 

persentase siswa yang mendapat skor ≥75, yaitu: 

25

27
x100% = 92,59% 

Karena persentase siswa yang mendapat nilai ≥ 75 pada post-test adalah 

92,59%, maka dapat dikatakan bahwa ketuntasan belajar secara klasikal telah 

tercapai. 

       Dari perhitungan angket respon siswa secara keseluruhan dapat diketahui 

respon siswa terhadap cara guru mengajar dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah senang. Hal ini ditunjukkan 

dengan 100% siswa menjawab “ya” terhadap cara guru mengajar. Selain itu 

siswa juga menyukai belajar dengan LKS yang disediakan guru, hal ini 

ditunjukkan dengan 100% siswa  menjawab “ya”. Pada angket respon tersebut 

ada beberapa siswa yang menyatakan bahwa siswa masih kesulitan dalam 

memahami semua pertanyaan yang terdapat didalam LKS. Hal ini ditunjukkan 

dengan 14,3% siswa yang masih kurang dapat memahami pertanyaan yang 

terdapat didalam LKS. Siswa menyatakan bahwa LKS yang digunakan dalam 

pembelajaran ini dapat membantu siswa memahami materi tentang pokok 

bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Hal ini ditunjukkan dengan 

100% siswa menjawab “ya” pada pertanyaan tentang aspek tersebut. Pada 

aspek kesempatan untuk berpikir secara mandiri (think) dengan pendekatan 

CTL (konstruktivisme, inquiry, bertanya), siswa menyatakan memiliki 

kesempatan lebih banyak untuk memahami materi secara mandiri. Hal ini 

ditunjukkan dengan 78,6% siswa menjawab bahwa siswa memiliki kesempatan 

lebih banyak untuk memahami materi secara mandiri. Pada tahap 

diskusi/berpasangan (pair) dengan pendekatan CTL (bertanya, masyarakat 

belajar, pemodelan, refleksi), siswa menyatakan memiliki kesempatan lebih 
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banyak berdiskusi dengan teman sebangku. Hal ini ditunjukkan dengan 85,7% 

siswa menjawab memiliki kesempatan lebih banyak untuk berdiskusi dengan 

teman sebangku. Pada kegiatan berbagi (share) dengan pendekatan CTL 

(bertanya, masyarakat belajar, pemodelan refleksi, authentic assessment), siswa 

menyatakan waktu yang diberikan untuk berbagi dengan teman sekelas masih 

kurang. Ini ditunjukkan dengan dengan hanya 53,6% siswa menjawab bahwa 

mereka memiliki kesempatan lebih banyak untuk berbagi dengan teman sekelas 

karena waktu pelajaran matematika untuk kelas X AK 1 hanya 2 x 45 menit 

dengan jumlah kelompok mencapai 14 kelompok. Hal ini berakibat waktu yang 

digunakan untuk menanggapi hasil diskusi pasangan lain juga masih kurang. 

Ini ditunjukkan dengan hanya 67,9% siswa menjawab bahwa siswa memiliki 

kesempatan lebih banyak untuk menanggapi hasil diskusi pasangan lain. 

Dengan pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) ini siswa didorong untuk berani bertanya. Hal ini ditunjukkan dengan 

85,7% siswa menjawab bahwa siswa didorong untuk berani bertanya. Aspek 

yang terakhir menyatakan bahwa siswa berminat mengikuti lagi kegiatan 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Share (TPS) dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL). 

Hal ini ditunjukkan dengan 100% siswa menjawab bahwa siswa berminat 

mengikuti lagi kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL). Dengan demikian jumlah rata-rata persentase 

jawaban “ya” sebesar 85,7% sedangkan jumlah rata-rata persentase jawaban 

“tidak” sebesar 14,3%. Sehingga dapat dikatakan bahwa respon siswa terhadap 

proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) pada pokok bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel adalah 

positif. 
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E. Simpulan 

       Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada proses 

pembelajaran dapat disimpulkan bahwa. 

1. Aktivitas siswa pada proses pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) pada pokok bahasan Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel kelas X SMK Barunawati Surabaya tahun 

ajaran 2012-2013 termasuk pada kategori aktif. 

2. Ketuntasan belajar siswa yang diajar dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) pada pokok bahasan Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel kelas X SMK Barunawati Surabaya tahun 

ajaran 2012-2013 dapat tercapai. 

3. Respon siswa terhadap proses pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) pada pokok bahasan Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel kelas X SMK Barunawati Surabaya tahun 

ajaran 2012-2013 adalah positif. 
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Abstrak 

Dalam Undang - Undang RI No. 20 Th. 2003 Tentang Sisdiknas (Sistem 

Pendidikan Nasional)  Pasal 37 ditegaskan bahwa mata pelajaran matematika 

merupakan salah satu mata pelajaran wajib bagi siswa pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah. Namun guru dalam mengevaluasi pencapaian hasil belajar 

matematika hanya memberikan penekanan pada tujuan kognitif tanpa 

memperhatikan dimensi proses kognitif, khususnya kemampuan metakognitif. 

Akibatnya upaya-upaya untuk memperkenalkan metakognisi dalam 

menyelesaikan masalah matematika kepada siswa sangat kurang atau bahkan 

cenderung diabaikan. Untuk itu upaya guru dalam proses pembelajaran perlu 

dikembangkan agar lebih menarik dan meningkatkan kreatifitas serta daya pikir 

siswa. Salah satu upaya tersebut dengan menggunakan media pembelajaran. 

Media pembelajaran cukup efektif dalam penggunaannya untuk menunjang proses 

pembelajaran, serta peanguatan konsep pada materi pembelajaran juga perlu 

ditekankan kepada siswa karena dengan konsep materi dasar yang kuat maka 

siswa akan lebih mudah mengikuti pembelajaran pada proses materi berikutnya. 

Media kartu domino PERCASI (Persen, pecahan, dan Desimal) merupakan salah 

satu media pembelajaran yang memuat materi pecahan senilai. Media tersebut 

efektif digunakan pada pembelajaran, karena dalam proses pembelajaran siswa 

juga dapat bermain,sehingga penanaman konsep pembelajaran akan lebih mudah 

serta peningkatan kemampuan metakognitifpun juga akan semakin baik.  

Kata kunci: Media Kartu Domino PERCASI, Kemampuan Metakognitif, 

Metakognitif. 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada proses pembelajaran, pembelajaran metakognitif juga perlu 

diperhatikan seiring dengan perkembangan kognitif siswa.  

mailto:teethariyandhani@gmail.com
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Faktor tunggal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar 

untuk meningkatkan metakognitif siswa adalah apa yang telah diketahui 

oleh siswa berupa materi pelajaran yang telah dipelajarinya. Cara 

penyampaian materi salah satunya dengan menggunakan media 

pembelajaran. 

Pada mata pelajaran Matematika SMP kelas VII, siswa mengenal 

materi Pecahan Senilai. Siswa perlu memperkuat konsep dasarnya supaya 

tidak mengalami kesulitan dalam memperdalam materi  ini.  Maka perlu 

dicari metode pembelajaran yang menarik minat siswa untuk lebih tekun 

mempelajarinya, diantaranya dengan memanfaatkan media pembelajaran 

Kartu Domino PERCASI (Persen, Pecahan, dan Desimal). 

 Para guru dapat mempelajari cara penggunaan media pembelajaran 

Kartu Domino PERCASI tersebut untuk mengetahui apakah dengan media 

pembelajaran itu dapat meningkatkan kemampuan metakognitif siswa. Melalui 

tulisan ini, penulis ingin menulis tentang Media Kartu Domino PERCASI 

(Persen, Pecahan, dan Desimal) untuk Meningkatkan Kemampuan 

Metakognitif Siswa. Indikator kemampuan metakognitif yang diukur dalam 

pembelajaran matematika pada tulisan ini yaitu mengidentifikasi masalah, 

menentukan strategi dan langkah – langkah penyelesaian masalah, dan 

menyampaikan pendapat. Diharapkan dengan menggunakan media 

pembelajaran Kartu Domino tersebut dapat meningkatkan kemmapuan 

metakognitif siswa. 

B. Rumusan Pertanyaan 

1. Bagaimanakah contoh Kartu Domino PERCASI untuk meningkatkan 

kemampuan metakognitif siswa? 

2. Bagaimanakah cara penggunaan Kartu Domino PERCASI ? 

C. Tujuan Penulisan 

 Tenujuan penulisan ini adalah mengetahui contoh Kartu Domino 

PERCASI untuk meningkatkan kemampuan metakognitif siswa. 
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D. Manfaat Penulisan 

Manfaat penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan 

pertimbangan bagi guru matematika dalam melaksanakan pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam meningkatkan 

kemampuan metakognitif siswa. 

 

INTI                                                                                                                              

A. Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa latin merupakan bentuk jamak dari 

“Medium” yang secara harfiah berarti “Perantara” atau “Pengantar” yaitu 

perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Schramm 

(1977) mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah teknologi 

pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. 

Gagne (2006: 14) mengemukakan bahwa media adalah berbagai jenis 

komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk 

belajar. Istilah media dalam bidang pembelajaran disebut juga media 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, alat bantu atau media tidak 

hanya dapat memperlancar proses komunikasi akan tetapi dapat merangsang 

siswa untuk merespon dengan baik segala pesan yang disampaikan. 

Penggunaan media pembelajaran selain dapat memberi rangsangan 

bagi siswa untuk terjadinya proses belajar, media pembelajaran juga 

memiliki peranan penting dalam menunjang kualitas proses belajar 

mengajar. 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk 

menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

kemauan individu sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang 

disengaja, bertujuan, dan terkendali. 

Pemilihan media pembelajaran yang tepat diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas proses belajar siswa, tentang pemanfaatan media 

pengajaran dalam proses belajar siswa, sebagai berikut: 
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 Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

 Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan 

pengajaran lebih baik. 

 Metode pengajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi verbal  melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa 

tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru harus 

mengajar untuk setiap jam pelajaran. 

 Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat 

merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat 

mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. 

B. Kartu Domino PERCASI (Persen, Pecahan, dan Desimal) 

Kartu domino yang dipakai bukanlah suatu kartu yang digunakan oleh 

orang untuk berjudi, tetapi media untuk pembelajaran yang bentuknya 

dibuat seperti kartu domino untuk menarik minat siswa dalam belajar. Kartu 

domino pada awalnya dibuat untuk mempermudah dalam memahami dasar-

dasar dalam geometri seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan 

pembagian dalam Matematika, namun seiring berjalannya waktu 

penggunaan media pembelajaran kartu domino dapat digunakan pada mata 

pelajaran yang bersifat teoritis. 

Penggunaan Kartu Domino yang penulis teliti ini adalah kartu domino 

PERCASI yaitu kartu domino pecahan yang senilai, yaitu memuat bilangan 

persen, pecahan, dan desimal. 
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Berikut contoh Kartu Domino Percasi : 

 

  

 

 

 

 

 

C. Kemampuan Metakognitif 

 Metakognitif berasal dari kata “meta” yang artinya “diatas” dan 

“kognitif” artinya “kemampuan yang berhubungan dengan pemahaman, 

pengolahan informasi, analisis, dan lain sebagainya”. Berdasarkan etimologi 

tersebut metakognitif adalah kemampuan diatas kemampuan pemahaman, 

pengolahan informasi, memecahkan masalah, menganalisis informasi, dan 

lain sebagainya. (University of Leithbridge, 2010) 

Pada tahun 1976 seorang ahli bernama Flavell memeperkenalkan ungkapan 

metakognitif yang memunculkan perdebatan dalam pendefinisiannya. 

Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang metakognitif dari beberapa 

ahli yang dikemukakan dalam Corebima (2006), yaitu : 

a. Kesadaraan dan kontrol terhadap proses kognitif (Eggen dan Kauchak, 

1996); 

b. Proses mengetahui dan memonitor proses berpikir atau proses kognitif 

sendiri (Arends, 1998); 

c. Metakognitif menunjuk kepada kecakapan pembelajraan sadar dan 

memonitor proses pembelajarannya (Peter,2000); 

d. Pengetahuan tentang belajarnya sendiri; tentang bagaimana ia belajar dan 

bagaimana ia memantau cara belajar yang dilakukannya (Flavell, 

Gradner dan Alexander dalam Slavin, 1997). 

Metakognitif merupakan suatu bentuk kemampuan untuk melihat pada diri 

sendiri sehingga apa yang dilakukan dapat terkontrol secara optimal. 

20% 0,2 

𝟏

𝟐
 

 

𝟏

𝟓
 50% 0,05 
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Dengan kemampuan seperti ini seseorang dimungkinkan memiliki 

kemampuan tinggi dalam memecahkan masalah. 

Sehingga kemampuan metakognitif mengacu pada bagaimana 

seseorang dapat mengontrol proses belajar dirinya sendiri dari mulai ketika 

awal persiapan belajar, monitoring diri selama pembelajaran dimana 

seseorang mampu menilai proses belajarnya sendiri sampai pada tahap akhir 

pembelajaran dengan mengevaluasi apa yang telah dilakukan dan dipelajari. 

Metakognitif memiliki banyak definisi para ahli, menurut Blackey dan 

Spence (1990) dan Cotton (2010), metakognitif adalah kesadaran peserta 

didik dalam mengenali pengetahuannya sehingga dia mengetahui apa yang 

diketahui dan tidak diketahuinya, serta kemampuan menentukan rencana 

dan mengatur strategi yang efektif untuk mencapai tugas pembelajarannya. 

Costa dan Kallick (2001) mendefinisikan metakognitif dalam empat aspek. 

Pertama, kemampuan apa yang diketahui dan tidak diketahuinya. Kedua, 

kemampuan menentukan rencana dan strategi untuk mencapai informasi 

yang diperlukan. Ketiga, kesadaran dalam melakukan langkah – langkah 

dan strategi selama penyelesaian masalah. Keempat, kemampuan dalam 

merefleksi dan mengevaluasi produktivitas proses berfikir. 

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa, metakognitif adalah kemampuan 

untuk mengontrol ranah atau aspek kognitif, dan pada tulisan ini indikator – 

indikator kemampuan metakognitif yang akan dikembangkan yaitu : 

  a. mengidentifikasi masalah 

  b. menentukan strategi dan langkah – langkah penyelesaian 

masalah 

  c. menyampaikan pendapat 

D. Materi Pecahan Senilai 

Menurut RJ. Soenarjo (2008: 218), pecahan ialah bilangan yang 

menggambarkan bagian dari suatu keseluruhan atau kuantitas. Bentuk 

penulisan pecahan secara umum adalah 
𝑎

𝑏
  , a sebagai pembilang dan b sebagai 

penyebut. RJ. Soenarjo mengemukakan berbagai bentuk pecahan, yaitu antara 

lain: 
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1. Pecahan biasa: 
𝑎

𝑏
 , dan a < b 

2. Pecahan campuran: 𝑎
𝑏

𝑐
 , a bilangan bulat, b pembilang, dan c 

penyebut 

3. Pecahan desimal: pecahan dengan nama desimal, dengan penulisan 

a, b (a koma b), dimana a dan b bilangan cacah. Misal 0,3 ; 0,5 ; 

0,75 ; dsb. 

4. Pecahan pokok: pecahan biasa yang pembilangnya 1. Misalnya: 
1

2
 

dan 
1

4
 

5. Pecahan sebenarnya: pecahan biasa yang pembilangnya lebih kecil 

dari penyebutnya. Misalnya : 
2

3
 , 

3

3
 , 

4

5
 , dsb. 

6. Pecahan senama: dua atau lebih pecahan yang penyebutnya sama. 

Misalnya: 
5

8
, 

6

8
, 

7

8
 dsb.  

7. Pecahan tak senama: dua atau lebih pecahan yang penyebutnya 

tidak sama. Misalnya: 
2

3
 , 

3

3
 , 

4

5
  dsb. 

8. Pecahan persen: perseratus. Misal: 20 % artinya =  0,20 = 0,2 

9. Pecahan permil: perseribu. Misal: 15‰ dibaca 15 permil artinya 

15

1000
= 0,015 

Sehingga pecahan senilai merupakan pecahan yang mempunyai nilai 

sama. Misal: 
1

5
=  

20

100
= 0,20 = 20% merupakan pecahan yang senilai. 

E. Cara Penggunaan Media Kartu Domino PERCASI untuk 

Meningkatkan Kemampuan Metakognitif 

Cara penggunaan kartu domino PERCASI sama seperti permainan domino 

biasanya, yaitu : 

1. Permainan dapat dilakukan oleh dua orang pemain atau lebih, dengan 

maksimal pemain 4 orang karena jumlah kartu hanya 29  

2. Kartu domino pecahan dibagi sama rata kepada setiap pemain. 

3. Sisakan 1 kartu untuk kartu pembuka awal permainan 
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4. Dipilih satu kartu sebagai pembuka dan diletakkan terbuka di 

arena.(indikator kemampuan metakognitif mengidentifikasi masalah) 

5. Pemain yang mendapat giliran meletakkan salah satu kartunya yang 

salah satu bagiannya sama nilainya dengan bagian kartu yang ada di 

arena dan belum ditumpuki kartu lain. (indikator kemampuan 

metakognitif menentukan strategi dan langkah – langkah penyelesaian 

masalah) 

6. Apabila pemain yang mendapat giliran tidak mempunyai kartu yang 

dimaksud maka ia boleh mengambil kartu sisa jika ada atau gilirannya 

dilewati. 

7. Pemenangnya adalah pemain yang terlebih dahulu habis kartu domino 

pecahannya. 

8. Dan pemain yang paling kalah adalah pemain yang kartunya tersisa 

dengan jumlah nilai pada kartu paling besar (indikator kemampuan 

metakognitif menyampaikan pendapat) 

 

PENUTUP 

 Kemampuan metakognitif adalah kemampuan untuk mengontrol ranah atau 

aspek kognitif. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan metakognitif siswa 

yaitu dengan menggunakan media pembelajaran. Pada tulisan ini media 

pembelajaran yang digunakan adalah Kartu Domino PERCASI (Persen, Pecahan, 

dan Desimal). Media ini digunakan dalam materi pecahan senilai pada SMP kelas 

VII sebagai penguat konsep dasar untuk memperdalam materi berikutnya. 

Diharapkan tulisan ini dapat menjadi salah satu alternatif para pendidik untuk dapat 

meningkatkan kemampuan metakognitif siswanya. 
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Lampiran 

 

Media Kartu Domino PERCASI (Persen Pecahan dan Desimal) 
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2013 

 

Abstrak 

 Tujuan dari penyusunan proposal seminar ini adalah untuk mengetahui 

rencana pelaksanaan pembelajaran model Reciprocal Teaching berbasis 

kontekstual dengan penggunaan alat peraga papan fungsi dan mengetahui cara 

penggunaan alat peraga papan fungsi. 

 Penelitian direncanakan menggunakan penelitian tindakan kelas dengan 

subjek kelas VIII  SMP Pawyatan Daha 2 Kediri. Dan pokok bahasan yang 

dipilih adalah relasi dan fungsi. 

 

Kata Kunci: Reciprocal Teaching, Kontekstual, Alat Peraga Papan Fungsi 

 

 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Salah satu masalah dalam pembelajaran matematika di SMP adalah materi 

pembelajaran matematika diberikan dalam bentuk jadi, sehingga membuat 

siswa tidak mampu menguasai dengan baik. Berdasarkan informasi yang 

peneliti dapatkan dari guru matematika bahwa proses pembelajaran 

matematika masih banyak ditemui permasalahan. Selain itu berdasarkan data 

hasil ulangan akhir semester ada 97% siswa mendapat nilai kurang dari KKM 

yaitu 73. Hal itu membuktikan bahwa pemahaman tentang materi relasi dan 

fungsi masih kurang. 

Untuk itu, dibutuhkan model pembelajaran yang lebih mengutamakan 

keaktifan siswa dan memberi kesempatan untuk mengembangkan potensi 

secara maksimal.Oleh karena itu peneliti akan menerapkan Model Reciprocal 

Teaching Berbasis Kontekstual Dengan Penggunaan Alat Peraga Papan Fungsi. 
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Pembelajaran dengan menggunakan model Reciprocal Teaching adalah 

suatu model pembelajaran yang menerapkan 4 strategi pemahaman mandiri 

yaitu merangkum, menyusun pertanyaan, mengklarifikasi, memprediksi. 

Pendekatan kontekstual adalah materi pembelajaran dikaitkan dengan 

fenomena alam yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Pada pembelajaran menggunakan alat peraga dapat menambah 

kemenarikan tampilan materi sehingga dapat meningkatkan minat serta 

mengambil perhatian siswa. Salah satu alat peraga adalah papan fungsi.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis 

mengambil judul “Model Reciprocal Teaching Berbasis Kontekstual Dengan 

Penggunaan Alat Peraga Papan Fungsi” 

B. RUMUSAN PERTANYAAN 

1. Bagaimanakah rencana pelaksanaan pembelajaran Model Reciprocal 

Teaching Berbasis Kontekstual Dengan Penggunaan Alat Peraga Papan 

Fungsi? 

2. Bagaimanakah cara penggunaan alat peraga papan fungsi? 

C.TUJUAN PENULISAN 

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana rencana 

pelaksanaan pembelajaran Model Reciprocal Teaching Berbasis 

Kontekstual Dengan Penggunaan Alat Peraga Papan Fungsi dan cara 

penggunaan alat peraga papan fungsi. 

D. MANFAAT PENULISAN 

Manfaat penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi 

bagaimana rencana pelaksanaan pembelajaran Model Reciprocal 

Teaching Berbasis Kontekstual Dengan Penggunaan Alat Peraga Papan 

Fungsi dan cara penggunaan alat peraga papan fungsi. 
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INTI 

1. Model Reciprocal Teaching 

 Model Reciprocal Teaching adalah model pembelajaran yang tujuan 

utama pembelajaran tercapai melalui kegiatan belajar mandiri dan 

menjelaskan kembali hasil belajarnya kepada orang lain. Adapun fase-fasenya 

adalah sebagai berikut : 

 Fase 1 : Merangkum (summarizing) 

 Fase 2 : Membuat Pertanyaan (asking question) 

 Fase 3 : Mengklarifikasi (Clarifying) 

 Fase 4 : Memprediksi (Predicting) 

2. Kontekstual 

 Pendekatan kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan 

fenomena alam yang berkaitan dengan kehidupan siswa. Dan mendorong 

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapan kehidupan sehari-hari dan melibatkan 7 komponen utama, yaitu : 

a. Konstruktivis  e. Pemodelan 

b. Bertanya   f. Refleksi  

c. Menyelidiki   g. Penilaian melalui proses 

d. Masyarakat belajar 

3. Alat Peraga Papan Fungsi 

 Alat peraga adalah media yang memiliki ciri dan/atau bentuk dari konsep 

sehingga materi ajar yang dipergunakan untuk memperagakan materi tersebut 

sehingga materi pelmbelajaran lebih mudah dipahami papan fungsi adalah alat 

peraga yang memperagakan konsep relasi dan fungsi. 

     Berikut adalah rencana pelaksanaan pembelajarannya: 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan  : SMP Pawyatan Daha 2 Kota Kediri 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester  : VIII (delapan) / Ganjil 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

Standar Kompetensi  :1.Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi 

dan persamaan garis lurus 

Kompetensi Dasar  : 1.3 Memahami relasi dan fungsi 

A. Indikator 

1. Kognitif 

a. Produk : 

Menjelaskan dengan kata – kata  dan menyatakan masalah sehari – 

hari yang berkaitan dengan relasi 

b. Proses : 

Menguraikan dengan kata – kata dan menyatakan masalh sehari – 

hari yang berkaitan dengan relasi 

2. Afektif   

a. Nilai pendidikan karakter bangsa 

Teliti, tanggung jawab, bekerja sama 

b. Ketrampilan sosial 

Berani mengemukakan pendapat dan menghargai orang lain.  

Mengembangkan sikap kerjasama. 

3. Psikomotor 

 Menyelesaikan dengan kata- kata dan menyatakan masalah sehari – hari 

yang berkaitan dengan relasi 
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B. Tujuan Pembelajaran 

1. Kognitif 

a. Produk 

 Melalui alat peraga papan fungsi siswa dapat menjelaskan dengan 

kata – kata dan menyatakan masalah sehari – hari yang berkaitan 

dengan relasi fungsi dengan benar 

b. Proses 

Melalui alat peraga papan fungsi siswa dapat menguraikan dengan 

kata – kata dan menyatakan masalah sehari – hari yang berkaitan 

dengan relasi dan fungsi dengan benar 

2. Afektif 

a.  Nilai pendidikan karakter bangsa 

Siswa dilatihkan karakter teliti sehingga terbiasa memberikan 

jawaban dengan tepat dan benar 

Siswa diharapkan memiliki sikap tanggung jawab dalam mengikuti 

pelajaran 

b.  Ketrampilan sosial 

Siswa dilatihkan karakter berani mengemukakan pendapat dan 

menghargai pendapat orang lain sehingga terbiasa mengutamakan 

sikap mandiri dan toleran. 

Siswa diharapkan dapat meningkatkan kerjasama 

3.  Psikomotor 

 Siswa dapat menyelesaikan dengan kata – kata dan menyatakan 

masalah sehari – hari yang berkaitan dengan relasi dengan benar 

C.  Materi Pembelajaran 

Relasi dan fungsi 

D. Model Dan Metode Pembelajaran 

 Model  : Reciprocal Teaching 

 Strategi : Pembelajaran Aktif 

 Pendekatan : Kontekstual 
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 Metode : Ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi 

E. Kegiatan Pembelajaran 

Tahap (sintaks) 

Kegiatan 

(Skenario 

Pembelajaran) 

Strategi / 

Pendekatan 

/ Metode 

Nilai 

Budaya 

dan 

Karakter 

Bangsa 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

Menyiapkan 

siswa dan 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran  

Fase 1 

Kontekstual 

 

 

 

Penggunaan alat 

peraga 

 Guru 

mengucapkan 

Salam 

 Guru 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

 Guru 

menyampaikan 

materi relasi 

dan fungsidan 

dikaitkan 

dengan 

kehidupan 

sehari-hari 

 Guru 

menggunakan 

alat peraga 

papan fungsi 

Ceramah 

 

 

 

 

Tanya 

jawab 

Religius 

 

 

 

15 

menit 

 

 

Inti 

Pembentukan 

kelompok 

 

 

 Guru membagi 

siswa dalam 

kelompok yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 
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Fase 1 

Reciprocal 

Teaching 

(Merangkum) 

 

 

 

Fase 2 

Reciprocal 

Teaching 

(Membuat 

Pertanyaan) 

 

 

Fase 3 

Reciprocal 

Teaching 

(Mengklarifikasi) 

 

 

Fase 4 

Reciprocal 

Teaching 

(Memprediksi) 

masing-masing 

kelompok 

terdiri dari 4 

anak 

 

 

 Masing-masing 

kelompok 

merangkum 

materi yang 

telah diberikan 

oleh guru 

 

 Setelah itu 

masing-masing 

kelompok 

membuat 

pertanyaan dan 

guru 

membimbing 

untuk membuat 

jawabannya 

 

 Perwakilan dari 

kelompok 

mengklarifikasi 

yaitu maju 

untuk 

menjelaskan 

materi yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrasi  

 

 

 

 

 

Diskusi  

 

 

 

 

 

Tanggung 

Jawab 

 

 

 

 

Teliti 

 

 

 

 

 

Bekerja 

Sama 

 

 

 

 

 

Tanggung 

Jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

menit 

 

 

 

 

10 

menit 

 

 

 

 

15 

menit 

 

 

 

 

 

10 

menit 
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telah diberikan 

 

 Guru menyuruh 

perwakilan 

siswa dari 

masing-masing 

kelompok untuk 

memimpin 

diskusi untuk 

memprediksi 

soal yang 

diberikan guru 

Penutup  Guru bersama 

siswa 

menyimpulkan 

materi 

 Guru 

memberikan tes 

untuk mengukur 

kemampuan 

siswa 

 Guru  

mengakhiri 

proses 

pembelajaran 

dan 

mengucapkan 

salam 

Ceramah  Religius  5 menit 
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F. Sumber Dan Media Pembelajaran 

a.   Sumber : 

Yuliana ,Matematika Kreatif untuk SMP / MTsKelas VIII.Surakarta 

b.  Media 

Alat Peraga Papan Fungsi 

G. Penilaian 

a. Prosedur  : Penilaian akhir 

b. Jenis Penilaian : Tes Tertulis 

c. Bentuk instrument : 

     Tes tertulis untuk penilaian akhir 

d. Tindak Lanjut  : 

     KKM = 73 

     Jika perolehan nilai siswa < 73 , maka secara individu siswa diberi 

remidi , dan 

     Jika perolehan nilai siswa  ≥  73 , maka secara individu diberi pengayaan 

materi. 

 

Alat Peraga Papan Fungsi 

 

 
 

Cara penggunaan alat peraga papan fungsi 

 

1. Tulis tiap anggota domain pada papan domain yang tersedia 

2. Tulis tiap anggota kodomain pada papan kodomain yang tersedia 
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3. Hubungkan dengan relasi yang diinginkan 

4. Dengan menggunaakan kabel yang telah disediakan, hubungkan anggota 

domain pertama dengan pasangan pada kodomain 

 
5.  Gunakan cara yang sama pada (tahap 4) untuk menghubungkan domain 

dengan relasinya. 

6. Untuk lebih menarik jika ada hubungan domain dan kodomain ada lampu 

indikator yang menyala pada range. 

 
 

Cara membedakan antara relasi dan fungsi 

 

1. Untuk mudah membedakan antara relasi dan fungsi gunakan kabel dengan 

warna yang berbeda untuk membedakan adanya hubungan. 
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2. Karena fungsi sudah pasti relasi , maka hanya fungsi yang perlu 

diperhatikan 

3. Untuk relasi , tidak ada batasan banyaknya kabel dari domain menuju 

kodomain 

4. Untuk fungsi , kabel dari domain menuju kodomain hanya satu kabel yang 

menuju ke salah satu kodomain (tunggal) 

5. Dari uraian diatas dapat disimpulkan jika ada domain yang menggunakan 

lebih dari satu kabel sebagai penghubung dan satu domain dapat 

menyalakan dua lampu maka hanya disebut sebagai relasi 

6. Jika tiap domain menggunakan satu kabel untuk menghubungkan dan tiap 

domain hanya dapat menyalakan satu lampu maka dapat dinyatakan 

sebagai fungsi. 

7. Karena fungsi merupakan relasi . maka suatu fungsi sudah pasti relasi. 

 

PENUTUP 

 

Reciprocal Teaching merupakan suatu model pembelajaran yang 

menerapkan 4 strategi pemahaman mandiri yaitu menyimpulkan bahan 

ajar, menyusun pertanyaan, mengklarifikasi, dan memprediksi bagian 

selanjutnya dari bahan ajar yang telah dipelajari siswa. Kontekstual adalah 

suatu pendekatan yang mengaitkan materi pembelajaran dengan fenomena 

alam yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Alat peraga papan fungsi adalah suatu alat peraga yang memperagakan 

konsep relasi dan fungsi. Diharapkan tulisan ini dapat menjadi salah satu 

alternatif dalam pembelajaran matematika 
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PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA SISWA SMP 

 

Tri Endro Utomo
 

triendrokd1@gmail.com 

Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

 

Abstrak 

Berbagai upaya telah dilakukan guru dalam meningkatkan kemampuan siswa 

dalam memahami mata pelajaran matematika. Akan tetapi hasil yang diharapkan 

masih kurang maksimal. Dalam mengikuti pembelajaran, motivasi belajar siswa 

masih kurang. Hal ini tampak ketika mereka mengikuti pembelajaran, cenderung 

untuk bersikap pasif, dan hanya aktif mencatat penjelasan-penjelasan guru, tanpa 

mau bertanya tentang konsep dari materi yang dicatat. Dalam proses pembelajaran 

matematika diperlukan suatu sistem pembelajaran yang bervariasi. Misalnya 

pembelajaran kontekstual dengan tugas peta konsep  suatu materi dalam 

matematika. Peta konsep dapat dipakai untuk memudahkan siswa dalam 

memahami konsep suatu materi yang diajarkan serta menyelesaikan masalah 

dengan benar. 

Kata kunci : Pembelajaran Kontekstual, Peta Konsep 

 

 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Berbagai upaya guru dalam memberikan materi ajar agar lebih menarik 

dan menyenangkan telah dilakukan untuk mencapai  tujuan pembelajaran. 

Namun upaya yang dilakukan belum membuahkan hasil yang maksimal. 

Pembelajaran kontekstual dengan tugas peta konsep bisa dijadikan salah satu 

alternatif yang bisa digunakan guru dalam pembelajaran matematika. Karena 

peta konsep merupakan metode mempelajari konsep yang memudahkan siswa 

untuk mengembangkan ide karena difokuskan pada suatu ide utama, kemudian 

menggunakan koneksi-koneksi pada otak untuk memecahnya menjadi ide-ide 

yang lebih rinci. Tentunya dikaikan dengan situasi dunia nyata yang dialami 

siswa dalam kehidupan sehari-hari. 
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Berdasarkan pengalaman penulis ketika menjalani Praktek Pengalaman 

Lapangan di SMPN 1 Semen, pembelajaran yang diterapkan masih berpusat 

pada guru dan pada umumnya dalam menyampaikan materi ajar masih 

didominasi dengan metode ceramah. Dalam menyampaikan materi, jarang 

sekali guru mengaitkan materi yang dibahasnya dengan masalah-masalah yang 

terjadi di sekitar siswa. Dalam mengikuti pembelajaran, siswa cenderung 

untuk bersikap pasif, dan hanya aktif mencatat penjelasan-penjelasan guru, 

tanpa mau bertanya tentang konsep dari materi yang dicatat.  

Berdasarkan informasi dari Bapak Drs. Didik Mashuri selaku wakil 

kepala bidang akademis sekaligus guru yang mengajar Matematika disekolah 

tersebut bahwa rata-rata nilai ujian tengah semester siswa pada tahun ajaran 

2012/2013 adalah 5,4. Nilai rata-rata tersebut kurang dari nilai KKM (kriteria 

ketuntasan minimum), yang diharapkan yaitu 7,5.  

Dari uraian di atas, penulis tertantang untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “Pembelajaran Kontekstual dengan Tugas Peta Konsep pada 

Pembelajaran Matematika Siswa SMP”. 

B. Rumusan Pertanyaan 

1. Bagaimana contoh peta konsep yang dihasilkan siswa? 

2. Termasuk jenis peta konsep apa yang dihasilkan siswa? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui contoh peta konsep yang 

dihasilkan siswa dan mengetahui termasuk jenis peta konsep apa yang 

dihasilkan siswa tersebut. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi guru 

Membantu guru menemukan konsep dalam mengajarkan suatu materi dan 

memberikan pengalaman langsung kepada guru tentang prosedur 

pembelajaran menggunakan pembelajaran kontekstual dengan tugas peta 

konsep sehingga bisa dijadikan salah satu alternatif  dalam melaksanakan 

pembelajaran selanjutnya. 
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2. Bagi siswa 

Memberikan pengalaman langsung kepada siswa dengan tugas peta konsep 

menggunakan pembelajaran kontekstual dalam suasana belajar yang tidak 

membosankan, sehingga akan lebih termotivasi untuk belajar Matematika. 

3. Bagi sekolah 

Memberikan masukan pada sekolah dalam upaya mengembangkan 

pembelajaran Matematika. 

  

INTI 

A. Pembelajaran Kontekstual 

Pembelajaran Kontekstual menurut para ahli pendidikan antara lain: 

1. Johnson (2002)  

Pembelajaran kontekstual adalah suatu proses pendidikan yang 

bertujuan membantu siswa melihat makna dalam bahan pelajaran 

yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan 

konteks lingkungannya. 

2. The Washington State Consortium for Contextual Teaching and 

Learning (2001) 

Pembelajaran kontekstual  adalah pengajaran yang memungkinkan 

siswa memperkuat, memperluas, dan menerapkan pengetahuan dan 

ketrampilan akademisnya dalam berbagai latar sekolah dan di luar 

sekolah untuk memecahkan persoalan yang ada dalam dunia nyata. 

 

Dari pengertian pembelajaran kontekstual di atas, dapat disimpulkan 

bahwa : 

Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu 

guru mengaitkan materi yang diajarkannya dengan situasi nyata dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan mereka (Depdiknas, 

2002). 

B. Peta Konsep 

Peta Konsep atau Concept Mapping adalah ilustrasi grafis konkret yang 

mengindikasikan bagaimana sebuah konsep tunggal dihubungkan dengan 

konsep-konsep lain pada kategori yang sama (Trianto, 2007: 159)  

Menurut Arends (1997: 258), langkah-langkah yang harus dilakukan 

dalam membuat peta konsep adalah sebagai berikut:  
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Langkah 1 

 

Langkah 2 

 

Langkah 3 

 

Langkah 4 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

Mengidentifikasi ide pokok yang melingkupi sejumlah 

konsep. 

Mengidentifikasi ide-ide sekunder yang menunjang ide 

utama. 

Tempatkan tema utama di titik tengah atau di pincak peta 

tersebut. 

Kelompokkan ide-ide sekunder di sekeliling ide utama yang 

secara visual menunjukkan hubungan ide-ide tersebut 

dengan ide utama. 

 

Menurut Nur (2000b), ada empat macam peta konsep, yakni: 

1. Pohon Jaringan (network tree) 

Peta konsep yang menunjukkan hubungan antara ide-ide atau konsep. 

2. Rantai Kejadian (events chain) 

Peta konsep yang menunjukkan urutan suatu kejadian, langkah-langkah 

dalam suatu prosedur, atau tahapan dalam suatu proses. 

3. Peta Konsep Siklus (cycle concept map) 

Peta konsep yang menunjukkan rangkaian kejadian tidak menghasilkan 

suatu hasil final. 

4. Peta Konsep Laba-laba (spider concept map) 

Peta konsep yang menunjukkan curah pendapat ide-ide dari suatu ide 

sentral, namun belum tentu jelas hubungannya satu sama lain. 

C. Pembelajaran Kontekstual dengan Tugas Peta Konsep 

Pembelajaran kontekstual dengan tugas peta konsep adalah suatu 

gabungan pembelajaran yang difokuskan kepada siswa untuk menemukan 

ide-ide yang dituangkan dalam tugas peta konsep dengan pembelajaran 

kontekstual. Diharapkan siswa dapat menghubungkan materi yang diajarkan 

dengan kehidupan sehari-hari.   

Peta konsep diperlukan karena banyak anak mengalami kesulitan ketika 

berusaha mengingat kembali apa yang sudah didapatkan, dipelajari, direkam, 

dicatat atau yang dahulu pernah diingat. 
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D. Materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV) 

Contoh Peta Konsep 

 

Ket: Peta konsep di atas merupakan contoh jenis peta konsep pohon jaringan. 

Persamaan linier dua variabel (PLDV) adalah persamaan yang dapat 

dituliskan dalam bentuk ax + by = c, dimana x, y variabel dan a, b, c anggota 

Bilangan Real. (a, b ≠ 0).  

Sistem persamaan linier dua variabel (SPLDV) adalah sistem yang 

memiliki dua persamaan dengan dua jenis variabel dan memiliki himpunan 

penyelesaian yang memenuhi dua persamaan linier dua variabel tersebut. 

Penyelesaian SPLDV dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut: 

1. Metode Substitusi yaitu mengganti variabel dalam persamaan yang sama 

satu dengan variabel pada persamaan lain. 

2. Metode Eliminasi yaitu menghilangkan salah satu variabel untuk dapat 

menentukan nilai variabel yang lain. 

 

Sistem Persamaan 
Linier Dua 

Variabel (SPLDV)

Persamaan 
Linier Dua 
Variabel
(PLDV)

Pengertian 
PLDV

Penyelesaian 
PLDV

SPLDV

Menentukan 
himpunan 

penyelesaian SPLDV 
dg metode grafik

Menentukan 
himpunan 

penyelesaian SPLDV 
dg metode substitusi

Menentukan 
himpunan 

penyelesaian SPLDV 
dg metode eliminasi

Menentukan 
himpunan 

penyelesaian SPLDV 
dg metode campuran

Menyelesaikan 
Soal Cerita 

Berkaitan dg
SPLDV

Membuat model 
matematika

Mencari himpunan 
penyelesaian
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PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pembelajaran kontekstual dengan tugas peta konsep merupakan salah 

satu pembelajaran yang membutuhkan kreativitas siswa dalam menemukan 

atau mengembangkan ide-ide/konsep suatu materi pada mata pelajaran 

Matematika. Sehingga diharapkan siswa dapat menghadapi dan 

menyelesaikan permasalahan yang mereka temui dalam kehidupan nyata secara 

lebih baik. 

B. Saran  

1. Pembelajaran kontekstual dengan tugas peta konsep bisa dijadikan 

alternatif oleh pendidik karena dengan pembelajaran tersebut dapat 

melatih peserta didik dalam mengembangkan ketrampilan peserta didik 

dalam memahami materi.  

2. Dalam kegiatan belajar  mengajar  perlu  dimasukkan  aspek  

kreativitas. Karena dengan kreativitas, peserta didik dapat 

menghadapi dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan nyata 

secara lebih baik. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi 

VI). Jakarta: PT Rineka Cipta 

Trianto, 2007. Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivisme. 

Jakarta: Prestasi Pustaka 

Buzan, T. 2006. Buku Pintar Mind Mapping. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 

Kunandar. 2009. Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru. Jakarta: Rajawali 

Pers 

Nuharini, dkk. 2008. Matematika 1 : Konsep dan Aplikasinya (Indratno, Ed.). 

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 

Wintarti, dkk. 2008.  Contextual Teaching and Learning Matematika. Jakarta: 

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 



 

 

 

454 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

Parwati, N.Y. 2006. Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Kontekstual 

pada Siswa SMP Negeri 2 Singaraja. Jurnal Pendidikan dan Pengajaran 

IKIP Negeri Singaraja, No.4. Oktober 2006. (Online), tersedia: 

www.undiksha.ac.id/images/img_item/636.doc, diunduh 11 Pebruari 2013. 

Sutarni, M. 2011. Penerapan Metode Mind Mapping dalam Meningkatkan 

Kemampuan Mengerjakan Soal Cerita Bilangan Pecahan. Jurnal 

Pendidikan Penabur, (Online), 16 (10): 26-33, diunduh 11 Pebruari 2013. 

Marsigit. 2012. Kajian Penelitian Pendidikan Matematika.  (Online), tersedia: 

www.undiksha.ac.id/images/img_item/636.doc, diunduh 11 Pebruari 2013. 

Pustakahaura. 2011. Konsep dalam Matematika. (Online), tersedia:  

http://pustakahaura.wordpress.com/2011/05/22/konsep-dalam-matematika/, 

diunduh 11 Pebruari 2013. 

Sudjana, N. 2009. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya 

Definisi Pemahaman Konsep. 2012. (Online), tersedia:  

http://ahli-definisi.blogspot.com/2011/03/definisi-pemahaman-konsep.html, 

diunduh 11 Pebruari 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.undiksha.ac.id/images/img_item/636.doc
http://www.undiksha.ac.id/images/img_item/636.doc
http://pustakahaura.wordpress.com/2011/05/22/konsep-dalam-matematika/
http://ahli-definisi.blogspot.com/2011/03/definisi-pemahaman-konsep.html


 

 

 

455 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

MODEL PEMBELAJARAN BARBASIS MASALAH (PBM) 

BERLANDASKAN PADA TOERI BRUNER PADA POKOK BAHASAN 

PECAHAN 

 

Umi Nadliroh  

Imoet_umy@rocketmail.com  

Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nusantara PGRI Kediri 

2013 

 

Abstrak 

Jerome Bruner menyatakan bahwa belajar matematika berhasil jika proses 

pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terbuat 

dalam pokok bahasan yang diajarkan. Agar proses mempelajari suatu pengetahuan 

atau kemampuan berlangsung secara optimal, pengetahuan atau kemampuan 

tersebut perlu dipelajari secara bertahap dimulai dengan mempelajari pengetahuan 

secara aktif  dengan menggunakan benda-benda kongkrit atau menggunakan 

benda nyata. Kemudian pengetahuan itu diwujudkan dalam bentuk gambar yang 

menggambarkan situasi konkrit dan akhirmya pengetahuan itu direpresentasikan 

dalam bentuk-bentuk abstrak. Salah satu model pembelajaran yang dilandasi teori 

bruner adalah model pembelajaran berbasis masalah (PMB). PBM merupakan 

pola pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah nyata yang dijumpai 

dalam kehidupan sehari-hari. Dalam PBM ada 5 langkah utama yaitu Orientasi 

siswa pada masalah, Mengorganisasi siswa untuk belajar, Membimbing 

penyelidikan individual maupun kelompok, Mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya, Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

Kata kunci : Pembelajaran berbasis masalah (PMB), Teori Bruner 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelajaran matematika di sekolah terdiri dari beberapa pokok 

bahasan yang salah satunya adalah pecahan. Pecahan merupakan salah 

satu pokok bahasan yang dianggap sulit dipahami dengan cepat oleh 

siswa, hal ini berdasarkan hasil dialog dengan guru mata pelajaran 

matematika dan siswa di MTs Negeri Ngantru Tulungagung. Selain itu 

juga dilihat dari hasil ulangan harian siswa yang belum memenuhi KKM 

klasikal. 
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Agar kesulitan siswa itu dapat teratasi, maka salah satu upaya yang 

mungkin dapat dilakukan adalah memilih model pembelajaran berbasis 

masalah (PBM). PBM merupakan pola pembelajaran yang menghadapkan 

siswa pada masalah nyata yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.  

Salah satu teori belajar yang melandasi PBM adalah teori bruner. Jerome 

Bruner menyatakan bahwa belajar matematika berhasil jika proses 

pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang 

terbuat dalam pokok bahasan yang diajarkan. pengetahuan atau 

kemampuan perlu dipelajari secara bertahap dimulai dengan mempelajari 

pengetahuan secara aktif  dengan menggunakan benda-benda kongkrit. 

Kemudian pengetahuan itu diwujudkan dalam bentuk gambar yang 

menggambarkan situasi konkrit dan akhirmya pengetahuan itu 

direpresentasikan dalam bentuk-bentuk abstrak. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul ”Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) 

Berlandaskan Pada Teori Bruner pada Pokok Bahasan Pecahan“. 

B. Rumusan Pertanyaan 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

masalahnya yaitu ”Bagaimana rencana pelaksanaan model pembelajaran 

berbasis masalah (PBM) berlandaskan pada teori bruner pada pokok 

bahasan pecahan?“ 

C. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan 

rencana pelaksanaan model pembelajaran berbasis masalah (PBM) 

berlandaskan pada teori bruner pada pokok bahasan pecahan. 

D. Manfaat Penulisan 

1. Bagi Guru 

Sebagai bahan masukan bagi guru untuk memperoleh model 

pembelajaran yang dilandasi teori belajar yang bermakna bagi siswa 

serta sebagai bahan pertimbangan untuk menggunakan model 
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pembelajaran berbasis masalah (PBM) yang dilandasi teori bruner 

khususnya pada pengajaran pecahan. 

2. Bagi Siswa 

Dapat menumbuhkan kebermaknaan pengajaran pecahan, 

dapat meningkatkan hasil belajar  tentang pecahan dalam mata 

pelajaran matematika. 

3. Bagi Peneliti 

Dapat memperkaya pengetahuan peneliti dalam menentukan 

model pembelajaran dan teori yang tepat bagi siswa sesuai dengan 

mata pelajaran yang diinginkan, khususnya matematika. 

 

INTI 

A. Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang 

dicirikan penggunaan masalah nyata dan siswa dilibatkan untuk melakukan 

penyelidikan sehingga mereka mampu menemukan sendiri penyelesaian dari 

masalah yang diberikan. 

Menurut Arends dalam Trianto, karakteristik pembelajaran berbasis 

masalah adalah: 

1. Pengajuan pertanyaan atau masalah.  

2. Berfokus pada keterkaitan antardisiplin.  

3. Penyelidikan autentik.  

4. Menghasilkan produk dan memamerkannya. 

5. Kolaborasi.  
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Dalam pembelajaran berdasarkan masalah, ada 5 langkah utama yaitu: 

Tabel 2.1 

Langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah 

Tahap Tingkah Laku guru 

Tahap-1 

Orientasi siswa pada 

masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan 

logistik yang dibutuhkan, mengajukan fenomena atau 

demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah, 

memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan 

masalah yang dipilih. 

Tahap-2 

Mengorganisasi siswa 

untuk belajar 

Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan 

mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan 

dengan masalah tersebut 

Tahap-3 

Membimbing 

penyelidikan individual 

maupun kelompok 

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen 

untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalah. 

Tahap-4 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, 

dan model serta membantu mereka untuk berbagi tugas 

dengan temannya. 

Tahap-5 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-

proses yang mereka gunakan. 

 

B. Teori Bruner 

Bruner melalui teorinya mengungkapkan bahwa dalam proses belajar 

anak sebaiknya diberi kesempatan untuk memanipulasi benda-benda (alat 

peraga). Melalui alat peraga yang ditelitinya itu, anak akan melihat langsung 

bagaimana keteraturan dan pola struktur yang terdapat dalam benda yang 

sedang diperhatikannya itu. 

Bruner membagi tahapan perkembangan pembelajaran agar mudah 

dipahami anak menjadi 3 tahapan, yaitu : 

1. Tahap Enaktif 

Pada tahap ini anak-anak dalam belajarnya menggunakan obyek-

obyek secara langsung. 
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2. Tahap Ikonik 

Dalam tahap ini, pengetahuan yang sudah disajikan melalui 

kegiatan anak dalam memanipulasi benda sesungguhnya, disajikan 

melalui serangkaian gambar-gambar atau grafik. 

3. Simbolik 

Pada tahap ini, sajian pengetahuan berupa simbol-simbol dan tidak 

lagi menggunakan obyek-obyek berupa benda konkret atau 

gambar obyek melainkan anak mulai memiliki gagasan-gagasan 

abstrak. 

C. Rencana Pelaksanaan Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Berlandaskan pada Teori Bruner pada Pokok Bahasan Pecahan. 

 

Satuan Pendidikan : MTs Negeri Ngantru 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/1 

Alokasi Waktu : (2 x 40 menit)  

Standar Kompetensi : 1. Memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan 

dan penggunaannya dalam pemecahan 

masalah. 

Kompetensi Dasar : 1.1.Melakukan operasi hitung bilangan bulat dan 

pecahan. 

 

I.  Indikator 

a. Kognitif 

1.1.1. Memberikan contoh berbagai bentuk dan jenis bilangan 

pecahan. 

b. Afektif 

 Nilai karakter bangsa 

1.1.2. Menunjukkan sikap berani, kreatif, dan komunikatif tentang 

contoh berbagai bentuk dan jenis pecahan. 

 Ketrampilan sosial 

1.1.3. Mengembangkan sikap kerja sama dan berkomunikasi dengan 

baik dalam memberikan contoh bentuk dan jenis pecahan. 
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c. Psikomotor 

1.1.4. Mengidentifikasi matematika dari masalah yang berkaitan 

dengan pecahan. 

 

II.  Tujuan Pembelajaran 

a. Kognitif 

1.1.1. Siswa dapat memberikan contoh berbagai bentuk dan jenis 

bilangan pecahan. 

b. Afektif 

 Nilai karakter bangsa 

1.1.2. Siswa dapat menunjukkan sikap berani, kreatif, dan 

komunikatif tentang contoh berbagai bentuk dan jenis pecahan. 

 Ketrampilan sosial 

1.1.3. Siswa dapat mengembangkan sikap kerja sama dan 

berkomunikasi dengan baik dalam memberikan contoh bentuk 

dan jenis pecahan. 

c. Psikomotor 

1.1.4. Siswa dapat mengidentifikasi matematika dari masalah yang 

berkaitan dengan pecahan. 

 

III.  Materi Pembelajaran 

 Pecahan. 

 

IV.  Model/Metode Pembelajaran 

a. Model : Pembelajaran Berbasis Masalah 

b. Metode : Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan. 

 

V.  Kegiatan Pembelajaran 

 

Tahap 
Kegiatan 

(Skenario Pembelajaran) 

Nilai Budaya & 

Karakter 

Bangsa 

Metode 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan     

10 

menit 
  Salam, Doa   

  Melakukan presensi Komunikatif Ceramah 

  Apersepsi 

 Guru menanyakan 

materi sebelumnya 

 

Komunikatif 

 

Ceramah 

 

  Guru menyampaikan 

materi pembelajaran 

yang akan dipelajari 

Komunikatif Ceramah 
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hari ini. 

 

 
 Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

yang dicapai siswa 

setelah kegiatan 

pembelajaran 

berakhir. 

 Memotivasi peserta 

didik dengan 

memberi penjelasan 

tentang pentingnya 

mempelajari materi 

Pecahan. 

Komunikatif 

 

 

 

 

 

Komunikatif 

Ceramah 

 

 

 

 

 

Ceramah 

Inti    

60 

menit 
Fase I 

(Orientasi siswa 

pada masalah) 

 

 

 

 Guru mengajukan 

permasalahan nyata 

yang berkaitan dengan 

pecahan. misalnya, 

ketika berangkat ke 

sekolah ibu membeli 8 

buah kue. Nah sekarang 

ibu akan memberikan 

buah kue-kue itu kepada 

kalian semua. 

Bagaimana supaya 

kalian semua mendapat 

kue yang ibu bawa 

dengan bagian yang 

sama? (tahap enaktif) 

Komunikatif, 

Kreatif 

Ceramah 

  Siswa memperhatikan 

penjelasan dari guru dan 

bertanya pada guru jika 

belum paham. 

Berani, kreatif, 

dan komunikatif 

Tanya Jawab 

Fase II 

(Mengorganis

asi siswa 

untuk belajar) 

 Guru membagi siswa 

dalam beberapa 

kelompok. Pembagian 

kelompok disesuaikan 

dengan jumlah kue yang 

ada yaitu 8. Karena 

siswa berjumlah 32 anak 

jadi setiap kelompok 

beranggotakan 4 anak. 

Dan setiap kelompok 

diberi 1 buah kue 

 Siswa membentuk 

kelompok. 

Kreatif, 

Komunikatif 

 

Berani, Kreatif 

Komunikatif 

Ceramah, 

diskusi, Tanya 

Jawab 

Diskusi  
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Fase III 

(Membimbing 

penyelidikan 

individual 

maupun 

kelompok) 

  

 

 Guru membimbing 

setiap kelompok untuk 

memecahkan 

permasalahan. 

bagaimana caranya agar 

setiap anggota kelompok 

mendapatkan kue 

dengan bagian yang 

sama. Misalnya saja 

karena kelompok 

beranggotakan 4 anak, 

caranya dengan 

memotong kue menjadi 

2 bagian yang sama 

terlebih dahulu, 

kemudian tiap bagian 

dipotong lagi menjadi 2 

bagian yang sama lagi. 

(tahap ikonik) 

 Siswa bekerja sama 

dalam memecahkan 

permasalahan dan 

bertanya pada guru jika 

belum paham. 

Berani, kreatif, 

dan komunikatif 

 

 

 

Berani, kreatif, 

dan komunikatif 

 

Diskusi, Tanya 

Jawab 

 

 

 

Diskusi, Tanya 

Jawab 

 

Fase VI 

(Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya) 

 Guru menyuruh siswa 

untuk melaporkan hasil 

percobaannya. 

 Siswa membacakan 

hasil percobaannya. 

komunikatif 

 

 

Berani, kreatif, 

dan komunikatif 

 

Ceramah  

 

 

Ceramah, 

Diskusi, Tanya 

jawab 

 

Fase V 

(Menganalisis dan 

menyajikan hasil 

karya 

 Guru memberikan 

pertanyaan-pertanyaan 

yang berhubungan 

dengan pemecahan 

masalah misalnya, Setiap 

kelompok diberi berapa 

buah kue?, Jumlah 

anggota setiap kelompok 

ada berapa anak?, 

Bagaimana cara kalian 

Kreatif, 

Komunikatif 

 

 

 

Berani, kreatif, 

dan komunikatif 

 

komunikatif 

Ceramah, 

Diskusi, Tanya 

jawab 

 

 

Diskusi, Tanya 

jawab 

 

Ceramah  
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agar setiap anak 

mendapat bagian yang 

sama?, Pertama dipotong 

menjadi 2 bagian yang 

sama jadi berapa?, 

Kemudian setiap bagian 

dipotong lagi menjadi 2 

bagian yang sama jadi 

berapa?, Jika ditulis 

dalam lambang bilangan 

bagaimana? 

 Siswa menjawab 

pertanyaan-pertanyaan 

dari guru 

 Guru menjelaskan 

konsep bilangan 

pecahan. (tahap 

simbolik) 

Penutup   

10 

 menit 
  Guru memberikan post 

test,3 soal kepada siswa 

untuk dikerjakan dlm 

waktu 6 menit 

 Siswa mengerjakan post 

test dengan mandiri 

 Guru bersama siswa 

menyimpulkan materi 

yang sudah dipelajari 

hari ini. 

Komunikatif 

 

 

 

Kreatif  

 

Berani, kreatif 

dan komunikatif 

 

 

Penugasan 

 

 

 

Penugasan 

 

Ceramah, 

Tanya Jawab 

 

 

  Guru memberikan 

refleksi kepada siswa. 

Komunikatif Ceramah, 

Tanya Jawab 

  Guru menyampaikan 

pesan moral 

Komunikatif Ceramah 

  Doa, Salam.   
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VI.  Sumber & Media Pembelajaran 

a. Sumber Pembelajaran : 

 Dewi Nuharini, Tri Wahyuni, 2008, Matematika Konsep dan 

Aplikasinya Untuk SMP/MTs Kelas VII, Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional 

 Modul Bangkit Matematika 7A 

b. Media Pembelajaran : 

 Buku paket 

 LKS 

 Buah apel 

 

VII. Penilaian 

a. Prosedur : - Penilaian proses 

  -  Penilaian akhir   

b. Jenis Penilaian : - Tes 

- Non tes 

c. Bentuk Instrumen : - Soal uraian 

- Pedoman sikap 

d. Tindak Lanjut : -   Remidi (diberikan pada siswa yang nilainya                                                                                    

           dibawah KKM) 

- Pengayaan (diberikan pada siswa yang 

nilainya di atas KKM 

 

Mengetahui  : 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

 

____________________________ 

 

Tulungagung,__________________2013 

Guru, 

 

 

 

 

______________________________ 
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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang 

dicirikan penggunaan masalah nyata dan siswa dilibatkan untuk melakukan 

penyelidikan sehingga mereka mampu menemukan sendiri penyelesaian dari 

masalah yang diberikan. 

Langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah dalam 

penelitian ini melalui lima fase yaitu, orientasi siswa pada masalah, 

mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing pengalaman individual 

atau kelompok, mengembangkan hasil karya dan menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

Bruner membagi tahapan perkembangan pembelajaran agar mudah 

dipahami anak menjadi 3 tahapan, yaitu tahap enaktif, tahap ikonik dan tahap 

simbolik. 

Pembelajaran yang berlandaskan pada teori belajar bruner melatih 

siswa untuk belajar aktif menemukan sendiri pengertian konsep. 

 

B. SARAN 

Dalam mengajar seharusnya memilih model pembelajaran dan teori 

belajar yang tepat dan dapat dipahami oleh siswa yang pada akhirnya dapat 

berimplikasi pada peningkatan hasil belajarnya. Salah satunya model 

pembelajaran berbasis masalah yang dilandasi teori bruner. 

Dalam pembelajaran matematika terutama dalam penanaman konsep 

awal sebaiknya dimulai dengan menggunakan benda konkrit. Hal ini 

dimaksudkan agar proses belajar mengajar, siswa menjadi aktif, termotivasi, 

lebih cepat dipahami dan di mengerti serta pengetahuan yang didapatnya 

dapat bertahan lama. 
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MODEL PEMBELAJARAN THINK-TALK-WRITE (TTW) DENGAN 

PENDEKATAN OPEN – ENDED PADA MATERI PECAHAN 

 

Via Keke Okta Pratama 

cey_ce@yahoo.com  

Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nusantara PGRI Kediri 2013 

 

Abstrak 

Rencana penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

bertujuan untuk mengetahui contoh model pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) 

dengan pendekatan Open – Ended pada pokok bahasan Pecahan. 

Rencana penelitian dilakukan oleh peneliti sendiri. Objek penelitian ini adalah 

siswa kelas VII F yang berjumlah 36 siswa pada SMP Negeri 7 Kediri. Instrumen  

dalam penelitian ini terdiri dari peneliti, tes tertulis, lembar observasi, dan catatan 

lapangan. 

 

Kata kunci: model pembelajaran kooperatif, Think-Talk-Write (TTW), Open-

Ended  

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Matematika masih dianggap sebagai ilmu dasar yang memiliki 

peranan yang sangat penting untuk pendidikan di Indonesia sampai saat ini. 

Sebelum mengambil judul ini, penulis terlebih dahulu mengadakan penelitian 

melalui wawancara dan survey nilai hasil ulangan untuk siswa kelas VII pada 

guru mata pelajaran yang bersangkutan. 

Untuk hasil wawancaranya sendiri ada beberapa permasalahan yang 

timbul diantaranya antara lain siswa tidak memiliki kesempatan untuk 

berkomunikasi dalam kegiatan pe,nelajaran di kelas, keaktifan belajar siswa 

sangat kurang, dan hasil belajar siswa juga masih kurang. 

Untuk solusi dari  permasalahan tersebut penulis mengambil model 

pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) dengan pendekatan Open –Ended. 

Penulis menggunakan model TTW diupayakan dapat membuat siswa aktif 

serta berkomunikatif dalam proses belajar mengajar. Dan pendekatan Open – 

mailto:cey_ce@yahoo.com
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Ended sendiri bertujuan untuk mengangkat kreatif siswa dan berfikir sesuai 

kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya. Melalui keterlibatan siswa 

secara aktif tersebut, maka diharapkan siswa akan dapat meningkatkan 

keaktifan belajar siswa.  

B. Rumusan Pertanyaan   

Berdasarkan identifikasi dan pembahasan masalah diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

Bagaimana contoh rencana pelaksanaan pembelajaran model pembelajaran 

Think-Talk-Write (TTW) dengan pendekatan Open – Ended pada pokok 

bahasan pecahan? 

C. Tujuan Penulisan  

Mengingat tujuan merupakan dua arah dan suatu kegiatan untuk mencapai 

hasil yang diharapkan dan terlaksana dengan baik dan teratur, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Untuk mengetahui contoh rencana pelaksanaan pembelajaran model 

pembelajatan Tipe Kooperatif  Think-Talk-Write (TTW) dengan pendekatan 

Open – Ended pada pokok bahasan pecahan. 

D. Manfaat  Penulisan  

Dengan penulisan ini, diharapkan penerapan pembelajaran dengan model 

pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) dengan pendekatan Open – Ended 

diharapkan dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa, meningkatkan hasil 

belajar, meningkatkan kegiatan belajar, tanggung jawab, minat dan aktivitas 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

 

INTI 

A. Model Pembelajaran Kooperatif Think-Talk-Write (TTW) 

 Pembelajaran TTW dimulai dengan bagaimana siswa memikirkan 

penyelesaian suatu tugas atau masalah, kemudian diikuti dengan 

mengkomunikasikan hasil pemikirannya melalui forum diskusi, dan akhirnya 

melalui forum diskusi tersebut siswa dapat menuliskan kembali hasil 

pemikirannya. Aktivitas berpikir, berbicara, dan menulis adalah salah satu 
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bentuk aktivitas belajar-mengajar matematika yang memberikan peluang 

kepada siswa untuk berpartisipasi aktif.  

Melalui aktivitas tersebut siswa dapat mengembangkan kemampuan berbahasa 

secara tepat, terutama saat menyampaikan ide-ide matematika.Strategi 

pembelajaran ini lebih efektif jika dilakukan dalam kelompok heterogen 

dengan 3 – 5 siswa. Dalam kelompok ini siswa diminta membaca, membuat 

catatan kecil, menjelaskan, mendengar dan membagi ide bersama teman 

kemudian mengungkapkannya melalui tulisan. 

Tiga ( 3 ) Tahap dalam Strategi Think, Talk, Write 

Ada tiga tahap dalam model Think-Talk-Write, yaitu : 

1. Think  

Aktifitas berpikir (think) dapat dilihat dari proses membaca suatu teks 

matematika atau berisi cerita matematika kemudian membuat catatan apa 

yang telah dibaca. Dalam membuat atau menulis catatan siswa 

membedakan ide yang disajikan dalam teks bacaan, kemudian 

menerjemahkan ke dalam bahasa sendiri. 

2. Talk  

Tahap berikutnya yaitu berkomunikasi (talk) dengan menggunakan kata-

kata dan bahasa yang mereka pahami. Pemahaman matematik dibangun 

melalui interaksi antara sesama individu yang merupakan aktivitas sosial 

yang bermakna. Siswa menggunakan bahasa untuk menyajikan ide-ide 

kepada temannya. 

3. Write  

Selanjutnya, siswa menulis (write) hasil diskusi/dialog pada lembar kerja 

siswa yang diberikan. Aktivitas menulis berarti mengkonstruksi ide, karna 

setelah berdiskusi atau berdialog lalu mengungkapkannya melalui tulisan. 

B. Pendekatan Open – Ended  

Open – Ended problem disebut juga soal terbuka. Siswa yang 

dihadapkan dengan Open – Ended problem yang tujuan utamanya adalah 

bukan untuk mendapatkan jawaban tetapi lebih menekankan pada cara 

bagaimana sampai pada suatu jawaban.  
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Pembelajaran dengan pendekatan Open – Ended diawali dengan 

memberikan masalah terbuka kepada siswa. Pendekatan ini menjanjikan 

kepada suatu kesempatan kepada siswa untuk menginvestigasi berbagai 

strategi dan cara yang diyakininya sesuai dengan kemampuan menyelesaikan 

permasalahan. Tujuannya tiada lain agar kemampuan berpikir matematika 

siswa dapat berkembang secara maksimal dan pada saat yang sama kegiatan – 

kegiatan kreatif dari setiap siswa terkomunikasi melalui proses pembelajaran. 

Ini yang menjadi pokok pikiran pembelajaran dengan Open – Ended, yaitu 

pembelajaran yang membangun kegiatan interaktif antara matematika dan 

siswa sehingga mengundang siswa untuk menjawab permasalahan melalui 

berbagai strategi. 

C. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think-Talk-Write (TTW) Dengan 

Pendekatan Open – Ended  

Materi yang dipakai adalah pecahan. Materi kelas VII SMP. 

Langkah-langkah pembelajarannya: 

a. Guru membagi teks bacaan berupa lembaran aktivitas siswa yang memuat 

situasi masalah open-ended dan petunjuk serta prosedur pelaksanaannya. 

b. Siswa membaca teks dan membuat catatan dari hasil bacaan secara 

individual untuk dibawa ke forum diskusi (think). 

c. Siswa berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman untuk membahas isi 

catatan (talk). Guru sebagai mediator lingkungan belajar. 

d. Siswa mengkontruksi sendiri pengetahuan sebagai hasil kolaborasi (write). 

Selanjutnya tahap berbicara/berkomunikasi (talk). Pada model 

pembelajaran ini memungkinkan siswa utuk terampil berbicara (komunikasi 

secara lisan). yakni berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang mereka 

pahami, tentang penggunaan phytagoras yang baru saja didiskusikan bersama. 

Selanjutnya tahap „write‟ yaitu menuliskan hasil diskusi/dialog pada 

lembar kerja yang disediakan. Aktivitas siswa selama tahap ini adalah (1) 

menulis solusi terhadap masalah/pertanyaan yang diberikan termasuk 

perhitungan, (2) mengorganisasikan semua pekerjaan langkah demi langkah. 

Baik penyelesaian ada yang menggunakan operasi aljabar ataupun 
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menguraikan bentuk aljabar ke dalam bentuk faktor – faktornya agar mudah 

ditindaklanjuti, (3) mengoreksi semua pekerjaan sehingga yakin tidak ada 

pekerjaan ataupun perhitungan yang ketinggalan, (4) meyakini bahwa 

pekerjaanyya yang terbaik yaitu lengkap, mudah dibaca dan terjamin 

keasliannya. 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan pendidikan  : SMP Negeri 7 Kediri  

Mata pelajaran   : Matematika  

Kelas/semester   : VIII/1 (ganjil) 

Alokasi waktu   : 2 x 40 menit (1 pertemuan) 

Standar kompetensi  : Bilangan  

1. Memahami sifat – sifat operasi hitung  bilangan 

dan penggunaanya dalam pemecahan masalah.  

Kompetensi dasar   :  

1.1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. 

 

A. Indikator : 

1.Kognetif  

a. Produk :  

1.1.1    Memberikan contoh pecahan bilangan bulat  

1.1.2 Menentukan letak pecahan bilangan bulat pada garis   

bilangan  

b. Proses :  

1.1.1 Menjelaskan contoh pecahan bilangan bulat  

1.1.2 Mencari letak pecahan bilangan bulat pada garis bilangan  

2.Afektif  

- Nilai pendidikan karakter bangsa  

1. Menerapkan sikap teliti dalam menyelesaikan soal. 

2. Meningkatkan sikap kreatif dalam menyelesaikan soal. 
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- Keterampilan sosial  

1. Berani mengemukakan pendapat dan menghargai pendapat 

orang lain. 

3.Psikomotor  

Melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. 

B. Tujuan pembelajaran  

1. Kognetif  

a. Produk :  

1.1.1 Setelah pembelajaran dengan memberikan contoh soal 

bilangan bulat siswa lebih memahami permasalahan dengan 

benar. 

1.1.2 Setelah pembelajaran dengan memberikan contoh soal 

bilangan bulat diharapkan siswa mampu menentukan letak 

bilangan bulat pada garis bilangan dengan benar. 

b. Proses :  

1.1.1 Setelah pembelajaran dengan memberikan contoh soal 

bilangan bulat siswa lebih memahami permasalahan dengan 

benar. 

1.1.2 Setelah pembelajaran dengan memberikan contoh soal 

bilangan bulat diharapkan siswa mampu menentukan letak 

bilangan bulat pada garis bilangan dengan benar. 

2. Afektif  

- Nilai pendidikan karakter bangsa  

1. Setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat mengembangkan 

sikap teliti dalam menyelesaikan soal sehingga dapat 

memberikan jawaban yang benar.  

2. Setelah pembelajaran siswa diharapkan dapat meningkatkan 

kreatifitas dalam menyelesaikan soal. 

3. Setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat meningkatkan 

sikap jujur. 
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- Keterampilan sosial  

1. Setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat memiliki karakter 

berani mengemukakan pendapat dan menghargai pendapat 

orang lain. 

2. Setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat meningkatkan 

semangat kerja siswa. 

3. Psikomotor  

Setelah pembelajaran dengan menggunakan LKS siswa 

diharapkan dapat melakukan operasi hitung bilangan bulat dan 

pecahan. 

C. Materi pembelajaran : 

Pecahan  

D. Model / Metode Pembelajaran : 

Model   : Pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) 

Strategi  : Siswa Aktif belajar  

Pendekatan  : Open – Ended  

Metode  : Ceramah, diskusi, penemuan, tanya jawab 

E. Kegiatan pembelajaran 

Tahap (Sintaks) Kegiatan Pembelajaran 

Strategi / 

Pendekatan / 

Metode 

Nilai Budaya 

dan Karakter 

Bangsa 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

Fase 1 : 

Menyiapkan 

siswa dan  

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

- Guru memasuki kelas 

dan mengucapkan      

salam 

- Guru memeriksa    

kehadiran siswa 

- Guru menyiapkan 

  siswa untuk belajar 

- Guru mengingatkan 

Ceramah  

 

 

Tanya jawab 

 

Ceramah  

 

 

Menampilkan 

sikap religius 

 

 

 

 

 

Meningkatkan 

10 menit 
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materi sebelumnya yang 

telah dipelajari. 

-Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

 

 

Ceramah  

keaktifan 

 

 

Inti 

Fase 2: 

Menyampaikan 

materi 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 3: 

Latihan 

Terbimbing 

(open – ended ) 

 

 

 

Fase 4 : 

Latihan mandiri 

(think) 

 

 

 

 

 

 

- Guru menyampaikan     

deskripsi singkat  amkan  

dipelajari yaitu tentang 

menyelesaikan operasi 

tambah, kurang, kali dan 

bagi pecahan bilangan 

bulat dengan 

menggunakan LKS 

- Guru meemberi contoh 

soal tentang materi yang 

dipelajari 

- Guru membagikan 

Lembar Kerja Siswa 

(LKS) kepada seluruh 

siswa yang memuat 

masalah Open-Ended 

yang harus diselesaikan 

oleh siswa. 

- Siswa diminta 

menuangkan 

kemungkinan jawaban 

atau langkah 

penyelesaian atas 

permasalahan yang 

diberikan pada LKS 

dalam bentuk catatan 

kecil secara individu 

Ceramah, 

Tanya-jawab 

 

 

 

 

 

Ceramah 

 

 

 

Penugasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberani 

 

 

 

 

 

 

Mandiri  

Disiplin  

Tanggung 

jawab  

 

 

 

 

 

60 menit 
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(talk) 

 

 

 

(write) 

 

 

 

 

 

 

 

(think) yang akan 

menjadi bahan untuk 

melakukan diskusi 

- Guru membagi siswa 

dalam kelompok kecil 

terdiri 2 – 6 siswa 

- Siswa mendiskusikan 

hasil catatanya agar 

diperoleh kesepakatan 

kelompok (talk).  

- Dari hasil diskusi, siswa 

secara individu 

merumuskan 

pengetahuan berupa 

jawaban atas 

permasalahan yang 

diberikan secara 

lengkap, jelas, dan 

bentuk tulisan (write) 

dengan bahasanya 

sendiri 

- Beberapa perwakilan 

kelompok menyajikan 

hasil diskusi kelompok, 

sedangkan kelompok 

lain diminta 

memberikan tanggapan.  

- Guru bersama siswa 

mengevaluasi hasil 

diskusi kelompok yang 

telah dipresentasikan. 

 

 

 

Diskusi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saling 

menghargai 

 

 

Demokratis  

Disiplin 

Tanggung 

jawab  

 

 

 

 

 

 

 

Demokratis  
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F. Sumber Dan Media Pembelajaran  

Sumber : 

- BKS Matematika untuk SMP kelas VII Semester ganjil 

- Suparmin,dkk.2011.Matematika Kreatif untuk SMP/MTs kelas VII. 

Media : 

- LKS  

G. Penilaian  

a. Prosedur  : 

- Penilaian Proses dan Penilaian Akir 

b. Jenis Penilaian  : 

- Penilaian Proses : Sikap dan unjuk kerja 

- Penilaian Akir : Tes Tertulis 

c. Bentuk Instrumen : 

- Sikap  : Lembar Pengamatan Afektif 

- Unjuk kerja : Lembar Pengamatan Psikomotorik 

- Tes Tertulis : Soal Uraian (Penilaian Kognitif) 

d. Tindak Lanjut  : 

 Pengambilan keputusan didasarkan pada perhitungan KKM individual 

dan klasikal. Apabila KKM klasikal belum tercapai maka bagi peserta 

didik yang sudah mencapai KKM individual akan diberikan pengayaan 

dan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM individual akan 

diberikan remidi. 

 

 

 

Penutup - Guru memberikan Postes 

- Guru  menyampaikan 

materi selanjutnya 

- Guru  mengakiri proses 

pembelajaran 

 Teliti,kreatif 10 menit 
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PENUTUP 

A. Simpulan 

Keaktifan belajar disini adalah segala aktifitas atau kegiatan yang dilakukan 

siswa dalam mengikuti proses belajar Pelaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Think-Talk-Write terdapat 3 tahapan yaitu think (berfikir), 

talk (berbicara atau berdiskusi), dan write (menulis) dengan pendekatan 

Open – Ended ditujukan untuk membangun kegiatan interaktif antara 

matematika dan siswa sehingga mengundang siswa untuk menjawab 

permasalah dengan berbagai strategi. 

B. Saran 

1. Guru diharapkan dapat mengenalkan dan melatih ketrampilan siswa 

dalam proses belajar mengajar. 

2. Dalam pemilihan mosel pembelajaran hendaknya guru benar – benar 

memahami karakteristik siswa dan karakter dari materi pelajaran yang 

akan disampaikan sehingga akan mampu memberikan hasil yang 

optimal. 
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BKS Matematika untuk SMP kelas VII Semester ganjil 

Suparmin,dkk.2011.Matematika Kreatif untuk SMP/MTs kelas VII. 
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PENGGUNAAN MODEL POBLEM BASED INTRACTIONS 

DENGAN MEDIA ELEKTRONIK  

 

Vinsensius Kou
1 

Silvano Yugi Ananta
2 

Akhmad Mustajib
3 

Halimvincent41@gmail.com
1 

 

Abstrak 

Pentingnya pemahaman dalam proses belajar mengajar sangat memepengaruhi 

sikap, keputusan dan cara-cara memecahkan masalah. Untuk itu yang terjadi 

belajar bermakna dan tidak seperti menuangkan air kedalam gelas pada subjek 

didik. Maka salah satu faktor 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. Permasalahan yang dikaji 

dalam makalah ini adalah “Apakah penggunaan model Problem Based Intractions 

dengan media teknologi elektronik dapat membantu siswa kelas XI SMK dalam 

proses pembelajran matematika siswa.?”. makala ini bertujuan Untuk 

mempermudah guru dan siswa dalam proses belajar mengajar matematika dengan 

penerapan model Problem based intractions dengan menggunakan Media 

Teknologi Elektronik pada siswa kelas XI SMK dalam ruang lingkup kelas 

maupun di luar kelas, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan 

masyarakat. 

Makalah ini difokuskan pada pembahasan model pembelajaran berdasarkan 

masalah dengan menggunakan media teknologi elektronik. Menurut Trianto 

(2007:67) Pengajaran berdasarkan masalah telah dikenal sejak zaman John 

Dewey, yang sekarang ini mulai diangkat sebab ditinjau secara umum 

pembelajaran berdasarkan masalah terdiri dari menyajikan kepada siswa situasi 

masalah yang otentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan kepada 

mereka untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri. Media Teknologi Elektronik 

Media merupakan sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi 

pembelajaran. Sarana fisik tersebut dapat berupa buku, tape rekorder, kaset, 

kamera video, film, slide, foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer.Sedangkan 

yang dimaksud dengan elektronik adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang 

ilmu alat lisrtik yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran electron atau 

partikel bermuatan lisrik lainnya. Oleh karena itu media teknologi elektronik 

merupakan media teknoligi yang berupa internet berbais wab dan slide show 

(powerpoint) yang dapat menampilkan vidio, gambar, tulisan, suara dll. 

Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis makalah  menyimpulkan bahwa: 

penggunaan media teknologi elektronik dapat mempermudah pemahaman siswa 

terhadapa matematika. Selain mempermudah siswa dalam proses belajar dapat 

juga mempermudah guru dalam memberikan materi pelajaran matematika kepada 

siswa. Hal ini berarti proses pembelajaran dengan  

mailto:Halimvincent41@gmail.com
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A. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

       Pendidikan mempunyai peranan penting bagi kelangsungan kehidupan 

manusia. Pendidikan dapat membuat orang cerdas, kreatif, bertanggung jawab 

dan produktif. Berawal dari kesuksesan di bidang pendidikan, suatu bangsa 

menjadi maju. Berbagai upaya dalam pendidikan telah dilakukan, di antaranya 

pengembangan dan penyempurnaan kurikulum yang dilakukan secara 

bertahap, pelatiahan profesional guru yang selalu dipersiapkan untuk 

menghadapi perkembangan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK).   

       Menurut Rampengan (dalam Trianto 2007:65) 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. Pentingnaya pemahaman dalam proses belajar mengajar sangat 

memepengaruhi sikap, keputusan dan cara-cara memecahkan masalah. Untuk 

itu yang terjadi belajar bermakna dan tidak seperti menuangkan air kedalam 

gelas pada subjek didik. Maka salah satu faktor 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 perludikembangkan  proses pembelajaran yang 

menggunakan media elektronik. 

       Menurut Arif S. Sadiman (dalam http://tirman.wordpress.com/295-2 06 

Agustus 2012). Web merupakan salah satu teknologi internet yang telah 

berkembang sejak lama dan paling umum dipakai dalam pelaksanaan 

pendidikan dan latihan jarak jauh. Website merupakan kumpulan dari 

halaman-halaman web, yang dapat menampilkan tulisan, gambar, animasi, 

http://tirman.wordpress.com/295-2
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suara, serta menampilkan video   yang sehingga memungkinkan pengguna 

dapat berkomunikasi secara tidak lansung. sedangkan LCD dapat 

menampilkan informasi dari komputer berupa powerpoint (tulisan, gambar, 

animasi, suara, dan video pembelajran dll).  

       Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul “Penggunaan 

Model (Problem Based Instructions)  Dengan Media Teknologi Elektronik  

Rumusan Masalah”. 

        Apakah penggunaan model Problem Based Intractions dengan media 

teknologi elektronik dapat membantu siswa kelas XI SMK dalam proses 

pembelajran matematika siswa?. 

Tujuan makalah 

       Untuk mempermudah guru dan siswa dalam proses belajar mengajar 

matematika dengan penerapan model PBI dengan menggunakan Media 

Teknologi Elektronik pada siswa kelas XI SMK dalam ruang lingkup kelas 

maupun di luar kelas, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan 

masyarakat. 

Manfaat makalah 

1. Bagi Siswa 

Dapat meningkatkan ketrampilan menyelidiki dan memahaminya 

matematika secara mandiri melalui model PBI dengan menggunakan 

media teknologi elektronik sehingga dapat mempermudah proses belajar 

matematika siswa. 

2. Bagi Guru 

Diharapkan guru matematika dapat menerapkan model PBI dengan 

menggunakan media teknologi elektronik sebagai upaya untuk 

mempermudah pemahaman matematika siswa dalam pembelajaran. 

3. Bagi Sekolah 

Sebagai masukan dalam rangka untuk meningkatkan mutu pembelajaran 

khususnya matematika siswa dengan  media elektronik. 
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B. PEMBAHASAN 

Kajian Teoritis 

1. Definisi PBI (Problem Based Instruction) 

       Menurut Trianto (2007:67) Pengajaran berdasarkan masalah telah 

dikenal sejak zaman John Dewey, yang sekarang ini mulai diangkat sebab 

ditinjau secara umum pembelajaran berdasarkan masalah terdiri dari 

menyajikan kepada siswa situasi masalah yang otentik dan bermakna yang 

dapat memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan 

penyelidikan dan inkuiri.  

2. Tujuan Pembelajaran PBI 

       Trianto (2007:70) PBI tidak dirancang untuk membantu guru 

memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa. Pembelajaran 

langsung dan ceramah lebih cocok untuk tujuan semacam ini. PBI 

utamanya dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan 

kemampuan berfikir dan keterampilan pemecahan masalah, Belajar 

berbagai peran orang dewasa melalui keterlibatan mereka dalam 

pengamalan nyata atau simulasi, dan menjadi pembelajaran yang otonomi 

dan mandiri.  

3. Media Teknologi Elektronik 

        Menurut Trini Prastati (http://tirman.wordpress.com/media-

pembelajaran/2012) mengatakan media sebagai sarana fisik untuk 

menyampaikan isi atau materi pembelajaran. Sarana fisik tersebut dapat 

berupa buku, tape rekorder, kaset, kamera video, film, slide, foto, gambar, 

grafik, televisi, dan komputer.Sedangkan yang dimaksud dengan 

elektronik adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang ilmu alat lisrtik 

yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran electron atau partikel 

bermuatan lisrik lainnya. 

Media elektronik seakan sudah menjadi kebutuhan pokok manusia di 

dunia ini. Dimana-mana media elektronik mudah untuk didapatkan, karena 

terdapat dan tersedia di mana-mana. 

http://tirman.wordpress.com/media-pembelajaran/2012/12
http://tirman.wordpress.com/media-pembelajaran/2012/12
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       Media elektronik dapat dikatakan sebagai sumber informasi yang 

utama bagi kita dan bahkan bagi seluruh orang yang ada di dunia ini. 

Dengan adanya media elektronik tersebut, kita dapat mengetahui informasi 

yang terjadi di sekeliling kita dan bahkan kita dapat mengetahui informasi 

yang terjadi di seluruh dunia. Media elektronik., seperti : Televisi, radio, 

hp, internet, computer, lcd maupun wifi dsb. 

       Media elektronik yang kita kenal itu masing-masing mempunyai 

kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi, mungkin dikalangan kita 

ini sering tidak menyadari hal itu. Yang kita tau selama ini, media 

elektronik mempunyai manfaat yang sangat berguna tanpa mengetahui dan 

mencari kekurangan alat elektronik tersebut.  

       Walaupun ada di antara kita yang menyadari hal itu, tapi kita sering 

lupa karena terlena oleh manfaat yang disediakan oleh media elektronik itu 

sendiri. Dan tanpa kita ketahui pula bahwa dampak yang dihasilkan dapat 

berbahaya.  

a. Penjelasan Media elektronik adalah media yang proses bekerjanya 

berdasar pada prinsip elektronik dan elektromagnetis. Media elektronik 

menyampaikan berita atau informasi dengan cara memperdengarkan 

suara dan memperlihatkan gambar, serta dengan menampilkan proses 

terjadinya suatu peristiwa, seperti pada televisi. Televisi adalah sebuah 

alat penangkap siaran bergambar. Ada pula dengan hanya 

memperdengarkan suara tanpa menampilkan gambar, seperti pada 

radio. 

Radio adalah alat untuk menyampaikan peryataan umum (informasi) 

yang auditif melalui ge;limbang elektromagnetis/gelombang listrik 

frekuensi tinggi dan bekerja atas dasar prinsip getaran dunia. 

b. Adapun yang disediakan oleh internet hanya menampilkan berita jika 

seseorang membuka sitis tertentu. Tapi, dalam pencarian tersebuk, kita 

dapat mendapatkan informasi yang lengkap disertai dengan gambar, 

tapi tidak dapat menyampaikan informasi lewat suara seperti pada 

televise dan radio. 
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Internet adalah hubungan antara computer dengan berbagai tipe yang 

membentuk system jaringan yang mencangkup seluruh dunia dengan 

melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radio link, dan satelit. 

Kelebihan dan kekurangan media elektronik menurut Wikipedia (dalam 

http://konsultanseojakarta.com/media-elektronik.php) adalah: 

1. Kelebihan media elektonik, yaitu : 

a. Dari segi waktu, media elektronik tergolong cepat dalam 

menyebarkan berita kemasyarakat. 

media elektronik mempunyai audio visual yang memudahkan para 

audiensnya untuk memahami berita, khususnya pada media 

elektronik televisi. 

b. Media elektronik menjangkau masyarakat secara luas. 

c. Dapat menyampaikan berita secara langsung dari tempat kejadian. 

d. Dapat menampilkan proses terjadinya suatu peristiwa. 

e. Dapat dinikmati oleh semau orang, baik itu yang mengalami 

keterbelakangan mental. 

2. Kekurangan media elektronik, yaitu : dalam penyediaan berita pada 

media elektronik tidak dapat mengulang apa yang telah ditayangkan. 

Aplikasi Teori Dalam Masalah 

Contoh soal 

a) hitunglah volume bangun ABCD.EFGH, dibawah ini jika panjang 

rusuknya diketahui: 

panjang AE = DH = 2m 

panjang AB = DC = 14m 

panjang EF  = HG = 13m 

panjang BF = CG = 4m 

panjang AD = EH =BC = FG = 10m 

 

 

http://konsultanseojakarta.com/media-elektronik.php
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b) Sebuah p.ramida seperti pada gambar dibawah ini, dengan alas 

berbentuk persegi dengan panjang rusuk 20m dan tinggi 140m. 

Hitunglah volume piramida dibawah ini. 

 

 

 

 

c) Hitunglah lima buah tengki minyak yang berbentuk tabung dengan 

jari-jari 2m dan tinggi 7m. 

1) Gambarkan tengki tersebut 

2) Hitunglah volume tengki. 

Jawaban 

a) diketahui bangun ABCD.EFGH, dengan panjang rusuk 

panjang AE = DH = 2m 

panjang AB = DC = 14m 

panjang EF  = HG = 13m 

panjang BF = CG = 4m 

panjang AD = EH =BC = FG = 10m 

ditanya hitunglah volume bangun tersebut! 

Jawab: 

 

  

Terlebi dahulu kita mencari luas salah satu sisi yang berbentuk 

trapezium, yaitu sisi FBAE, 
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Luas Trapezium FBAE= 
(𝑠𝑖𝑠𝑖  𝑎𝑡𝑎𝑠  𝐴𝐸  +𝑠𝑖𝑠𝑖  𝑏𝑎𝑤𝑎 ℎ  𝐹𝐵)𝑥(𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 ))

2
 

   = 
  2+4 𝑚  𝑥  14𝑚

2
 

   = 
6𝑚  𝑥  14𝑚

2
    

   = 
84

2
 

   = 42m
2 

Volume = luas trapezium FBAE x (panjang AD = EH =BC = FG) 

Volume =  42m
2
 x 10m 

Volume = 420m
3 

Jadi volume bangun diatas adalah 420m
3
 

 

b) Diketahui panjang rusuk limas segiempat a = 20m dan  t = 140 

ditanya: hitunglah volume piramida tersebut! 

Jawab: 

karena alas berbentuk persegi La = a xa 

   La = 20m x 20m 

   La = 400m
2 

V = 
1

3
 𝐿𝑎 𝑥 𝑡 

V = 
1

3
𝑥400𝑚2 𝑥 140𝑚 

V = 133,3m
2
 x 140m 

V = 18.666,6m
3 

Jadi volume piramida tersebut adalah 18.666,6m
3 

 

c) Diketahui sebuah tabung dengan r= 2m dan t = 7m 

ditanya hitunglah! 

1) Gambarkan tengki tersebut? 

2) volume lima buah tengki minyak tersebut? 
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Jawab: 

1) gambar tengki minyak 

  

2) volume lima buah tengki minyak 

v = 𝜋𝑟2
t 

v = 
22

7
 x (2m x 2m) x 7m 

v = 22m x 4m
2 

v = 88 m
3
 x 5 buah tengki 

v = 440 m
3 

Jadi volume tabung adalah 9.043,2m
3
 

 

C. P ENUTUP 

KESIMPULAN 

       Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis makalah  menyimpulkan 

bahwa: penggunaan media teknologi elektronik dapat mempermudah 

pemahaman siswa terhadapa matematika. Selain mempermudah siswa dalam 

proses belajar dapat juga mempermudah guru dalam memberikan materi 

pelajaran matematika kepada siswa. Hal ini berarti proses pembelajaran 

dengan menggunakan model Problem Based Intractions dengan media 

teknologi elektronik tersebut dapat membatu guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran matematika. 



 

 

 

488 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

SARAN 

       Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang didapat, penulis 

makalah memberikan saran sebagai berikut: 

1. Model  problem based intractions dengan menggunakan media teknologi 

elektronik  dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengajar Matematika, 

semua materi dalam matematika dapat diajarkan dengan menggunakan 

problem based intractions  dengan menggunakan media teknologi 

elektronik.  

2. Hendaknya para guru perlu menambah wawasan tentang berbagai macam 

model-model pembelajaran yang menggunakan media dengan tujuan agar 

dapat memilih model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa, 

sehingga tidak lagi menganggap matematika merupakan pelajaran yang 

sulit dan membosankan. 
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UPAYA MEMBANTU SISWA MENGINGAT KEMBALI MATERI 

PERSAMAAN DAN PERTIDAKSAMAAN LINIER SATU  VARIABEL 

SERTA  PEMECAHAN  MASALAH  LEWAT  METODE  BELAJAR  

AKTIF  MODEL AIR  PADA   SISWA KELAS  7-1  SMP NEGERI 4 

WARU TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

 

Widyawati Utami 

Widyawati.utami1@gmail.com 

SMP Negeri 4 Waru 

 

Abstrak 
Bagaimanakah agar siswa tidak melupakan materi pelajaran yang telah 

diterimanya agar siswa nantinya siap menghadapi ulangan harian yang siap atau 

tidak siap harus mereka hadapi. Bagaimanakah membuat suatu materi ajar agar 

tidak terlupakan oleh anak didik. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

penguasaan materi pelajaran yang telah diterima oleh peserta didik. 

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan (action research) sebanyak dua  

putaran. Setiap putaran terdiri dari empat tahap yaitu: rancangan, kegiatan dan 

pengamatan, refleksi, dan refisi. Sasaran penelitian ini adalah siswa kelas 7-1.  

Data yang diperoleh berupa hasil tes formatif, lembar observasi kegiatan belajar 

mengajar. 

Dari hasil analis didapatkan bahwa aKtifitas guru dalam menyampaikan materi 

dan langkah siklus 1 (7,6 %) menjadi (13,3%),membimbing dan mengamati siswa 

siklus 1 (21,7%) menjadi (22,6%),memberi umpan balik (8,3%) menjadi(11,7) 

demikian juga aktifitas siswa dalam kegiatan membaca siklus I (11,5) menjadi 

(13,1%), bekerja dengan kelompok siklus I (18,7%) menjadi (22,1%), memberi 

tanggapan siklus I (6,9%) menjadi( 7,3%) sehingga ketuntasan belajar  mengalami 

peningkatan dari  siklus I (63 ,8%) menjadi   (91,66 ) 

Simpulan dari penelitian ini adalah gabungan metode ceramah dan metode 

pengajaran autentik dapat berpengaruh positif terhadap motivasi belajar Siswa  

kelas  7-1  serta model pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah satu 

alternatif pembelajaran Matematika . 

Kata Kunci: belajar aktif, model AIR (Auditory, Intellectualy,Repetition) 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

       Akhir dari rangkaian proses belajar mengajar adalah tes akhir suatu 

mata pelajaran yang dilakukan melalui ulangan harian ,  ulangan  akhir 

semester atau  ulangan kenaikan kelas bagi siswa. Di dalam menghadapi 

ulangan harian  bagi siswa sekolah SMP perlu adanya refreshing terhadap 

materi ajar yang telah diterima oleh siswa selama mengikuti proses belajar 

mengajar. 

       Sering  guru merasa kecewa setelah melaksanakan ulangan harian 

karena hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Guru harus bisa 

membangkitkan kembali memori itu. 

       Salah satu metode pengajaran yang bisa membuat anak bisa dan harus 

mengingat kembali materi pelajaran yang telah mereka terima adalah cara 

belajar aktif model pengulangan yang bermakna pendalaman, perluasan 

,pemantapan  denga cara siswa dilatih melalui tugas atau kuis 

        Agar belajar manjadi aktif, siswa harus mengerjakan banyak soal 

sehingga banyak menggunakan otak, mengkaji gagasan, memecahkan 

masalah, dan menerapkan apa yang mereka pelajari. 

2. Rumusan masalah 

       Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka masalah yang timbul 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Bagaimanakah tingkat penguasaan materi pelajaran Matematika yang 

telah dipelajari ? 

b. Bagaimanakah pengaruh metode belajar aktif model AIR dalam 

mengingatkan kembali materi  Persamaan Dan pertidaksamaan Linier 

Satu  Variabel Serta  Pemecahan  Masalah yang telah dipelajari  ? 

3. Tujuan Penelitian 

       Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengetahui tingkat pengusasaan materi pelajaran Matematika  yang 

telah dipelajari  
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b. Mengetahui pengaruh metode belajar aktif model peninjauan ulang 

topik mata pelajaran Matematika. 

2. Batasan Masalah 

       Karena keterbatasan waktu, maka diperlukan pembatasan masalah 

yang meliputi: 

a. Penelitian ini hanya dikenakan pada siswa kelas 7-1 tahun pelajaran 

2011/2012. 

b. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September semester ganjil 

tahun palajaran 2011 /2012 

c. Materi yang disampaikan adalah pokok bahasan Menggunakan bentuk 

aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, dan 

perbandingan dalam pemecahan masalah Lewat Metode Belajar Aktif 

Model AIR   Pada Siswa Kelas 7– 1  Tahun Pelajaran 2011 /2012 

 

B. METODOLOGI PENELITIAN 

       Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research), penelitian 

deskriptif, sebab menggambarkan bagaimana suatu teknik pembelajaran 

diterapkan dan bagaimana hasil yang diinginkan dapat dicapai. 

1. Tempat, Waktu dan Subyek Penelitian 

       Penelitian ini bertempat di kelas 7-1  SMPN 4 Waru   mulai tanggal 

19 September 2011 sampai 19 Desember 2012  dengan 36 siswa 

2. Rancangan Penelitian 

       Penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan kelas  dari 

Kemmis dan Taggart (dalam Sugiarti, 1997: 6), yaitu berbentuk spiral dari 

sklus yang satu ke siklus yang berikutnya. Setiap siklus meliputi planning 

(rencana), action (tindakan), observation (pengamatan), dan reflection 

(refleksi).  

Observasi dibagi dalam  dua  putaran, yaitu putaran 1, 2  dimana masing 

putaran dikenai perlakuan yang sama (alur kegiatan yang sama) dan 

membahas  dua  sub pokok bahasan yang diakhiri dengan tes formatif di 

akhir  putaran.  
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3. Instrumen Penelitian 

a. Silabus yaitu acuan pengembangan rencana pengembangan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat  mata pelajaran, 

SK,KD,Materi pelajaran , kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian 

kompetensi, penilaian, alokasi waktu ,metode pembelajaran, sumber 

belajar.  

b. Rencana  Pelaksanaan Pelajaran (RPP) yaitu merupakan perangkat 

pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman guru dalam mengajar 

dan disusun untuk tiap putaran. Masing-masing RPP berisi kompetensi 

dasar, indikator pencapaian hasil belajar, tujuan pembelajaran khusus, 

dan kegiatan belajar mengajar. 

c. Lembar Kegiatan Siswa. Lembar kegaian ini yang dipergunakan siswa 

untuk membantu proses pengumpulan data hasil eksperimen. 

d. Tes formatif. Tes ini disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai,  Tes formatif ini diberikan setiap akhir putaran dengan 

bentuk pilihan ganda 

4. Metode Pengumpulan Data 

       Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui 

observasi  pengolahan metode pembelajaran aktif model AIR, meninjau 

kesulitan pada materi pelajaran, dan tes formatif. 

5. Teknik Analisis Data 

       Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, 

yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan 

atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk 

mengetahui prestasi belajar yang dicapai siswa juga untuk memperoleh 

respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran. 

Untuk menilai ulangan atau tes  

  




N

X
X                 X   = Nilai rata-rata 

                                       Σ X  = Jumlah semua nilai siswa 



 

 

 

493 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

                  Σ N = Jumlah siswa 

Untuk ketuntasan belajar ada dua kategori ketuntasan belajar yaitu secara 

perorangan  dan secara klasikal. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan belajar 

mengajar kurikulum 1994 (Depdikbud, 1994), yaitu seorang siswa telah 

tuntas belajar bila telah mencapai skor 65% atau nilai 65, dan kelas disebut 

tuntas belajar bila di kelas tersebut terdapat 85% . Untuk menghitung 

persentase ketuntasan belajar digunakan rumus sebagai berikut: 

%100
...

x
Siswa

belajartuntasyangSiswa
P




  

 Untuk lembar observasi 

  Lembar observasi pengelola metode pembelajarn koooperatif model AIR  

                  X = 
2

21 PP 
                   Dimana P1 = Pengamat 1  dan  P2 = 

Pengamat 2 

Lembar observasi aktifitas guru dan siswa 

Untuk menghitung lembar observasi aktifitas guru dan siswa digunakan 

rumus sebagai berikut :  

% = 
x

x


x 100 % dengan  X = 

tan.

tan..

pengamaJumlah

pengamahasilJumah
 = 

2

21 PP 
 

Dimana : % = Presentase pengamatan        

   X = Rata-rata                    P1 = pengamat 1 

   ∑ x = Jumlah rata-rata         P2 = pengamat  

 

C. PEMBAHASAN 

       Data observasi berupa pengamatan pengelolaan metode belajar aktif 

model AIR dan pengamatan aktivitas siswa dan guru pada akhir pembelajaran, 

dan data tes formatif siswa pada setiap siklus. Butir soal digunakan untuk 

mendapatkan hasil tes yang betul-betul mewakili apa yang diinginkan. 
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1. Analisis Data Penelitian  

a. Siklus I 

       Pada siklus I membimbing dan mengamati siswa dalam 

menemukan konsep, yaitu 21,7 %. Aktivitas lain yang presentasinya 

cukup besar adalah memberi umpan balik/ evaluasi, tanya jawab dan 

menjelaskan materi yang sulit yaitu masing-masing sebesar 13,3 %. 

Sedangkan aktivitas siswa yang paling dominan adalah mengerjakan/ 

memperhatikan penjelasan guru yaitu 22,5 %. Aktivitas lain yang 

presentasinya cukup besar adalah bekerja dengan sesama anggota 

kelompok, diskusi antara siswa/ antara siswa dengan guru, dan 

membaca buku yaitu masing-masing 18,7 % , 14,4 % dan 11,5%. 

Pada siklus I, metode pembelajaran  kooperatif model AIR sudah 

dilaksanakan dengan baik, walaupun peran guru masih cukup dominan 

untuk memberikan penjelasan dan arahan, karena model tersebut 

masih dirasakan baru oleh siswa. 

       Dengan menerapkan metode belajar aktif model AIR  belajar 

siswa adalah 65,7 dan ketuntasan belajar mencapai 63,8 % atau ada 23 

siswa  dari 36 siswa sudah tuntas belajar. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa pada siklus pertama secara klasikal siswa belum tuntas belajar, 

karena siswa yang memperoleh nilai ≥ 65 hanya sebesar 65,6% lebih 

kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 85%. 

Hal ini disebabkan karena siswa banyak yang lupa dengan materi 

pelajaran yang telah diterima dalam satu KD     

b. Siklus II 

       Proses belajar mengajar mengacu pada rencana pelajaran dari 

revisi pada siklus I , sehingga kesalahan atau kekurangan tidak 

terulang lagi , pembelajaran dilaksanakan oleh guru dengan 

menerapkan metode pembelajaran kooperatif model AIR cukup baik 

dari pengamat adalah memotivasi siswa, membimbing siswa 

merumuskan kesimpulan/menemukan konsep, dan pengelolaan waktu.   
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       Pada siklus  II tampak bahwa aktivitas guru yang paling dominan  

adalah membimbing dan mengamati siswa dalam menemukan konsep 

yaitu 22,6%, sedangkan aktivitas menjelaskan materi yang sulit dan 

memberi umpan balik/evaluasi/tanya jawab  menurun masing-masing 

sebesar (10%), dan (11,7%). Aktivitas lain yang mengalami 

peningkatan adalah mengkaitkan dengan pelajaran sebelumnya (10%), 

menyampaikan materi/strategi  /langkah-langkah (13,3%), meminta 

siswa menyajikan dan mendiskusikan hasil kegiatan (10%), dan 

membimbing siswa merangkum pelajaran (10%). Adapun aktivitas 

ynag tidak mengalami perubahan adalah menyampaikan tujuan (6,7%) 

dan memotivasi siswa (6,7%).  

       Sedangkan untuk aktivitas siswa yang paling dominan pada siklus 

II adalah bekerja dengan sesama anggota kelompok yaitu (22,1%) dan 

mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru (20,8%), aktivitas yang 

mengalami peningkatan adalah membaca buku siswa (13,1%) nilai 

rata-rata tes formatif sebesar 88,8  dan dari 36 siswa yang telah tuntas 

sebanyak 33 siswa dan 3  siswa belum mencapai ketuntasan belajar. 

Ketuntasan belajar  91,66% . Adanya peningkatan hasil belajar pada 

siklus II ini dipengaruhi oleh adanya usaha siswa untuk mempelajari 

kembali materi ajar yang telah disampaikan oleh guru. Disamping itu 

siswa juga merasa belajar mengulang ini adalah juga sebagai persiapan 

untuk menghadapi  ulang 

Ketuntasan Hasil belajar masing-masing 63,8% ,  91,6 %.  ketuntasan 

belajar siswa secara klasikal telah tercapai  

Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran  

        Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses 

metode belajar aktif model AIR 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. 

Aktivitas Guru dan Siswa Dalam Pembelajaran 
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Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran Matematika  dengan metode belajar aktif AIR dominan 

adalah bekerja dengan menggunakan alat/media, 

mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru, dan diskusi antar 

siswa/antara siswa dengan guru. Jadi dapat dikatakan bahwa aktivitas 

siswa dapat dikategorikan aktif. 

        Sedangkan untuk aktivitas guru selama pembelajaran telah 

melaksanakan langkah-langkah metode AIR dengan baik. Hal ini 

terlihat dari aktivitas guru yang muncul di antaranya aktivitas 

membimbing dan mengamati siswa dalam mengerjakan kegiatan 

pembelajaran, menjelaskan/melatih menggunakan alat, memberi 

umpan balik/evaluasi/tanya jawab dimana prosentase untuk aktivitas di 

atas cukup besar 

 

D. Kesimpulan  dan saran      

1. Kesimpulan 

       Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama dua 

siklus, dan berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Pembelajaran dengan metode belajar aktif model AIR memiliki 

dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa yang 

ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar  

b. Penerapan metode belajar aktif model AIR yaitu dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa yang ditunjukan dengan rata-rata jawaban siswa 

yang menyatakan bahwa siswa tertarik dan berminat dengan metode 

belajar aktif model Air  sehingga mereka menjadi termotivasi untuk 

belajar. 

c. Penerapan metode belajar aktif model AIR diterima siswa selama ini, 

sehingga mereka merasa siap untuk menghadapi ulangan harian  yang 

akan dilaksanakan. 
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2. Saran 

       Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar 

proses belajar mengajar matematika lebih efektif dan lebih memberikan 

hasil yang optimal bagi siswa, maka  disampaikan saran sebagai berikut: 

a. Untuk melaksanakan metode AIR  memerlukan persiapan yang cukup 

matang, sehingga guru harus mempu menentukan atau memilih topik 

yang benar-benar bisa diterapkan dengan metode AIR proses belajar 

mengajar sehingga diperoleh hasil yang optimal. 

b. Dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa, guru hendaknya 

lebih  sering melatih siswa dengan kegiatan berbagai metode, walau 

dalam taraf  yang sederhana,  dimana siswa nantinya dapat 

menemukan pengetahuan baru, memperoleh konsep dan keterampilan, 

sehingga siswa berhasil atau mampu memecahkan masalah-masalah 

yang dihadapinya. 

c. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, karena hasil penelitian ini 

hanya dilakukan di kelas 7-1  tahun pelajaran 2011/20012. 
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Abstrak 

Salah satu faktor rendahnya pemahaman siswa di SMP Negeri 32 Surabaya 

terhadap konsep-konsep matematika adalah penerapan model pembelajaran yang 

kurang menarik. Guru sering menggunakan metode ceramah sehingga beberapa 

siswa kurang memperhatikan saat proses belajar mengajar berlangsung dan nilai 

matematika yang diperoleh siswa ketika ulangan belum memuaskan. Berdasarkan 

permasalahan ini, peneliti melakukan upaya perbaikan dengan menerapkan model 

pembelajaran WINDA. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode 

tes. Data hasil tes siswa selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk 

mengetahui ketuntasan belajar siswa secara individu dan klasikal. Dari hasil 

analisis didapatkan bahwa prestasi belajar matematika secara klasikal mengalami 

peningkatan dari prasiklus  sebesar 47,36%  menjadi 76,31%  pada siklus I. Pada 

siklus II mencapai 86,84 % dari siklus I. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran WINDA dapat meningkatkan prestasi belajar 

matematika pokok bahasan operasi hitung bentuk aljabar pada siswa kelas VII-E 

SMP Negeri 32 Surabaya Tahun Ajaran 2012-2013. 

Kata kunci : WINDA, Prestasi belajar  matematika, Aljabar 

 

 

A. Pendahuluan 

       Indonesia merupakan salah satu negara yang berpartisipasi di kanca 

internasional dan selalu berupaya menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang berkompeten dibidangnya masing-masing melalui sistem pendidikan 

yang ada.Karena melalui pendidikan tercetak generasi penerus perjuangan 

bangsa yang kompetitif. 

mailto:winda.rahmawati17@gmail.com
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       Matematika adalah salah satu unsur dalam pendidikan.Mata pelajaran 

matematika telah diperkenalkan kepada siswa sejak tingkat dasar sampai 

kejenjang yang lebih tinggi.Matematika berperan untuk mempersiapkan anak 

didik agar sanggup menghadapi perubahan-perubahan keadaan dalam 

kehidupan dunia yang senantiasa berubah (Suherman, 1992:134).Ironisnya, 

matematika termasuk pelajaran yang tidak disukai banyak siswa. Bagi mereka 

pelajaran matematika cenderung dipandang sebagai mata pelajaran yang 

“kurang diminati” dan “kalau bisa dihindari” sehingga berpengaruh terhadap 

prestasi belajar mereka. 

       Pencapaian prestasi belajar siswa Indonesia di bidang sains dan 

matematika menurun.Demikian  hasilTrends in Mathematics and Science 

Study (TIMSS) yang diikuti siswa kelas VIII Indonesia tahun 2011. Penilaian 

yang diikuti 600.000 siswa dari 63 negara.Untuk bidang Matematika, 

Indonesia berada diurutan ke-38 dengan skor 386 dari 42 negara yang 

siswanya mengikuti tes. Skor Indonesia ini turun 11 poin dari penilaian tahun 

2007 (Napitupulu : 2012). 

       Oleh karena itu, banyak penelitian dilakukan dan sampai pada kesimpulan 

bahwa pembelajaran konvensional dengan metode ceramah kurang tepat 

dengan karakteristik mata pelajaran matematika dan peningkatan prestasi 

belajar.Hal ini bisa diketahui dari penuturan guru mata pelajaran matematika 

kelas VII di sekolah yang dijadikan tempat penelitian yaitu SMP Negeri 32 

Surabaya. Menurut beliau, beberapa siswa kurang memperhatikan saat proses 

belajar mengajar berlangsung dan nilai matematika yang diperoleh siswa 

ketika ulangan belum memuaskan. 

       Untuk mengantisipasi masalah tersebut agar tidak berkelanjutan maka 

para guru terus berusaha menyusun dan menerapkan berbagai metode yang 

bervariasi. Salah satu bentuk pembelajaran yang berorientasi kepada 

pendekatan konstruktivis adalah model pembelajaran WINDA. 

       Model Pembelajaran WINDA dapat dijabarkan melalui lima komponen 

yaitu W (wawasan) , I (interaksi), N (narasi), Dan A (argumentasi serta 

evaluasi). Model Pembelajaran WINDA adalah model pembelajaran yang 
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mengasumsi dari model pembelajaran berbasis masalah (PBM) yang dapat 

mengembangkan dan menggali wawasan peserta didik secara konkret, kreatif 

dan mandiri. 

       Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka 

permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

”Apakah Penerapan Model Pembelajaran WINDA (Wawasan, Interaksi, 

Narasi, Dan Argumentasi serta evaluasi) Dapat Meningkatkan Prestasi Belajar 

Matematika Pokok Bahasan Operasi Hitung Bentuk Aljabar Pada Siswa Kelas 

VII-E SMPN 32 Surabaya Tahun Ajaran 2012-2013?”. 

 

B. Metode Penelitian 

       Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dengan subjek 

penelitian adalah guru matematika kelas VII SMPN 32 Surabaya dan siswa 

kelas VII-E SMPN 32 Surabaya dengan jumlah 38 siswa terdiri dari 15 laki-

laki dan 23 perempuan. Penelitian ini terdiri dari dua siklus.Siklus 1 

dilaksanakan dua kali pertemuan dengan alokasi waktu 5 x 40 menit yaitu  

pada hari Senin tanggal 19 November 2012 selama 1 × 40 menit dan Senin 

tanggal 17 Desember 2012 selama 4 × 40 menit, Siklus 2 dilaksanakan pada 

hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 selama 4×40 menit. 

        Prosedur penelitian pada setiap siklus sebagai berikut : perencanaan 

tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi.  
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Perbaikan 

Rencana 

Tindakan/ 

observasi 

Refleksi 

Refleksi 

Tindakan/ 

observasi 

Perbaikan 

Rencana 

Dan seterusnya 



 

 

 

501 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

Gambar 1.1 Model Penelitian tindakan Kelas oleh Hopkins (Dalam Masnur, 

2009:43) 

1. Perencanaan Tindakan 

       Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan ini 

adalah sebagai berikut : 

b. Membuat skenario pembelajaran dengan menggunakan berbagai pola 

latihan yang dijenjang dari yang paling mudah ke tingkat yang 

kompleks 

c. Membuat perangkat pembelajaran  

d. Membuat instrument penelitian 

e. Mendesain alat evaluasi untuk mengetahui prestasi belajar 

matematika. Alat evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode tes. Tes berupa tes uraian berdasarkan permasalahan 

sehari-hari yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

       Tahap tindakan adalah tahap yang ditempuh guru pada saat 

melaksanakan pembelajaran. Dalam tahap ini, terbagi menjadi dua fase 

yaitu tahap permulaan dan tahap pengajaran. Dalam tahap permulaan 

mempunyai tujuan yang pada hakikatnya adalah mengungkapkan 

kembali tanggapan siswa terhadap bahan yang telah diterimanya, dan 

menumbuhkan kondisi belajar dalam hubungannya dengan pelajaran 

pada hari itu. Sedangkan tahap pengajaran merupakan tahap pegajaran 

inti. Yakni tahapan memberikan bahan pelajaran yang telah  seorang 

guru haruslah menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh 

siswa, serta melaksanakan tes sesuai jadwal. 

3. Observasi  

       Tahap observasi merupakan tahap dimana guru mengamati sampai 

dimana pemahaman siswa pada saat dan setelah pembelajaran 

dilaksanakan. Dalam tahapan ini guru juga mengamati apa yang menjadi 

kekurangan atau kesulitan-kesulitan siswa dalam menerima bahan 
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pelajaran yang telah diberikan, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam 

melakukan revisi pembelajaran. 

4. Refleksi 

       Tahap ini dimaksud untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan 

yang telah dilakukan, berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian 

dilakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan berikutnya. 

       Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan metode tes. Dalam mengumpulkan data digunakan 

instrument soal penelitian berupa tes uraian subjektif pada materi operasi 

hitung bentuk aljabar penjumlahan, pengurangan dan perkalian. Data  

hasil tes prestasi belajar siswa selanjutnya dianalisis deskriptif  kualitatif. 

Data yang diperoleh dari masing-masing siklus, kemudian 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu data hasil tes prestasi awal sebelum 

dilaksanakan model pembelajaran WINDA dan data hasil tes prestasi 

akhir setelah dilaksanakan model pembelajaran WINDA maka akan 

dilakukan analisis sebagai berikut: 

a) Analisis Prestasi Belajar Siswa. 

 (1) Untuk Menilai Tes  

Untuk mengetahui nilai rata-rata suatu kelas dapat dilakukan 

dengan menjumlahkan seluruh nilai yang diperoleh siswa, 

kemudian dibagi dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut.  

 

 

 

Keterangan : 

X   : Nilai rata-rata kelas 

n  : Jumlah siswa 

 iX  : Jumlah hasil nilai tes belajar siswa tiap siklus 

 
(2) Untuk Menilai Ketuntasan Belajar.  

 (a) Ketuntasan individu  

       Seorang siswa dikatakan tuntas belajar apabila memperoleh 

nilai ≥ Kriteria Ketuntasan Minimal yang ditentukan 

 iX
n

X
1
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𝐸 =
𝑛

𝑁
× 100% 

sekolah.Kriteria Ketuntasan Minimal untuk mata pelajaran 

matematika di SMP Negeri 32 Surabaya adalah 75. 

(b) Ketuntasan klasikal 

       Kelas dikatakan tuntas apabila ≥ 85% siswa telah mencapai 

ketuntasan individu. Untuk menghitung persentase ketuntasan 

belajar di kelas digunakan rumus: 

 

 

 

Dengan:  E = persentase ketuntasan belajar secara klasikal.  

    n = Jumlah siswa yang belajar tuntas.  

        N = Jumlah seluruh siswa. 

Tujuan 

       Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan prestasi belajar matematika pokok bahasan operasi hitung 

bentuk aljabar dengan menerapkan model pembelajaran 

WINDA(Wawasan, Interaksi, Narasi, Dan Argumentasi serta evaluasi) 

pada siswa kelas VII-E SMPN 32 Surabaya Tahun Ajaran 2012-2013. 

 

Cara Kerja 

       Model pembelajaran WINDA terdiri dari 4 langkah utama yang 

dimulai dengan suatu situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian dan 

analisis hasil kerja siswa. Keempat langkah tersebut disajikan pada tabel 

1.1. 

Tabel 1.1 Langkah-Langkah Pembelajaran WINDA 

Tahap Tingkah Laku Guru 

Tahap-1 

W = wawasan 

Tahap ini seperti tahap 

PBM yaitu 
Orientasi siswa pada 

masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik yang dibutuhkan, 

mengajukan fenomena atau demontrasi atau cerita 

untuk memunculkan masalah, memotivasi siswa 

untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang 

dipilih. Guru menganalisis siswa yang mempunyai 
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(Ibrahim, Nur dan Ismail, dalam Rusman: 2012) 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

1. Data pre test (pra siklus) 

       Dalam hal ini peneliti menggunakan data prestasi belajar dari nilai pre 

test siswa sebelum proses belajar mengajar dengan menggunakan model 

pembelajaran WINDA. Adapun hasil nilai yang diperoleh sebagai berikut. 

 

 

 wawasan banyak, cukup, ataupun yang sedikit 

terkait konsep materi yang diajarkan ataupun 

pengalaman yang diperoleh siswa sebelumnya. 

Tahap-2 

I = Interaksi 

Tahap ini seperti tahap 

PBM yaitu 
Mengorganisasi siswa untuk 

belajar 

 

 

Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan 
mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan 
dengan masalah tersebut. Guru membagi siswa 
sesuai dengan beragam tingkat wawasan yang 
dimiliki siswa sebelumnya. Siswa berinteraksi dengan 
anggota kelompoknya terkait masalah yang ada. 

Tahap-3 

N = Narasi 

Tahap ini seperti tahap 

PBM yaitu 
Membimbing penyelidikan 

individual maupun 
kelompok 

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan 
informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, 
untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan 
masalah. Kemudian menarasikan semua informasi 
dan hasil diskusi mereka. 

Tahap-4 

Dan 

A = Argumentasi serta 

evaluasi. 

Tahap ini seperti tahap 

PBM yaitu 
Mengembangkan dan 
menyajikan hasil karya 
Serta Menganalisis dan 
mengevaluasi proses 
pemecahan masalah 

 

 

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan 
menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, 
dan model serat membantu mereka untuk berbagi 
tugas dengan temannya, saling memberikan 
argumentasinya masing-masing kelompok penyaji. 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi 
atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan 
proses-proses yang mereka gunakan. 
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Tabel 1.2 

Hasil Analisis nilai pre test siswa Pra Siklus 

No Tes Subjektif Hasil 

1 Jumlah Siswa 38 

2 Jumlah siswa yang tuntas 18 

3 Jumlah siswa yang tidak tuntas 20 

4 
Presentase ketuntasan Belajar 

klasikal 
x100% = 47,36% 

5 Rata-rata kelas 
 

   

     Berdasarkan prestasi belajar siswa pra siklus  yang telah diperoleh dari 

38 siswa, ternyata ketuntasan hasil belajar secara klasikal hanya mencapai 

47,36%. Tabel diatas juga digunakan untuk menentukan anggota dalam 

pembentukan kelompok pada tahap berikutnya. 

2. Siklus I 

       Analisis hasil belajar matematika siswa pada siklus I dapat dilihat 

dalam tabel berikut: 

Tabel 1.3 

Analisis prestasi belajar siswa pada siklus I 

No Tes Subjektif Hasil 

1 Jumlah Siswa 38 

2 Jumlah siswa yang tuntas 29 

3 Jumlah siswa yang tidak tuntas 9 

4 Pesentase ketuntasan belajar klasikal 
x100% = 76,31% 

5 Rata-rata kelas 
            = 83,76 

       

 Dari tabel di atas dapat disimpulkan, ketuntasan belajar klasikal pada 

siklus I mencapai 76,31%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa belum 

mencapai ketuntasan klasikal pada siklus I, karena siswa yang memperoleh 
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nilai ≥ 75 hanya sebesar 76,31% masih jauh dari ketuntasan belajar 

maksimal  yakni ≥ 85 % sehingga dilanjutkan pada siklus II. 

3. Siklus II 

       Analisis hasil belajar matematika siswa pada siklus II dapat dilihat 

dalam tabel berikut: 

Tabel 1.4 

Analisis prestasi belajar siswa pada siklus II 

No Tes Subjektif Hasil 

1 Jumlah Siswa 38 

2 Jumlah siswa yang tuntas 33 

3 Jumlah siswa yang tidak tuntas 5 

4 Pesentase ketuntasan belajar klasikal x100% = 86,84% 

5 Rata-rata kelas = 86,34 

 

       Dari tabel di atas dapat disimpulkan, ketuntasan belajar klasikal pada 

siklus II mencapai 86,84%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa sudah 

mencapai ketuntasan klasikal pada siklus II, karena siswa yang memperoleh 

nilai ≥ 75 sebesar 86,84%. Jadi, peneliti tidak melanjutkan pada siklus 

berikutnya. 

       Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan, maka 

dapat disimpulkan  bahwa penerapan model pembelajaran WINDA 

(Wawasan, Interaksi, Narasi, Dan Argumentasi serta evaluasi) dapat 

meningkatkan prestasi belajar matematika pokok bahasan operasi hitung 

bentuk aljabar pada siswa kelas VII-E SMPN 32 Surabaya tahun ajaran 

2012-2013. Hal ini dapat dilihat dari semakin mantapnya pemahaman siswa 

terhadap materi yang telah disampaikan guru, ketuntasan belajar telah 

meningkat. Hal tersebut ditandai dengan adanya peningkatan prestasi 

belajar secara klasikal tiap siklus yaitu, siklus I sebesar 76,31% dan siklus 

II sebesar 86,84%. Hal ini disebabkan karena guru sudah menguasai 
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pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran WINDA meskipun 

dalam beberapa aspek belum sempurna dan guru mulai bisa mengelolah 

waktu dengan baik, selain itu siswa mulai terbiasa dengan penerapan model 

pembelajaran WINDA sehingga siswa lebih termotivasi dan lebih percaya 

diri dalam mempresentasikan hasil diskusi mereka. 

 

D. Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan  bahwa penerapan model pembelajaran WINDA (Wawasan, 

Interaksi, Narasi, Dan Argumentasi serta evaluasi) dapat meningkatkan 

prestasi belajar matematika pokok bahasan operasi hitung bentuk aljabar pada 

siswa kelas VII-E SMPN 32 Surabaya tahun ajaran 2012-2013. 
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Lampiran-lampiran 

 

 

Hasil pre test siswa kelas VII-E  

 (Sebelum Menggunakan Model pembelajaran WINDA) 

 

Kelompok Nama Siswa Nilai   
Ketuntasan 

Sudah Belum 

 ACHMAD ALFIANTO 61  √ 

ANITA MAHANI PUTRI 62  √ 

ANIZAR RIMA SISTYAWAN 60  √ 

CANTIKKA NUR LAILA 69  √ 

DEWI SARAH 52  √ 

DIKA WIDYANTI 73  √ 

DIMAS WAHYU SETAWAN 77 √  

DITA DWI ANTIKA 59  √ 

ELOK INDRIASARI 95 √  

FAHRI HAFIDZ 73  √ 

FATIMATUZ ZAHRO 80 √  

FATMALA OKTAVIANA 57  √ 

FENI PRIANA NUR CHOMAIROH 65  √ 

FIRDA SETIA RACHMAN 80 √  

ILHAM SAPUTRA 80 √  

KINANTHI RAHMASARI 80 √  

LAILATUL MAGHFIROH 76 √  

MAULITA JEAN KESTIANY 80 √  

MOCHAMAD HARIS JAUHARI 61  √ 

MUHAMAD WILDAN 80 √  

MUHAMMAD DIMAS WAHYU PUTRA 75 √  

MUHAMMAD ILHAM FATHURRIZKY 80 √  

MUHAMMAD ZAHIRUL ABROR 80 √  

MUHAMMAD ZAKY DHARMAWAN 75 √  

NUR INDAH SAFITRI 74  √ 

OLIVIA DIANNISA KIRANA 61  √ 

POPPI CHINTYA IMAN APSARI 100 √  

QAULAN SADIDA 63  √ 

RACHMAD MAULANA RIZKY 63  √ 

SASKIA DERONICA 62  √ 

SYAFIAN PUTRA DIAPRI 80 √  

SYAFILAH ANNISA PUTRI 65  √ 

SYAHRUL DAFFA RIFKY 80 √  

SYAIUN HANAFI 100 √  

SYECH MAULANA MALIK 80 √  

WACHIDAH RANI PUJIOKTARI 63  √ 
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WAHYU NUR'AINI 65  √ 

YULIANTI MARATUS SOLICHAH 65  √ 

Rata-rata 72,39   

Jumlah 2751 18 20 

Presentase  47,36% 52,63% 

 

 

 

Hasil post test siswa kelas VII-E  

 (Setelah Menggunakan Model pembelajaran WINDA) 

 

Kelompok Nama Siswa 

Nilai  

post 

test 

Ketuntasan 

Sudah Belum 

 

 

1 

ANIZAR RIMA SISTYAWAN 80 √  

DIKA WIDYANTI 87 √  

ELOK INDRIASARI 85 √  

POPPI CHINTYA IMAN APSARI 74  √ 

SASKIA DERONICA 81 √  

 

 

2 

 

 

FAHRI HAFIDZ 79 √  

FATIMATUZ ZAHRO 100 √  

MOCHAMAD HARIS JAUHARI 87 √  

RACHMAD MAULANA RIZKY 87 √  

SYAFIAN PUTRA DIAPRI 94 √  

 

3 

 

 

FIRDA SETIA RACHMAN 71  √ 

NUR INDAH SAFITRI 87 √  

QAULAN SADIDA 68  √ 

SYAHRUL DAFFA RIFKY 74  √ 

 

 

4 

 

ILHAM SAPUTRA 74  √ 

OLIVIA DIANNISA KIRANA 77 √  

SYAIUN HANAFI 95 √  

YULIANTI MARATUS SOLICHAH 83 √  

 

5 

 

 

KINANTHI RAHMASARI 82 √  

FATMALA OKTAVIANA 72  √ 

SYECH MAULANA MALIK 87 √  

WAHYU NUR'AINI 87 √  

 

 

6 

 

MAULITA JEAN KESTIANY 87 √  

MUHAMMAD ZAKY DHARMAWAN 94 √  

DITA DWI ANTIKA 80 √  

SYAFILAH ANNISA PUTRI 87 √  

 

 

7 

 

DEWI SARAH 79 √  

MUHAMAD WILDAN 100 √  

FENI PRIANA NUR CHOMAIROH 87 √  

MUHAMMAD DIMAS WAHYU P 84 √  

 ANITA MAHANI PUTRI 74  √ 
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8 

 

CANTIKKA NUR LAILA 87 √  

LAILATUL MAGHFIROH 100 √  

MUHAMMAD ILHAM F 94 √  

 

 

9 

 

DIMAS WAHYU SETAWAN 87 √  

WACHIDAH RANI PUJIOKTARI 74  √ 

ACHMAD ALFIANTO 64  √ 

MUHAMMAD ZAHIRUL ABROR 94 √  

Rata-rata 83,76   

Jumlah 3183 29 9 

Presentase  76,31% 23,68% 

 

 

 

Hasil post test siswa kelas VII-E  

 (Setelah Menggunakan Model pembelajaran WINDA pada siklus II) 

Kelompok Nama Siswa 
Nilai  

post test 

Ketuntasan 

Sudah Belum 

 

 

1 

ANIZAR RIMA SISTYAWAN 100 √  

DIKA WIDYANTI 90 √  

ELOK INDRIASARI 79 √  

POPPI CHINTYA IMAN APSARI 95 √  

SASKIA DERONICA 74  √ 

 

 

2 

 

 

FAHRI HAFIDZ 90 √  

FATIMATUZ ZAHRO 90 √  

MOCHAMAD HARIS JAUHARI 78 √  

RACHMAD MAULANA RIZKY 83 √  

SYAFIAN PUTRA DIAPRI 76 √  

 

3 

 

 

FIRDA SETIA RACHMAN 95 √  

NUR INDAH SAFITRI 67  √ 

QAULAN SADIDA 95 √  

SYAHRUL DAFFA RIFKY 100 √  

 

 

4 

 

ILHAM SAPUTRA 70  √ 

OLIVIA DIANNISA KIRANA 79 √  

SYAIUN HANAFI 100 √  

YULIANTI MARATUS SOLICHAH 90 √  

 

5 

 

 

KINANTHI RAHMASARI 100 √  

FATMALA OKTAVIANA 79 √  

SYECH MAULANA MALIK 84 √  

WAHYU NUR'AINI 90 √  

 

 

6 

 

MAULITA JEAN KESTIANY 80 √  

MUHAMMAD ZAKY  90 √  

DITA DWI ANTIKA 80 √  

SYAFILAH ANNISA PUTRI 100 √  

 DEWI SARAH 80 √  
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7 

 

MUHAMAD WILDAN 90 √  

FENI PRIANA NUR CHOMAIROH 100 √  

MUHAMMAD DIMAS WAHYU  80 √  

 

 

8 

 

ANITA MAHANI PUTRI 70  √ 

CANTIKKA NUR LAILA 88 √  

LAILATUL MAGHFIROH 90 √  

MUHAMMAD ILHAM F 95 √  

 

 

9 

 

DIMAS WAHYU SETAWAN 85 √  

WACHIDAH RANI PUJIOKTARI 95 √  

ACHMAD ALFIANTO 70  √ 

MUHAMMAD ZAHIRUL ABROR 84 √  

Rata-rata 86,34   

Jumlah 3281 33 5 

Presentase  86,84% 13.15% 
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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD 

UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SUB 

POKOK BAHASAN PERSAMAAN KUADRAT PADA SISWA KELAS X  

 

Yuli Rahmawati
1
  

Veti Novita Sari
2
 

yura_lelet@yahoo.co.id
1
 

veti_thiu@yahoo.co.id
2
 

UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA 

 

Abstrak 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh metode pembelajaran yang saat ini diterapkan 

kebanyakan adalah pembelajaran langsung. Selama proses pembelajaran lebih 

berpusat/ terfokus pada guru, serta sehari-hari kelas diisi dengan ceramah, 

sementara siswa dipaksa menerima dan menghafal materi pembelajaran. Disisi 

lain, pembelajaran hendaknya berorientasi pada siswa. Untuk itu, peneliti memilih 

suatu model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa yaitu model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD.  

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan 

dalam penelitian ini adalah apakah dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar matematika sub pokok 

bahasan persamaan kuadrat pada siswa kelas X ?. 

Pembelajaran kooperatiftipe STAD(Student Team Achievement Division) 

itu sendiri merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif dengan 

menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap kelompok 4-

5 orang siswa secara hiterogen. 

Jenis penelitian ini  adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang terdiri 

dari dua siklus yang setiap siklusnya memiliki empat tahap, yaitu: tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengamatan dan tahap refleksi. Subjek 

penelitian ini adalah siswa kelas X. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah teknik tes subjektif. Data hasil tes siswa selanjutnya akan di analisis secara 

deskriptif kualitatif untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa secara 

klasikal. 

Dari hasil analisis didapatkan bahwa tes belajar matematika secara klasikal 

telah mengalami peningkatan dari siklus I sebesar 75% sampai dengan siklus II 

sebesar 87,5%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar matematika 

sub pokok bahasan persamaan kuadrat pada siswa kelas X. 

Kata kunci: Pembelajaran Kooperatif tipe STAD, Hasil belajar, Persamaan 

Kuadrat. 

mailto:yura_lelet@yahoo.co.id
mailto:veti_thiu@yahoo.co.id
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A. PENDAHULUAN 

       Pada masa sekarang ini pendidikan menjadi perhatian utama pemerintah, 

sebab pendidikan merupakan salah satu tolak ukur kemajuan suatu bangsa. 

Melalui pendidikan manusia indonesia dapat ditingkatkan kemampuannya, 

sehingga semakin besar peranannya di dalam pembangunan. Mata pelajaran 

matematika merupakan mata pelajaran yang diberikan pada setiap jenjang 

pendidikan dari mulai pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan 

menengah keatas. Pelajaran matematika sangat diperlukan sebab matematika 

merupakan ilmu yang mendasari perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.  

       Dari pengalaman mengajar guru-guru matematika selama ini, setiap 

selesai mengajar satu materi pokok, banyak siswa yang mendapat hasil 

evaluasi kurang dari batas tuntas yang ditetapkan. Mungkin hal ini 

dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi. Diantaranya adalah metode 

pembelajaran yang diterapkan adalah metode pembelajaran langsung. Faktor 

lain yang sering dihadapi adalah kurang semangatnya siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Siswa beranggapan pelajaran matematika adalah 

pelajaran yang paling sulit dan membingungkan. Menurut Guningsih (dalam 

Rosidah, 2004: 2) hal ini dikarenakan ada image pada diri siswa bahwa 

pelajaran matematika adalah pelajaran yang sulit dan menakutkan sehingga 

menjadi momok  bagi siswa. Menurut peneliti diantara faktor-faktor tersebut 

yang paling harus dibenahi dan ditingkatkan adalah bagaimana proses belajar 

mengajar matematika itu berlangsung. Jadi, model pembelajaran yang paling 

tepat yang melibatkan siswa secara langsung dan lebih menekankan interaksi 

siswa dalam pembelajaran yaitu model pembelajaran kooperatif. Macam 

Model pembelajaran Kooperatif diantaranya Jigsaw, STAD (Student 

Achievement Divisions), TPS (Think Pair Share), NHT (Numbered Heads 

Together) dan TGT (Team Game Tournament). Menurut Cronbach dalam 

Riyanto (2010: 5) bahwa belajar yang sebaik-baiknya adalah dengan 

mengalami sesuatu yaitu menggunakan pancaindra. Dengan kata lain, bahwa 

belajar adalah suatu cara mengamati, membaca, meniru, mengintimasi, 
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mencoba sesuatu, mendengar, dan mengikuti arah tertentu. Untuk itu, peneliti 

memilih suatu model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa yaitu 

Model Pembelajaran STAD. 

       Dari latar belakang tersebut maka timbul keinginan peneliti untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Sub 

Pokok Bahasan Persamaan Kuadrat pada Siswa Kelas X ”. 

Adapun ruang lingkup dan pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Subjek penelitian adalah siswa kelas X SMA 

2. Materi yang dipilih adalah materi matematika SMA kelas X semester 

ganjil yaitu pada pokok bahasan persamaan kuadrat. 

3. Dalam pembelajaran kooperatif terdapat berbagai macam model, Peneliti 

menggunakan tipe STAD (Student Team Achievement Division). 

       Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: “Apakah dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika sub pokok bahasan persamaan kuadrat pada siswa 

kelas X ?”. 

       Sesuatu yang dilakukan pasti mempunyai tujuan, demikan pula dengan 

penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Umum 

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh mata kuliah Seminar 

Matematika. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan hasil belajar matematika 

siswa di kelas X melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

 

B. PROSEDUR PENELITIAN 

       Menurut Suharsimi dkk (2010: 16) PTK terdiri atas rangkaian empat 

kegiatan yang dilakukan dalam siklus berulang. Dapat dilihat pada bagan 

dibawah ini:  
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Gambar 3.1 Model PTK 

       Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi dan metode tes. 

1. Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data nama peserta didik dan 

data nilai masing-masing peserta didik kelas X sebelum diterapkannya 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi persamaan kuadrat. 

Metode ini juga digunakan untuk mengumpulkan data tentang ketuntasan 

data prasiklus dan pembentukan kelompok kooperatif. 

2. Metode Tes 

Bentuk tes yang digunakan dalam teknik pengumpulan data ini adalah 

dengan menggunakan tes subjektif yang terdiri dari beberapa butir soal 

esai/ uraian. 

       Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil tes pada akhir pembelajaran. 

Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah: 

1. Nilai Tes Subjektif 

           (Sudjana, 2001: 67) 

 

 n

X

X

n

i

i
 1  

Perencanaan 

SIKLUS I 

Pengamatan  

Perencanaan 

SIKLUS II 

Pengamatan  

Refleksi  

Pelaksanaan 

Pelaksanaan  

Refleksi  
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Keterangan:    

 

 

 

2. Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa 

a. Ketuntasan Individu 

Penentuan perencanaan siklus berikutnya dalam persentase siswa yang 

memperoleh nilai sama atau diatas standart kompetensi minimum 

(SKM), yaitu nilai yang telah ditentukan sekolah sebagai nilai 

minimum yang harus diperoleh siswa untuk mata pelajaran 

matematika di SMA yaitu 75. 

b. Ketuntasan Klasikal 

Menurut Depdikbud (dalam Khoiriyah, 2010: 36) ketuntasan klasikal 

dicapai apabila secara keseluruhan siswa dalam kelas mencapai 

ketuntasan sebesar ≥ 85 %. Dengan menggunakan rumus: 

 

 

Keterangan :      P : persentase ketuntasan klasikal 

               f  : jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥ SKM 

                        N : jumlah siswa seluruhnya (kelas penelitian) 

Apabila dalam siklus pertama persentase siswa yang mendapat nilai 

≥ SKM belum mencapai ketuntasan klasikal yaitu 85%, maka akan 

dilakukan siklus kedua. Demikian selanjutnya siklus dilakukan 

sebanyak yang diperlukan sampai mencapai ketuntasan. 

 

C. HASIL PENELITIAN 

1. Data Dokumentasi (Pra siklus) 

       Dalam hal ini dokumen yang peneliti gunakan adalah data hasil 

belajar siswa pra siklus atau data hasil belajar siswa sebelum proses 

belajar mengajar dengan menggunakan model pembelajaran STAD, yaitu 

P  =  
𝒇

𝑵
  X 100% 

 

n

   X




n

i

iX
1

 = jumlah semua nilai siswa 

= nilai rata-rata 

= jumlah siswa 
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data nilai tes formatif  bab Persamaan Kuadrat kelas X. Adapun hasil nilai 

yang diperoleh sebagai berikut: 

 

 

Keterangan:  

Siswa yang tuntas (T) belajar berjumlah 13 

siswa dan yang tidak tuntas (TT) belajar berjumlah 19 siswa. 

Skor rata-rata atau X   =  
jumlah  seluruh  nilai

jumlah  siswa
 = 

2092

32
 = 65, 375 

Persentase Ketuntasan Klasikal =  
Jumlah  siswa  dengan  nilai  ≥ 75

Jumlah  siswa  seluruhnya
 × 100% = 

13

32
 × 

100% = 40,625% 

       Berdasarkan hasil belajar siswa (tes) pada dokumentasi pra siklus  yang 

telah diperoleh dari 32 siswa, ternyata ketuntasan hasil belajar secara 

klasikal hanya mencapai 40,625%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

dokumentasi pra siklus ini, siswa masih jauh belum mencapai ketuntasan 

belajar maksimal  yakni  ≥ 85 %. Tabel diatas juga digunakan untuk 

menentukan anggota dalam pembentukan kelompok pada tahap berikutnya. 
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2. Siklus I 

 

Keterangan:  

Siswa yang tuntas (T) belajar berjumlah 24 siswa 

Siswa yang tidak tuntas (TT) belajar berjumlah 8 siswa 

Skor rata-rata atau X   =  
jumlah  seluruh  nilai

jumlah  siswa
 = 

2517

32
 = 78,65 

Persentase Ketuntasan Klasikal =  
Jumlah  siswa  dengan  nilai  ≥ 75

Jumlah  siswa  seluruhnya
 × 100% 

     = 
24

32
 × 100% = 75% 

       Dari tabel di atas dapat disimpulkan, ketuntasan belajar klasikal pada 

siklus I mencapai 75%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa belum 

mencapai ketuntasan klasikal pada siklus I, karena siswa yang memperoleh 

nilai ≥ 75 hanya sebesar 75% masih jauh dari ketuntasan belajar maksimal  

yakni  ≥ 85 % sehingga dilanjutkan pada siklus II. 

        Pelaksanaan kegiatan belajar pada siklus I masih terdapat kekurangan. 

Maka perlu adanya revisi untuk dilaksanakan pada siklus II, antara lain 

sebagai berikut: 

a. Guru perlu mengingatkan kembali kepada siswa tentang cara kerja 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD supaya siswa lebih paham. 

b. Sebelum belajar kelompok dimulai guru menjelaskan sedikit tentang 

materi yang akan didiskusikan, supaya siswa lebih paham. 

c. Guru lebih menekankan rumus yang akan dipelajari sehingga dapat 

dengan mudah diterapkan pada soal yang akan diberikan sehingga tidak 

salah dalam penggunaannya. 
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d. Guru memberikan motivasi dan pengarahan kepada siswa  dalam tiap-

tiap kelompok agar bisa saling bekerja sama.  

3. Siklus II 

 

Keterangan:  

Siswa yang tuntas (T) belajar berjumlah 28 siswa 

Siswa yang tidak tuntas (TT) belajar berjumlah 4 siswa 

Skor rata-rata atau X   =  
jumlah  seluruh  nilai

jumlah  siswa
 = 

2695

32
 = 84,21 

Persentase Ketuntasan Klasikal =  
Jumlah  siswa  dengan  nilai  ≥ 75

Jumlah  siswa  seluruhnya
 × 100% 

 = 
28

32
 × 100%   = 87,5% 

       Dari tabel di atas dapat disimpulkan, ketuntasan belajar klasikal pada 

siklus II mencapai 87,5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa sudah 

mencapai ketuntasan klasikal pada siklus II, karena siswa yang 

memperoleh nilai ≥ 75 sebesar 87,5%. Jadi, peneliti tidak melanjutkan 

pada siklus berikutnya. 

Tabel 2.3 Perolehan Hasil Belajar Siswa Tiap Siklus 

Siklus 
Jumlah siswa dengan nilai 

Rata-rata Ketuntasan 

< 75 ≥75 

Pra Siklus 19 13 65,375 40,625 % 

Siklus I 8 24 78,65 75 % 

Siklus II 4 28 84,21 87,5% 
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D. PENUTUP 

1. Simpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian  yang telah dilaksanakan selama dua 

siklus, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika sub pokok bahasan persamaan kuadrat pada siswa kelas X. 

Hal tersebut ditandai dengan adanya peningkatan hasil belajar secara 

klasikal tiap siklus yaitu, siklus I sebesar 75% dan siklus II sebesar 87,5%. 

2. Saran 

       Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini peneliti 

sarankan untuk dilaksanakan oleh guru SMA tempat penelitian khususnya 

dan untuk sekolah lain pada umumnya. Penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD juga perlu dilakukan pada materi pelajaran lain tidak 

hanya pada materi pelajaran matematika saja. Karena model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD merupakan belajar dalam kelompok kecil, sehingga 

siswa merasa lebih nyaman dan mudah mengerjakan soal-soal. 
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Abstrak 

Makalah ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dihadapi siswa dalam 

memahami konsep operasi bilangan bulat di kelas V SD. Hal tersebut 

dikarenakan, salah satunya adalah kelas masih berfokus pada guru sebagai sumber 

utama pengetahuan. Selain itu, guru yang kurang kreatif dalam pemilihan metode 

pembelajaran. Akibatnya, siswa tidak mampu memahami materi sesuai yang 

diharapkan dan hasil belajar pun menurun. Tujuan dari makalah ini adalah untuk 

mengetahui peningkaan hasil belajar dengan media keping warna untuk 

pembelajaran matematika SD materi operasi bilangan bulat. Dalam pembahasan 

ini, dibutuhkan dua warna yang berbeda pada keping warna. Yang mana setiap 

warna mewakili bilangan-bilangan bulat (positif-negatif). Pada proses 

pembelajaran, penerapan keping warna dilakukan secara demonstrasi baik dari 

guru maupun siswa. Dan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya penerapan 

media keping warna, penyusun melihat hasil belajar siswa dengan 

membandingkan pembelajaran operasi bilangan bulat yang menggunakan garis 

bilangan. Berdasarkan penelitian, diperoleh ketuntasan belajar klasikal ketika 

menggunakan garis bilangan dan yang menggunakan keping warna adalah 47% 

dan 94%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan 

media keping warna, dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep 

operasi bilangan bulat sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.    

 

Kata kunci: Media Keping Warna 

 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Pembelajaran terjadi ketika seseorang pembelajar memadukan 

pengetahuan dan keterampilan baru ke dalam struktur dirinya sendiri yang 

mailto:yuyunnufianah@yahoo.com
mailto:slowbut_sure@rocketmail.com
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telah ada. Belajar berharfiah adalah menciptakan makna baru, sejauh ini 

pendidikan kita didominasi oleh pandangan bahwa pengetahuan sebagai 

perangkat fakta-fakta yang harus dihafal. Kelas masih berfokus pada guru 

sebagai sumber utama pengetahuan. Kemudian ceramah menjadi pilihan 

utama setiap strategi belajar. Untuk itu diperlukan strategi belajar baru yang 

memberdayakan siswa sebuah strategi belajar tidak mengharuskan siswa 

menghafalkan fakta-fakta tetapi sebuah strategi yang mendorong siswa 

mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri. 

Dalam upaya itu siswa perlu guru sebagai pengarah dan pembimbing. Dalam 

kelas, tugas guru adalah membantu siswa mencapai tujuan. Maksudnya guru 

lebih banyak berurusan dengan strategi penggunaan alat peraga yang dikenal 

siswa disekitarnya daripada hanya memberi informasi saja. Pendidikan siswa 

sekolah dasar masih identic dengan dunia bermain. Siswa sekolah dasar 

belum dapat melepas keterkaitannya dengan hal-hal abstrak. Oleh karena itu 

benda-benda atau alat peraga di sekolah sangat membantu proses 

pembelajaran siswa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dimunculkan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

“Apakah penerapan media pembelajaran dengan keping warna dapat 

meningkatkan pemahaman konsep bilangan bulat siswa kelas V?”  

 

C. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari makalah ini adalah: 

1. Untuk mengetahui aktivitas siswa pada pokok bahasan bilangan bulat 

dengan menggunakan alat peraga keping warna. 
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D. Manfaat 

Makalah ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Guru, sebagai masukan dan pertimbangan untuk guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan KTSP. 

2. Bagi Siswa, untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami 

konsep bilangan bulat. 

 

PEMBAHASAN 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

       Media (merupakan bentuk jamak dari kata medium) adalah suatu 

saluran untuk berkomukasi. Diturunkan dari bahasa Latin yang berarti 

”antara”. Istilah ini merujuk kepada sesuatu yang membawa informasi 

dari pengirim informasi ke penerima informasi. Masuk diantaranya 

komputer multimedia (Heinich, 1996). 

       Media pada dasarnya terkelompokkan kedalam dua bagian, yaitu 

media sebagai pembawa informasi (ilmu pengetahuan), dan media yang 

sekaligus merupakan alat untuk menanamkan konsep seperti halnya alat 

peraga.Sadiman (2005) mengemukakan bahwa Media adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan minat serta 

perhatian mahasiswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. 

        Azhar (2007) juga mengemukakan bahwa media adalah segala 

bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau 

informasi. Media ini berisikan pesan atau informasi yang bertujuan 

instruksional atau mengandung maksud-maksud pembelajaran.  

Selain itu Rohani (1997) mengemukakan bahwa media adalah sarana 

komunikasi dalam proses belajar mengajar yang berupa perangkat keras 

maupun perangkat lunak untuk mencapai proses dan hasil instruksional 
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secara efektif dan efisien, serta tujuan instruksional dapat dicapai dengan 

mudah. 

       Dari pendapat-pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa media 

adalah seperangkat alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan 

informasi dari pendidik kepada peserta didik agar dapat menarik minat 

dan perhatian sehingga proses belajar mengajar yang efektif dan efisien 

terjadi. 

       Selain bahan ajar, media juga mempunyai peran penting dalam 

pembelajaran, karena media pengajaran mempunyai manfaat sebagai 

berikut yaitu : 

a. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

b. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai 

tujuan pengajaran. 

(Sudjana dan Rivai, 2005) 

       Selain itu Dale (2007) juga menyebutkan bahwa media mempunyai 

kegunaan: 

a. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu tenaga dan daya indra. 

c. Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid 

dengan sumber belajar. 

d. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan 

kemampuan visual, auditori & kinestetiknya. 

e. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama 

2. Alat Peraga Keping Warna 

 Alat peraga adalah alat bantu atau pelengkap yang digunakan 

guru dalam berkomunikasi dengan para siswa, dimana terdapat dua 

keeping warna yang berbeda pada alat peraga itu. Setiap keping warna 
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dapat digunakan untuk mewakili bilangan-bilangan bulat (negatif dan 

positif).  

3. Pengertian Matematika 

        Secara etimologi, matematika berasal dari bahasa Latin manthanein 

atau mathemata yang berarti “belajar atau hal yang dipelajari”. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dipelajari dari 

jenjang SD sampai perguruan tinggi. Celakanya, semakin banyak siswa 

dari SD sampai perguruan tinggi yang menganggap pelajaran matematika 

sebagai pelajaran yang menakutkan, tidak menarik, membosankan dan 

sulit.  

        Zulkardi (2002) mengemukakan “…the main problem of 

mathematics education in Indonesia–especially in the arena of secondary 

schools–are both low objective achievement of pupils in mathematics and 

their poor attitude toward mathematics.”  

        Hal ini mungkin disebabkan oleh pendapat pakar yang 

mendefinisikan bahwa matematika adalah pemeriksaan aksioma yang 

menegaskan struktur abstrak menggunakan logika simbolik dan notasi 

matematika, sehingga pembelajaran di sekolah pun cenderung 

aksiomatis, abstrak dan penuh simbol. 

        Meskipun demikian, matematika mempunyai peranan penting dalam 

mengembangkan daya pikir manusia. Dengan pembelajaran matematika 

diharapkan peserta didik dapat mengembangkan kemampuan 

menggunakan matematika dalam pemecahan masalah dan 

mengkomunikasikan ide atau gagasan dengan menggunakan simbol, 

tabel, diagram dan media lain. Konsep dan kompetensi baru dalam 

pembelajaran matematika: 

a. Dalam materi pembelajaran ditekankan pentingnya konteks yang 

sesuai dengan konsep dalam memulai pelajaran. 

b. Beralih pendekatan pembelajaran dari teacher centered ke student 

centered 

(Zulkardi, 2002) 
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B. Metode 

       Metode yang digunakan adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi 

adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, aturan dan 

urutan melakukan suatu  kegiatan, baik secara langsung maupun melalui 

penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan yang 

sedang disajikan. 

       Setelah demonstrasi selesai, apakah itu dilakukan oleh guru atau oleh 

murid, hendaknya disusul dengan kegiatan diskusi. Dalam diskusi ini dapat 

diberikan atau diminta komentar, kritik, saran atau penjelasan yang 

berhubungan dengan demonstrasi yang dilakukan. 

Kegiatan pembelajaran dilakukan sebagai berikut: 

Topik masalah  : Bilangan bulat dan operasi penjumlahannya. 

Tingkat : SD kelas III 

Bahan yang diperlukan :  10 keping warna biru. 

   10 keping warna kuning 

Prosedur Pembelajaran : 

1. Membahas lawan bilangan positif 

a. Memberikan contoh bilangan positif dan lawannya (negatif) 

Bilangan Positif Lawan Bilangan Positif Cara Membaca 

5 -5 Negatif lima 

4 -4 Negatif empat 

3 -3 Negatif tiga 

 

b. Membimbing siswa untuk mengurutkan bilangan bulat dari yang lebih 

kecil ke yang lebih besar, contoh: 

…………, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, …………. 

c. Membimbing siswa untuk menyatakan bahwa bilangan bulat meliputi 

bilangan cacah dan lawannya 

d. Tanya jawab dengan siswa tentang bilangan bulat yang lebih kecil dan 

lebih besar (me-review), contoh: 

(1) Tunjukkan bilangan bulat yang lebih kecil 3 tetapi lebih besar 1 
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(2) Tunjukkan bilangan bulat yang lebih kecil-2 tetapi lebih besar -4 

e. Memberikan kesempatan bertanya kepada siswa mengenai urutan 

bilangan bulat 

f. Memberikan beberapa pertanyaan tentang lawan bilangan positif, 

contoh: 

(1) Lawan dari 7 adalah ………. diberi lambang ………… 

(2) Lawan dari 10 adalah ………… diberi lambang …………. 

(3) Lawan dari 200 adalah …………. diberi lambang ………….   

g. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang soal-soal 

tersebut  

2. Mengenalkan keping warna untuk mempresentasi (mewakili) bilangan 

bulat 

a. Menunjukkan keping warna yang akan digunakan yaitu warna biru dan 

warna kuning 

b. Memberikan informasi kepada siswa bahwa keping biru mewakili 

bilangan bulat positif dan keping kuning mewakili bilangan bulat 

negatif, dengan memberikan contoh sebagai berikut: 

 

 

c. Memberikan kesempatan bertanya kepada siswa, jika masih ada yang 

belum dipahami 

d. Meminta siswa untuk menunjukkan dengan keping warna bilangan 

sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh guru 

e. Meminta siswa untuk membuat 3 soal, lalu ditukar kepada teman yang 

lain  

3. Penjumlahan bilangan bulat 

a. Menunjukkan kepada siswa dengan menggunakan keping warna 

kemudian menggambarkannya di papan tulis untuk masalah-masalah 

berikut: 

(1) 1 + 2  = 

(2) -1 + (-2)  =  

= 1 = -1 = 0 

+ = 3 = 

+ = -3 = 
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(3) 1 + (-2)  =  

b. Memberikan kesempatan bertanya kepada siswa mengenai soal-soal 

tersebut, kemudian membimbing siswa jika ada yang bertanya 

c. Memberikan beberapa soal dan meminta siswa untuk menunjukkan 

dengan keping, kemudian meminta untuk menggambarkannya di kertas 

soal-soal berikut: 

(1) 2 + 3 = 

(2) (-2) + (-3) = 

(3) 2 + (-3) = 

(4) (-2) + 3 = 

 

C. Analisis 

       Pada analisis ini penyusun akan menguraikan hasil dari penyusunan 

makalah ini untuk mengetahui tingkat pemahaman konsep bilangan bulat 

dalam  memecahkan masalah siswa mengenai operasi penjumlahan pada 

bilangan bulat. Dalam hal ini penyusun menggunakan media pembelajaran 

yang berupa keping warna untuk memudahkan siswa belajar. Setelah 

dilakukannya pembelajaran dengan menggunakan keping warna, siswa lebih 

tertarik dalam mengikuti pembelajaran karena siswa ikut berperan aktif dalam 

memecahkan masalah pada pokok bahasan bilangan bulat.   

TABEL 1.1  

DAFTAR NILAI SISWA MENGGUNAKAN GARIS BILANGAN 

       

No Nama Siswa  L/P Skor 

% 

Ke Ketuntasan 

tun 

tasan 
Ya Tidak 

  

1 S1 L 75 75% √   

2 S2 L 60 60%   √ 

+ = -1 = 
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3 S3 P 70 70% √   

4 S4 P 65 65%   √ 

5 S5 L 84 84% √   

6 S6 L 57 57%   √ 

7 S7 P 67 67%   √ 

8 S8 P 58 58%   √ 

9 S9 L 73 73% √   

10 S10 P 70 70% √   

11 S11 L 52 52%   √ 

12 S12 P 41 41%   √ 

13 S13 P 70 70% √   

14 S14 L 39 39%   √ 

15 S15 P 70 70% √   

16 S16 L 41 41%   √ 

17 S17 P 71 71% √   

18 S18 L 35 35%   √ 

19 S19 L 79 79% √   

20 S20 P 74 74% √   

21 S21 P 80 80% √   

22 S22 L 79 79% √   

23 S23 P 60 60%   √ 

24 S24 L 42 42%   √ 

25 S25 P 70 70% √   

26 S26 L 39 39%   √ 

27 S27 P 70 70% √   

28 S28 L 44 44%   √ 

29 S29 L 70 70% √   

30 S30 P 73 73% √   

31 S31 L 42 42%   √ 

32 S32 P 67 67%   √ 
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       Berdasarkan tabel di atas, dapat ditunjukkan bahwa nilai hasil belajar 

yang diperoleh siswa masih kurang dari rata-rata, pada pokok bahasan 

bilangan bulat, sebelum dilakukannya pembelajaran dengan menggunakan 

alat peraga. Sebagian besar siswa masih belum bisa  memahami konsep 

operasi bilangan bulat sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, penyusun 

menggunakan media alat peraga keping warna untuk memahami konsep 

operasi pada bilangan bulat. Dan setelah dilakukan pembelajaran dengan 

menggunakan alat peraga keping warna, nilai hasil belajar siswa pada pokok 

bahasan bilangan bulat berhasil meningkat. Hal ini dapat ditunjukkan pada 

tabel hasil belajar siswa sebagai berikut. 

TABEL 1.2  

DAFTAR NILAI SISWA MENGGUNAKAN KEPING WARNA 

       

No Nama Siswa  L/P Skor % 

Ke 

Ketuntasan 

Tun 

tasan Ya Tidak 

  

1 S1 L 100 100% √   

2 S2 L 87 87% √   

33 S33 P 71 71% √   

34 S34 L 41 41% √ √ 

35 S35 P 70 70% √   

36 S36 L 50 50%   √ 

Jumlah Skor 2219 

Tidak Tuntas 

Jumlah Skor Maksimal 3600 

Rata-rata nilai kelas 61.64 

Jumlah siswa tuntas 19 

Jumlah siswa tidak tuntas 17 

Persentase Ketuntasan Klasikal 47% 
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3 S3 P 91 91% √   

4 S4 P 96 96% √   

5 S5 L 100 100% √   

6 S6 L 94 94% √   

7 S7 P 83 83% √   

8 S8 P 91 91% √   

9 S9 L 94 94% √   

10 S10 P 91 91% √   

11 S11 L 80 80% √   

12 S12 P 86 86% √   

13 S13 P 97 97% √   

14 S14 L 65 65%   √ 

15 S15 P 95 95% √   

16 S16 L 90 90% √   

17 S17 P 100 100% √   

18 S18 L 96 96% √   

19 S19 L 80 80% √   

20 S20 P 95 95% √   

21 S21 P 94 94% √   

22 S22 L 89 89% √   

23 S23 P 95 95% √   

24 S24 L 80 80% √   

25 S25 P 95 95% √   

26 S26 L 80 80% √   

27 S27 P 90 90% √   

28 S28 L 96 96% √   

29 S29 L 100 100% √   

30 S30 P 96 96% √   

31 S31 L 87 87% √   

32 S32 P 77 77% √   

33 S33 P 94 94% √   

34 S34 L 96 96% √   

35 S35 P 95 95% √   
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36 S36 L 60 60%   √ 

Jumlah Skor 3235  Tuntas 

Jumlah Skor Maksimal 3600 

Rata-rata nilai kelas 89.86 

Jumlah siswa tuntas 34 

Jumlah siswa tidak tuntas 2 

Persentase Ketuntasan Klasikal 94% 

 

       Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pemahaman siswa 

terhadap konsep operasi pada bilangan bulat sudah sangat baik, hal itu 

ditunjukkan pada hasil belajar siswa yang mencapai di atas rata-rata.  

 

PENUTUP 

A. Simpulan  

       Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka seminar matematika 

dengan judul “Penerapan Media Pembelajaran Matematika dengan 

Menggunakan Keping Warna pada Pemahaman Konsep Bilangan Bulat di SD 

Kelas V” dapat disimpulkan bahwa: “Dengan menggunakan bantuan media 

pembelajaran yang berupa alat peraga keping warna pada materi bilangan 

bulat, dapat menarik perhatian siswa sehingga siswa dapat memahami materi 

bilangan bulat dengan baik”. 

B. Saran 

       Penyusun hanya dapat memberikan saran bahwa dalam penerapan konsep 

bilangan bulat di kelas V seharusnya lebih banyak melibatkan siswa secara 

keseluruhan dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan harus 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Karena dengan 

melibatkan seluruh siswa, siswa akan lebih antusias dalam belajar di kelas. 

 

 

 

 



 

 

 

536 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

DAFTAR PUSTAKA 

Azhar, A. 2007. Media Pembelajaran. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 

Dale. 2007. CAI : Media Pembelajaran Kontekstual Berbasis Informasi 

Teknologi. (Http://jchkumaat.wordpress.com/2007/02/18/cai-media-

pembelajaran-kontekstual-berbasis-informasi-teknologi, diakses tanggal 

27 Maret 2013). 

Depdiknas. 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

http://www.depdiknas.go.id. Diakses tanggal 24 Maret 2010. 

Muhsetyo, dkk. 2007. Pembelajaran Matematika SD. Jakarta: Universitas 

Terbuka. 

Sudjana, N, A. Rivai. 2005. Media Pengajaran: Penggunaannya dan 

Pembuatannya. Bandung: Sinar Baru. 

Zulkardi. 2002.Developing a Learning Environment on Realistic Mathematics 

Education for Indonesian student teachers. Disertasi. 

(http://projects.edte.utwente.nl/cascade/imei/dissertation/disertasi.html. 

diakses tanggal 27 Maret 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdillah, Muhammad Farid. Problematika Bimbingan Belajar Siswa Mata 

Pelajaran Matematika di Rumah dan di Sekolah. 

Akasyah, Amalia Budi. Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa 

Melalui Model Pembelajaran Quantum Teaching And Learning Pada 

Siswa Kelas VIII-1 SMP Negeri 4 Waru Tahun Ajaran 2012-2013. 

Akladah, Choirul.  Penanaman Konsep Operasi Penjumlahan Dan Pengurangan 

Pada Materi Pecahan Kelas 3 SD Melalui Plastik Transparan Dan 

Puzzle Pecahan. 

Anwar,  M. Azrul. Efektifitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS Untuk 

Pokok Bahasan Barisan dan Deret di Kelas XI-AK3 SMK Negeri 1 

Surabaya Tahun Ajaran 2012-2013. 

Astutiningtiyas. Model Pembelajaran Conceptual Understanding Procedures 

(CUPs) Berdasarkan Teori Konstruktivisme Vygotsky Pada Materi 

Operasi Hitung Bentuk Aljabar. 

Chandra, Sofyian Hadi. Implementasi Teori Apos (Action, Process, Object, 

Scheme) Dalam Siklus Ace (Activities, Class Discussion, Exercise) 

Pada Pokok Bahasan Menggambar Grafik Fungsi Kuadrat 

Cholila, Siti Nur. Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal-Soal Pada 

Sub Bab Penerapan Faktorisasi Suku Aljabar. 

C. S, Nova Cristya. Pemanfaatan Pembelajaran Dengan Program Cabri 3D Pada 

Pokok Bahasan Bangun Ruang. 

Fandyana Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Dengan 

Menggunakan LKS Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika 

Pada Pokok Bahasan Trigonometri Siswa Kelas XI IPA SMA Sunan 

Giri Tahun Ajaran 2012-2013. 

Farisal, Taufik. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share 

(TPS) Dengan Pendekatan Contextual Teaching And Learning 

(CTL) Pada Pokok Bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Kelas X SMK Barunawati Surabaya Tahun Ajaran 2012-2013. 

Febrinawati, Tanzia. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Stad Pada Siswa Kelas Viii-F 

Smpn 12 Surabaya Tahun Ajaran 2012/2013. 



 

 

 

 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

Hanifa, Qonik. Keefektifan Model Missouri Mathematics Project (MMP) dalam 

Mengukur Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Materi 

Persamaan dan Pertidaksamaan Linear Siswa Kelas X Akuntansi 1 

SMK YPM 5 Sukodono Tahun Ajaran 2012-2013. 

Hardatin, Titis. Model Reciprocal Teaching Berbasis Kontekstual Dengan 

Penggunaan Alat Peraga Papan Fungsi. 

Hidayah, Nur. Pengaruh Komunikasi Matematika dan Motivasi Berprestasi 

Terhadap Prestasi Belajar Matematika Pada Siswa Kelas VII A SMP 

Negeri 21 Surabaya. 

Hidayati, Nurul. Upaya Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Pada 

Pembelajaran Matematika Dengan Tugas Pengajuan Soal (Problem 

Possing)Pokok Bahasan Logaritma Padasiswa Kelas X AK1 SMK 

Dr. Soetomo Surabaya. 

Istikori. Pendekatan Pembelajaran RME Dalam Menyelesaikan Masalah Pecahan. 

Jazuli, Muhammad. Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Stad Dengan  

Metode Diskusi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Pokok 

Bahasan Sistem Persamaan Linier Dua Variabel Di Kelas VIII D 

SMP Negeri 48 Surabaya. 

Khotimah, Khusnul. Implementasi Metafora Dalam Model Pembelajaran 

TANDUR (Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasi, Ulangi, 

Rayakan)  Pada Pembelajaran Moving Class Dengan Pokok Bahasan 

Persamaan Kuadrat. 

Kou, Vinsensius. Penggunaan Model Poblem Based Intractions Dengan Media 

Elektronik . 

Krismiati. Implementasi Gaya Belajar Vak (Visual, Auditori Dan Kinestetik) Pada 

Pelaksanaan Model Pembelajaran Mmp (Missouri Mathematics 

Project) Pada Pokok Bahasan Bilangan Bulat dan Pecahan. 

Kurniawan, Agus Prasetyo.Pembentukan Kelompok Kooperatif Dengan Bantuan  

       Aplikasi Visual Basic. 

Lestari. Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Pbm) Dengan Strategi 

Metakognitif   Pada Materi Persamaan Linear Satu Variabel (PLSV). 

Muiz, Abdul. Kesalahan Naratif Dalam Membaca Simbol-Simbol Matematika 

--------------.Tiga Potensi Manusia Menurut Al Qur‟an dan Implementasinya 

Dalam Pembelajaran Matematika. 

Nadliroh, Umi. Model Pembelajaran Barbasis Masalah (PBM) Berlandaskan Pada 

Teori Bruner Pada Pokok Bahasan Pecahan.



 

 

 

 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

Na‟Imah, A‟imatun. Model Pembelajaran Student Teams Achievement Division 

(STAD) Berdasarkan Teori Belajar Van Hiele Pada Materi Bangun 

Ruang Sisi Lengkung. 

Nufianah, Yuyun.  Penerapan Media Pembelajaran Matematika Dengan 

Menggunakan Keping Warna Pada Pemahaman Konsep Bilangan 

Bulat Di Kelas V SD AN-NUR. 

Oktaviana, Serlly. Model Pembelajaran Kooperatif STAD ( Student Team 

Achievement Division ) Berdasarkan Teori Belajar Psikologi Gestalt 

Pada Pelajaran Matematika Sub Pokok Bahasan Bentuk Pangkat. 

Oktaviarina, Affiati .Analisis Prestasi Belajar Mahasiswa Penerima Beasiswa 

Bidik Misi Di Jurusan Matematika FMIPA UNESA.                                                                         

Permatasari, Dian. Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Stad Dengan Metode 

Diskusi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Pokok 

Bahasan Peluang Pada Siswa Kelas XI IPA 2 SMA Sejahtera 

Surabaya. 

Prasetio, Kurniawan Edi. Media Kartun Pada Materi Trigonometri Untuk 

Meningkatkan Intrapersonal Intelligence Siswa. 

Pratama, Via Keke Okta. Model Pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) Dengan 

Pendekatan Open – Ended Pada Materi Pecahan. 

Prayitno, Lydia Lia. Permainan Tradisional Sebagai Media Untuk Mengajarkan 

Matematika di Sekolah Dasar. 

Pristianawati, Dian. Upaya Meningkatkan Keaktifan Dan Pemahaman Siswa 

Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD.  

Putra, Kiki Setya. Menerapkan Metode Improve Dengan Pendekatan Matematika 

Realistic Pada Pokok Bahasan Materi Peluang. 

Rahmawati, Winda. Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Pokok 

Bahasan Operasi Hitung Bentuk Aljabar Dengan Menerapkan Model 

Pembelajaran WINDA (Wawasan, Interaksi, Narasi, dan 

Argumentasi Serta Evaluasi) Pada Siswa Kelas VII-E SMPN 32 

Surabaya Tahun Ajaran 2012-2013. 

Rahmawati, Yuli. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Sub Pokok Bahasan 

Persamaan Kuadrat Pada Siswa Kelas X. 

Riyandhani, Tita Septi.Media Kartu Domino Percasi (Persen, Pecahan, dan Desimal) 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Metakognitif Siswa. 



 

 

 

 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

Sari, Juldianti Nirmala. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student 

Teams Achievement Divisions (STAD) Terhadap Minat Dan Prestasi Belajar 

Siswa Pada Pokok Bahasan Peluang Siswa Kelas XI IPS 2 SMA Dr. Soetomo 

Surabaya Tahun Ajaran 2o12-2013. 

Sukowati, Sundari. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Stad Sebagai 

Upaya Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Siswa Pada 

Sub Pokok Bahasan Peluang Kelas Xi Ipa-1 Sma Tamansiswa 

Mojokerto Tahun Ajaran 2012-2013 

Sulaiman. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Untuk 

Meningkatkan  Prestasi Belajar Matematika Pada Pokok Bahasan 

Fungsi dan Persamaan Kuadrat Di Kelas X-A UPT SMA Negeri 3 

Mojokerto Tahun Ajaran 2012 – 2013. 

Sunardi, Hartanto. Pengembangan Taksonomi „SOLO‟ Mahasiswa dalam Aljabar. 

 

Supriyanto, Aris. Led Sebagai Alternatif Media Pembelajaran Gradien. 

Tamara, Nella Arsita. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

Dengan Metode Permainan Untuk Meningkatkan Kompetensi 

Belajar Matematika  Pokok Bahasan Bentuk Akar Pada Siswa Kelas 

X Pemasaran 2 SMK Dr. Soetomo Surabaya. 

Triandani, Andina Ivana. Upaya Peningkatan Keaktifan Mahasiswa dalam 

Pembelajaran Kalkulus Integral Melalui Kegiatan Lesson Study 

Dengan Metode Pembelajaran STAD. 

Utami, Widyawati. Upaya Membantu Siswa Mengingat Kembali Materi 

Persamaan Dan Pertidaksamaan Linier Satu  Variabel Serta  

Pemecahan  Masalah  Lewat  Metode  Belajar  Aktif  Model Air  

Pada   Siswa Kelas  7-1  Smp Negeri 4 Waru Tahun Pelajaran 

2011/2012. 

Utomo, Tri Endro. Pembelajaran Kontekstual Dengan Tugas Peta Konsep Pada 

Pembelajaran Matematika Siswa SMP.
 

Wijaya, Didik Anggra. Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share  

(TPS) Dan Student Teams Achievement Division (STAD) Terhadap 

Hasil Belajar Matematika Pada Pokok Bahasan Trigonometri Siswa 

Kelas XI IPA SMA Dr. Soetomo Surabaya Tahun Ajaran 2012/ 

2013. 

Zulaikah, Siti. Model Pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) Dan 

Time Token Pada Materi Faktorisasi Suku Aljabar. 


	PENGANTAR.pdf (p.1-11)
	PROCEEDING SEMINAR NASIONAL UNIPA SBY 2013.pdf (p.12-551)

