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Pemakalah Utama 1

TANTANGAN PENDIDIKAN MATEMATIKA MENGHADAPI
MEA
Oleh
Prof. Basuki Widodo, Msv
Jurusan Matematika FMIPA ITS Surabaya
Email: bwdantr@gmail.com

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengajak
dunia pendidikan optimis memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.
Pendidikan, kata Mendikbud, harus menjadi wadah yang menyenangkan. Seperti
yang pernah di tulis oleh Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hadjar Dewantara.
Sekolah merupakan taman yang menyenangkan bagi para anak-anak Indonesia.
Mendikbud menghimbau institusi pendidikan untuk memanfaatkan
kesukaan atau kegemaran para peserta didik menjadi alat belajar. Kebutuhan pada
era MEA 2015 adalah generalis atau orang-orang yang bisa menjadi pembelajar
seumur hidup. Bidang yang dipelajari saat ini belum tentu relevan di masa
mendatang. Dengan begitu rangsangan untuk menjadi pembelajar akan sangat
bermanfaat ketika berkarya di masa depan.
Sementara itu, gelegar pasar tunggal Asean 2015 (MEA) telah menggema,
meskipun belum diterima sepenuhnya oleh seluruh masyarakat. Hal ini karena
kehadiran pasar ini tampil dengan perspektif ekonomi saja, sehingga masyarakat
yang berada di luar ranah ekonomi, bisa tidak tahu atau tidak mau tahu. MEA
(Masyarakat ekonomi ASEAN) yang sudah di-launching pada 31 Desember 2015,
memungkinkan mudahnya mobilitas barang, jasa, dan orang antarnegara di
wilayah ASEAN. Tentu saja ini merupakan angin segar bagi yang siap bersaing,
namun menjadi badai yang melumpuhkan bagi yang tidak siap.
Betapa mudahnya barang, jasa, dan orang di wilayah ASEAN memasuki
negara kita demikian juga sebaliknya apabila kita memiliki daya saing. Jutaan
orang akan bersaing dengan tenaga kerja asing pasca mereka lulus dari satuan
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pendidikan tertentu. Suatu fakta yang tidak bisa dihindari karena perjanjian
tersebut telah disepakati oleh anggota-anggota ASEAN. Tema implementasi pasar
tunggal Asean 2015 adalah sektor barang dan jasa.
Tujuh sektor barang yang dimaksud yaitu produk berbasis pertanian,
otomotif, elektronik, karet, tekstil, perikanan, dan barang dari kayu, sedangkan
lima sektor jasanya adalah layanan transportasi udara, layanan dalam jaringan,
pariwisata, kesehatan, dan logistik.
Meskipun saat ini hanya terbatas beberapa sektor, perjanjian ini
menimbulkan tanda tanya bagi insan pendidikan tentang sejauh mana kemampuan
anak didik kita bersaing secara global. Masih banyaknya masyarakat yang belum
memahami hal ini, besar kemungkinan menjadi masalah besar bagi bangsa kita,
sebab akan muncul kegagapan massal terutama bagi angkatan kerja yang tidak
terdidik dan tidak terlatih.
Data BPS 2014 menunjukkan bahwa penduduk di atas 15 tahun yang
bekerja berdasarkan pendidikan secara berurutan adalah: SD 46,8%, SLTP
17,82%, SLTA 25,23% dan pendidikan tinggi 10,14%. Dengan komposisi
mayoritas lulusan pendidikan dasar, apakah mampu pendidikan kita menyiapkan
sumber daya manusia bersaing di pasar bebas ASEAN? Idealnya pemerintah dan
pendidikan kita terlebih dahulu menyiapkan strategi penyiapan sumber daya
manusia dan infra struktur pendukung yang optimal.
Pemerintah masih disibukkan oleh bongkar pasang kurikulum. Ironisnya,
bongkar pasang kurikulum kita masih memiliki paradigma yang sama, yaitu
menjadikan mata pelajaran dan matakuliah masih sebagai tujuan belum sebagai
alat kecakapan hidup. Keberhasilan siswa dan mahasiswa masih diukur dari
tingkat penguasaan materi saja belum pada bagaimana menggunakan materi itu
sebagai kecakapan untuk memperoleh kesuksesan hidup. Hal itu menyebabkan
lulusan pendidikan kita gagap dan kurang mampu bersaing dalam mengahadapi
dunia kerja. Mari berkaca dengan negara tetangga semisal Singapura dan
Malaysia. Survey yang dilakukan PISA untuk mengetahui kemampuan menulis,
membaca dan sains anak sekolah menengah, anak Indonesia selalu berada di
urutan terbawah jika dibandingkan dua negara jiran itu. Mereka memiliki
kurikulum jangka panjang yang jelas. Apa yang hendak dicapai, apa yang harus

2

dilakukan , tepat sasaran dan bisa diukur. Keunggulan lain dari kurikulum kedua
negara itu disamping tidak gampang berubah adalah skill yang diperlukan untuk
menghadapi era globalisasi termuat gamblang dalam kurikulum mereka. Sehingga
tamatan atau lulusan sekolah–sekolah di kedua negara itu lebih mampu
menghadapi persaingan global.
Demikian juga penyebab rendahnya kualitas pendidikan kita mesti dilihat
satu-satu, yang paling urgen untuk dijadikan skala prioritas adalah kualitas guru
kita . Mengapa guru? Semua tahu, semua mahfum, guru adalah ujung tombak
pendidikan. Dalam perkembangan dunia yang begitu cepat, adalah hal yang
mutlak untuk guru berevolusi menjadi “ future teacher”, guru yang mumpuni,
punya daya saing global dan punya mindset internasional. Sudah lebih dari
sepuluh tahun pemerintah menggulirkan program sertifikasi guru dan dosen.
Program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen ini adalah
upaya panjang yang dilakukan pemerintah yang diharapkan juga berimplikasi
positif dalam peningkatan mutu pendidikan kita. Memang akan tidak adil kalau
menilai hasil sertifikasi dalam kurun waktu singkat sekarang ini namun ada
indikasi bahwa proses dan tujuan sertifikasi mengalami degradasi. Kalau awalnya
tujuan sertifikasi adalah untuk mensejahterahkan para guru dan meningkatkan
mutu pendidikan maka nampaknya yang tercapai hanyalah indikator pertama
yaitu peningkatan kesejahteraan para pendidik itu. Namun implikasi peningkatan
kualitas pendidikan di Indonesia patut dipertanyakan.
Bagaimana pendidikan kita merespon MEA yang sudah berjalan ini?
Akankah kita korbankan generasi sekarang bersaing tanpa persiapan?. Era
perdagangan bebas ASEAN harus disambut oleh dunia pendidikan, khususnya
pendidikan matematika, dengan cepat, agar sumber daya manusia Indonesia siap
menghadapinya tanpa banyak menimbulkan masalah. Pekerja asing berkualitas
tinggi akan membanjiri Indonesia. Kabar terbaru, ada 12 ribu pekerja Cina
membanjiri Indonesia. Pekerja Indonesia yang tidak berkualitas akan tergusur
dinegeri sendiri. Masalah daya saing tenaga kerja kita semakin rumit ketika
penguasaan teknologi lulusan lembaga pendidikan kita masih jauh dari harapan.
Liberalisasi global menyebabkan kemajuan teknologi juga melibas habis usaha
tradisional di Indonesia, contoh kecil saja kasus taksi uber. Taksi tradisional di

3

prediksi bangkrut, aplikasi modern jadi penyebabnya. Orang–orang pintar pendiri
taksi uber, masuk di negara mana saja dengan memanfaatkan para pemilik
kendaraan pribadi untuk direkrut menjadi sopirnya. Pesan antar pun hanya
dilakukan melalui HP dan aplikasi. Pemerintah juga tidak punya alasan melarang
taksi ini beroperasi. Ini contoh kecil betapa teknologi akan melibas yang
tradisional jika kita tidak punya kualitas setara itu untuk membendungnya.
Ujung–ujungnya hanya akan jadi tenaga kasar, perlu kemauan keras untuk
mempersiapkan hal itu dimana sejak awal penulis telah menyinggung bahwa kata
kuncinya adalah pendidikan.
Mengacu pada faktor penentu kemajuan suatu negara adalah penguasaan
inovasi (45%), penguasaan jaringan/networking (25%), penguasaan teknologi
(20%), dan kekayaan sumberdaya alam hanya (10%), maka pendidikan kita harus
lebih menekankan pada tiga kemampuan di atas. Paling tidak kita bisa belajar dari
negara tetangga, Singapura. Singapura tidak memiliki sumberdaya alam tetapi
masuk dalam kategori negara maju, karena negara tersebut menguasai tiga hal di
atas.
Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan pendidikan kita
dalam Era MEA 2015 ini ? Pemerintah harus menyiapkan sekolah-sekolah
khusus yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan kerja, misalnya sekolah
pertanian, sekolah peternakan, sekolah perikanan, sekolah teknik mesin, sekolah
teknik bangunan, dan sebagainya. Sekolah-sekolah tersebut harus benar-benar
membekali

kompetensi

untuk

berinovasi

dan

untuk

membangun

jaringan/networking. Kompetensi berinovasi dapat dilakukan dengan peningkatan
berbagai ketrampilan seperti, inovasi pembudidayaan, desain produk, strategi
pemasaran, penggunaan teknologi dan penguasaan bahasa Inggris sebagai alat
komunikasi. Adapun kompetensi membangun jaringan dilakukan dengan
pengembangan sikap dan mengelola sumber daya manusia seperti, kepemimpinan,
kerja sama, komunikasi dan pengembangan pribadi.
Dalam jangka waktu yang singkat, kemampuan berinovasi dan penguasaan
teknologi merupakan keniscayaan untuk segera dilakukan karena mayoritas output
pendidikan dasar dan menengah akan bekerja di sektor bawah atau tenaga kasar.
Ketrampilan ini bisa diupayakan dengan cepat karena siswa akan diajarkan
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bagaimana cara bekerja yang kreatif dan inovatif. Adapun pengembangan
kemampuan membangun jaringan diprioritaskan bagi tenaga kerja level
manajemen yang umumnya diemban oleh lulusan perguruan tinggi. Akan tetapi,
jika ketrampilan ini dimiliki oleh semua level pendidikan maka dapat
meningkatkan kualitas kerja lulusan pendidikan sehingga daya saing tenaga kerja
kita meningkat.
Menyiapkan sumber daya manusia memang bukan pekerjaan mudah dan
bisa dilakukan secara instant. Akan tetapi, apabila pendidikan kita (guru dan
sekolah) bisa membekali siswa dengan kedua ketrampilan tersebut, lulusan
pendidikan kita akan memiliki rasa percaya diri dan motivasi untuk
mengembangkan diri secara optimal sehingga mampu bersaing secara global.
Mampukah perangkat pendidikan kita melakukannya? Jika tidak, pemerintah
harus memberikan regulasi-regulasi yang mempermudah masyarakat untuk
membuka lembaga-lembaga pelatihan yang membekali keterampilan untuk
berinovasi, penguasaan teknologi, dan kemampuan membangun jaringan sesuai
dengan kebutuhan lapangan kerja. Dengan demikian, pendidikan kita memiliki
andil besar dalam menyiapkan sumberdaya yang siap dalam persaingan global.
Dan tantangan terakhir yang dihadapi pendidikan kita adalah masalah
menghadapi bonus demografi (demograpfic deviden) yang diperkirakan akan
terjadi pada tahun 2020-2030 nanti. Bonus demografi adalah bonus yang
dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif
(rentang usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Bonus
demografi ini hanya terjadi sekali dalam kurun waktu yang sangat lama dan akan
berlangsung dalam waktu yang cukup singkat. Oleh karena itu harus
dimanfaatkan sebaik mungkin. Momentum ini mau tidak mau harus diupayakan
sedemikian rupa agar dapat membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia.
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Pemakalah Utama 2
Peningkatan Kualitas Lulusan Program Studi Pendidikan Matematika
dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
Prof. Ipung Yuwono, M.S., M. Sc.

Ringkasan: Peningkatan daya saing dan mutu lulusan PS
Pendidikan Matematika menjadi keharusan agar lulusannya siap
menghadapi persaingan di era MEA. Suatu bentuk peningkatan
daya saing, adalah PS Pendidikan Matematika perlu berusaha
meraih akreditasi yang lebih tinggi. Langkah awal untuk
peningkatan akreditasi tersebut adalah perlunya revitalisasi
kurikulum PS Pendidikan Matematika, yakni menyelaraskan
kurikulum dengan standar guru matematika Asean (Southeast
Asia Regional Standards for Mathematics Teachers, SEARSMT). Beberapa contoh kasus dalam matematika yang
menggambarkan pengejawantahan standar SEARS-MT diberikan
dalam makalah ini.
Kata kunci: MEA, daya saing lulusan, akreditasi, SEARS-MT

Pada tahun ini, MEA telah diimplementasikan di 10 negara Asean. Dengan
demikian persaingan antar Negara Asean pada era ini menjadi semakin
meningkat. MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi
juga pasar tenaga kerja profesional, termasuk guru matematika. Pendidikan
sebagai pencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas menjadi jawaban
terhadap kebutuhan tersebut. Oleh karena itu meningkatkan mutu lulusan,
termasuk guru matematika, menjadi keharusan agar lulusannya siap menghadapi
persaingan di era MEA.

Dalam upaya mempersiapkan diri menghadapi perubahan dan sekaligus
mengatasi hambatan & tatangan tersebut, Program Studi (PS) Pendidikan
Matematika harus segera merumuskan dan menetapkan langkah-langkah strategis
dan terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan
( stakeholder). Untuk meningkatkan kualitas lulusan maka perlu ada pembaharuan
dalam berbagai aspek di PS Pendidikan Matematika.
6

Salah satu pembaharuan itu berupa pembaharuan mindset, yakni sebagian
kecil (5 %-10%) lulusan PS Pendidikan Matematika harus diarahkan dan
diproyeksikan untuk dapat bersaing di pasar kerja di tingkat Asean. Agar lulusan
dapat bersaing di tingkat Asean, salah satu bentuk penyiapan berupa penyesuaian
standar Program Studi Pendidikan Matematika dengan standar PT (Permen
Ristekdikti no. 44 Tahun 2015).

Selanjutnya, standar lulusan harus segera

menyesuaikan dengan standar lulusan PT di Asean. Standar PT di Asean
menggunakan akreditasi yang dilakukan oleh AUN-QA ( Asean University
Network – Quality Assurance). AUN QA

diinisiasi oleh SEAMEO (The

Southeast Asian Ministers of Education Organization).
Rumusan kurikulum

program studi Pendidikan Matematika perlu

disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, yakni di pasar kerja Negara Asean.
Selain sisi materi, proses perkuliahan juga perlu penyesuaian sehingga sejalan
dengan tuntutan dunia kerja. Model kuliah yang mengedepankan ceramah, satu
arah dari dosen ke mahasiswa, dan tanpa interaksi , tidak sejalan lagi dengan
tuntutan dunia kerja saat ini dan masa depan. Perkuliahan yang banyak dilakukan
saat ini adalah bentuk kuliah yang lebih dominan pada ceramah. Kuliah lebih
dominan pada “I lecture, you listen” yang dicirikan sebagai berikut: (a) aktivitas
mahasiswa masih minim, (b) mahasiswa cenderung bersikap pasif (receiver), (c)
mahasiswa belum dapat berpikir “think outside the box”, (d) pengetahuan awal
mahasiswa belum dimanfaatkan, (e) transfer pengetahuan satu arah, dari dosen ke
mahasiswa, (f) tidak ada proses eksplorasi, transformasi dan konstruksi ilmu, (g)
dosen menjadi sumber informasi utama, (h) materi tidak kontekstual dan tidak
aktual (i) soft skills mahasiswa tidak berkembang. Perkuliahan demikian kurang
mengembangkan kecerdasan dan karakter mahasiswa kita.
Perkuliahaan yang diharapkan selaras dengan tuntutan pasar kerja di
Asean adalah perkuliahaan yang lebih mengaktifkan mahasiswa sebagai pebelajar
dewasa, yakni: (a) aktif, baik secara mental maupun fisik, (b) mandiri, (c)
bertanggung jawab, (d) mampu belajar beyond the classroom, (e) belajar
sepanjang hayat, (f) keleluasaan mahasiswa untuk mengembangkan potensi,
mengeksplorasi dan mentrasformasi ilmu pengetahuan (g) pembelajaran secara
kolaboratif, kooperatif, kontesktual , (h) mengembangkan pengetahuan awal
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dalam membangun pengetahuan baru (i) “Tut wuri handayani”

sebagai

pengejawantahan fungsi fasilitator dalam pengembangan pendidikan karakter.
Tut wuri handayani berarti mengikuti di belakang dengan teladan dan wibawa.
Dalam penyiapan guru matematika, dosen harus berperan sebagai model
dalam memfasilitasi belajar mahasiswa di kelas. Dosen pada PS Pendidikan
Matematika belum cukup jika hanya menguasai materi/content yang diampunya.
Dosen harus menguasai aspek pedagogical content knowledge yakni aspek
mendidik (bukan hanya mengajar) yang terkait dengan materi yang diampunya.
Semua aspek pedagogical content knowledge pada guru matematika itu telah
dirumuskan dalam standar guru matematika Asean, yakni Southeast Asia Regional
Standards for Mathematics Teachers (SEARS-MT) yang diinisiasi oleh SEAMEO
RECSAM (Regional Centre for Education in Science and Mathematics).
Pada tataran penyiapan lulusan PS Pendidikan Matematika, maka
kurikulum di PS Pendidikan Matematika perlu segera direvitalisasi agar selaras
dengan SEARS-MT. Standar guru matematika Asean yang dirasa masih belum
disiapkan dengan sungguh-sungguh di PS Matematika adalah standar pada
Dimensi 1 (kompetensi profesional) berikut: (a) Knowledge of strategies for
supporting creativity and innovation; (b) Knowledge of making relations between
mathematics and other disciplines; (c) Knowledge for making complex relations
between representations of core topics; (d) Knowledge of students’ conceptions
and misconceptions about mathematics; (e) Knowledge of strategies for
developing students’ higher order thinking skills in mathematics; and (f)
Knowledge of supporting students to develop complex mathematical thinking and
decision-making
Gambaran tentang kompetensi professional (a) s.d. (f) diberikan dalam
uraian berikut. Untuk memicu munculnya kreativitas (a), perlu adanya
pembelajaran yang meminta siswa membangun contoh dalam menggeneralisasi
suatu konsep atau fakta (Watson & Mason, 2005). Di SMP siswa sudah mengenal
bilangan prima sebagai bilangan asli yang faktornya tepat ada dua. Selanjutnya
dapat ditanyakan atau siswa diminta memberi contoh bilangan asli yang faktornya
tepat ada tiga. Setelah mendapatkan contoh-contoh bilangan yang faktornya tepat
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tiga, siswa diminta mengidentifikasi sifat sifat yang ada pada bilangan tersebut.
Lebih lanjut, juga perlu ditanyakan contoh bilangan asli yang mempunyai tepat 4
faktor, tepat 5 faktor, dan seterusnya, beserta identifikasi sifat-sifatnya.
Pengaitan antar topik di dalam matematika (b), misalnya pengaitan aljabar
dengan geometri dan pengaitan antara matematika dengan disiplin ilmu di luar
matematika. Contoh pengaitan matematika dengan pengetahuan lingkungan
ditunjukkan pada Gambar 1. Gambar tersebut memperlihatkan hasil perkalian
bilangan bulat. Isian pada kotak yang bukan bertanda “??” mudah dijelaskan,
namun untuk kotak yang bertanda “??” lebih sulit dijelaskan. Untuk menjelaskan
kotak “??”

dapat dikaitkan dengan prinsip keseimbangan lingkungan. Agar

seimbang, kotak “??” harusnya bertanda “+”, karena tanda negatif sudah ada dua
sedangkan tanda positif baru satu.

x

+

_

+

+

-

-

-

??

Gambar 1. Pengaitan matematika dengan pengetahuan lingkungan. Agar
seimbang, kotak “??” pantasnya negatif atau positif?

Pengaitan antar topik dalam matematika dan penguasaan materi yang
menaungi konsep pembelajaran di bawahnya merupakan hal yang juga perlu
dikuasai guru (c). Penguasaan konsep sistem persamaan linier dapat digunakan
untuk mengkritisi konsep barisan yang termuat dalam beberapa buku matematika
SMP. Butir soal berikut atau yang sejenis sering muncul pada ujian terstandar,
UN:
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Barisan 1:
Suku ke-empat barisan 3, 7, 11, …adalah:
A. 13
B. 15
C. 17
D. 33
Penulis soal menganggap kunci jawaban butir soal tersebut adalah “B”
dengan menganggap rumus umum suku barisan tersebut adalah un = 4n – 1.
Namun, menggunakan pengaitan antara grafik fungsi linier yn dengan
fungsi kubik y  f ( x)  ax3  bx 2  cx  d yang berpotongan di titik (1, 3), (2, 7),
dan (3, 11), dapat ditemukan nilai a, b, c, dan d (Gambar 2). Dengan memilih d
sembarang, misalnya 33 didapat sistem persamaan dengan 4 variabel (NCTM,
2009):
3  ax3  bx2  cx  d , untuk x = 1
7  ax3  bx2  cx  d , untuk x = 2

11  ax3  bx2  cx  d , untuk x = 3
33  ax3  bx2  cx  d , untuk x = 4
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Gambar 2. Grafik y = f(x) = 4x – 1 sebagai padanan un = 4n – 1, yang “berimpit”
dengan grafik y  f ( x)  3x3  18x 2  37 x  19 di x = 1, 2, 3, dan 4.
Dengan menyelesaikan sistem persamaan linier tersebut didapat a, b, c, dan d.
sehingga fungsi kubiknya adalah y  f ( x)  3x3  18x 2  37 x  19
Jadi didapat rumus umum barisan 3, 7, 11, …tidak tunggal, selain
un = 4n – 1, ada lainnya, yaitu:
um  3m3  18m2  37m  19

Dengan menyulihkan m = 4, didapat suku ke 4 barisan adalah 33 (jawaban D).
Barisan 2
Suku ke-enam barisan 1, 2, 4, 8, 16, …adalah:
A. 31
B. 32
C. 33
D. 36
Tanpa melihat konteks atau keterkaitan dengan topik lain, semua akan
menyatakan bahwa jawab soal tersebut adalah B, dengan rumus umum
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Un = 2n-1
Namun bila dicermati lebih mendalam, bisa saja jawabannya adalah A,
dengan rumus umum suku ke n adalah
Un* = nC4 + n-1C2 + nC2
yang akan menghasilkan suku ke 6 adalah 31 (Kaur, Har, & Kapur, 2009).
Konteks barisan tersebut dapat muncul dalam geometri, yakni banyak daerah yang
terjadi pada lingkaran bila diberikan 6 titik pada lingkaran tersebut.

Gambar 3: Banyak daerah yang terjadi pada lingkaran bila diberikan 6
titik pada lingkaran tersebut adalah 31.
Gambaran lain tentang miskonsepsi yang sering dilakukan pembuat soal di
Bimbel atau Olimpiade adalah butir soal berikut:
Nilai

2  2  2  2  ... adalah...

Untuk menentukan nilai bilangan tersebut, lakukan langkah: beri nama x, lakukan
operasi aljabar pada x, yakni:
x  2  2  2  2  ...

Kemudian kuadratkan, didapat persamaan kuadrat x 2  2  x , selesaikan,
diperoleh x = 2.
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Permasalahan atau miskonsepsi: apakah langkah yang dilakukan
tersebut benar atau valid?. Bandingkan dengan proses yang analog atau mirip
dengan proses pada penentuan x berikut.
Perhatikan barisan yn yang didefinisikan oleh:


yn   2n untuk semua bilangan cacah .
n 0

Untuk menentukan nilai bilangan tersebut, kita lakukan langkah beri nama y,
lakukan operasi aljabar pada y, yakni:
y = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + ...

(*)

Kalikan ke dua ruas (*) dengan 2, didapat:
2 y = 2 + 4 + 8 + 16 + ...
Kurangi ke dua ruas (*) dengan 1, didapat:
y -1 = 2 + 4 + 8 + 16 + ...
Ternyata diperoleh 2y = y – 1. Jadi y = -1. Didapat hasil yang tidak valid. Dimana
letak kesalahan atau miskonsepsi bernalarnya?
Selain kompetensi umum sebagai guru matematika, kompetensi guru
dalam ICT (Information and Communication Technology, TIK) juga merupakan
standar yang harus dikuasai guru matematika. Hal itu sudah selaras dengan
Kurikulum 2013 yang meniadakan guru TIK. TIK harus terintegrasi dalam mata
pelajaran yang harus diampu oleh guru mata pelajaran.

Kompetensi guru

matematika dalam TIK menurut SEARS-MT adalah: (a) Knowledge of ICT
integration in the teaching and learning, (b) Knowledge of how particular
software supports a mathematics concept, (c) Knowledge of use of ICT to model
context and solve problems, and (d) Knowledge of application/software
development specifically on mathematics lessons.

Simpulan
Usaha peningkatan relevansi dan daya saing lulusan pendidikan tinggi perlu
dimulai dari internal PS Matematika dengan mengarah pada akreditasi yang
berlevel Asean/internasional. Hal itu perlu dilakukan untuk peningkatan mutu
lulusan. Dalam menyongsong era MEA, PS Matematika perlu melakukan
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peningkatan kapasitas diri nya mengarah ke level Asean dengan mengajukan
program studi untuk diakreditasi di level Asean yakni pada AUN QA. Langkah
awal untuk meningkatkan daya saing lulusan dan meraih akreditasi tersebut perlu
revitalisasi kurikulum, yakni dengan menyelaraskan kurikulum PS Pendidikan
Matematika dengan standar guru matematika Asean (SEARS-MT).
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Makalah Matematika

Studi Eksperimen Tentang Pembelajaran Berbasis
Masalah Kontekstual Dengan Prinsip Penemuan Kembali.
(Studi Pada Mata Kuliah Kalkulus II di Mahasiswa Pendidikan Matematika
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya)

Hartanto Sunardi
Dosen Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan 1)untuk mengetahui apakah hasil belajar
mahasiswa dengan pembelajaran berbasis masalah kontekstual dengan prinsip
penemuan kembali, lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar mahasiswa yang
mengikuti pembelajaran matematika konvensional, 2)untuk mengetahui apakah
dengan pembelajaran berbasis masalah kontekstual dengan prinsip penemuan
kembali, efektif untuk mengajarkan Kalkulus II.
Rancangan penelitian yang digunakan yaitu desain eksperimen pretes–
postes dua kelompok, dengan populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa
pendidikan Matematika Universitas PGRI Adi Buana Surabaya yang
memprogram mata kuliah Kalkulus II pada Semester Genap 2014/2015 yaitu
mahasiswa angkatan 2013/2014 yang terdiri 5 kelas. Sedangkan sampel dalam
penelitian ini dipilih dua kelas, yang diambil secara acak, masing-masing diambil
satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas lagi sebagai kelas kontrol.
Kelas Eksperimen diberi perlakuan pembelajaran berbasis masalah kontekstual
dengan prinsip penemuan kembali, sedangkan kelas kontrol dengan model
pembelajaran konvensional.
Teknik analisis data dengan menggunakan dua teknik analisis data, yaitu
analisis statistik inferensial dan analisis statistik deskriptif. Teknik analisis
statistik inferensial berupa analisis kovarian digunakan untuk menganalisis data
tes hasil belajar. Sedangkan teknik analisis statistik deskriptif berupa persentase,
digunakan untuk menganalisis data aktivitas mahasiswa dan dosen, data respon
mahasiswa, ketuntasan hasil belajar dan data keterlaksanaan rencana
pembelajaran.
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Berdasarkan hasil analisis data disimpulka sebagai berikut :
1. Hasil belajar mahasiswa dengan pembelajaran berbasis masalah kontekstual
dengan prinsip penemuan kembali, lebih baik dibandingkan dengan hasil
belajar mahasiswa yang mengikuti pembelajaran matematika konvensional.
2. Pembelajaran berbasis masalah kontekstual dengan prinsip penemuan
kembali, adalah efektif untuk mengajarkan Kalkulus II
Kata Kunci: Masalah Kontekstual, Prinsip Penemuan Kembali, Kalkulus II
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembelajaran

dengan

pendekatan

matematika

ralistik/kontekstual

menggunakan masalah yang berbasis kontekstual sebagai titik tolak dalam proses
pembelajaran. Dari masalah kontekstual tersebut mahasiswa akan dengan segera
dapat mengaitkan pengetahuan atau pengalaman yang telah ia miliki sebelumnya,
untuk mendiskripsikan, mengiterprestasikan baik secara informal ataupun secara
formal. Kemudian mahasiswa menyusun rencana penyelesaian atau pemecahan
masalah selanjutnya menyelesaikan sesuai dengan rencana yang disusunnya.
Akhirnya mahasiswa dengan bantuan atau tanpa bantuan dosen diharapkan
melakukan matematisasi secara vertikal.
Marpaung (dalam Herawaty 2003) menyatakan belajar matematika
berkaitan dengan belajar konsep-konsep abstrak, dan peserta didik merupakan
mahkluk psikologis, maka pembelajaran matematika harus didasarkan atas
karakteristik matematika dan peserta didik itu sendiri. Menurut Freudenthal,
matematika merupakan aktivitas manusia. Pendidikan memberikan kesempatan
dan menuntun peserta didik menemukan kembali (reinvent) konsep atau prinsip
(Heuvel-Panhuizen dalam Herawaty 2003). Matematika merupakan sekumpulan
alat untuk mendeskripsikan, menganalisis dan memprediksi tingkah laku sistem
dalam dunia nyata (Verschaffel & De Corte dalam Herawaty 2003). Untuk itu,
dalam pembelajaran matematika harus dimulai dari situasi masalah mahasiswa
(masalah

kontekstual)

sehingga

mereka

dapat

membayangkan

atau

menghubungkannya dengan dunia nyata (Heuvel Panhuizen dalam Herawaty
2003). Hasil penelitian Verschaffel & De Corte (dalam Herawaty 2003)
menyimpulkan, mahasiswa mempunyai kecenderungan kuat bergantung pada
pengetahuan dunia nyata dan realistik dalam memecahkan masalah. Menurut
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Soedjadi (1985) sesuai dengan keadaan masyarakat yang selalu berubah dan
penuh dengan masalah, maka kemampuan pemecahan masalah (problem solving)
perlu mendapat perhatian utama dalam pendidikan matematika. Melalui kegiatan
pemecahan masalah diharapkan pemahaman materi matematika dapat mantap dan
kreativitas dapt ditumbuhkan.
Dalam proses belajar mengajar di kelas, dosen mendominasi proses
belajar mengajar dengan menerapkan strategi klasik, dan metode ceramah sebagai
metode utama, mahasiswa menerima materi pelajaran secara pasif, bahkan hanya
menghafal rumus-rumus (Marpaung, 1999).

Kesulitan belajar matematika,

terutama disebabkan oleh sifat khusus dari matematika yang dimiliki objek
abstrak yang boleh dikata “berseberangan” dengan perkembangan intelektual anak
didik (Soedjadi dalam Herawaty, 2003), selain itu bahwa urutan sajian materi
dalam pembelajaran matematika yang biasa dilakukan diberikan soal latihan. Ini
menandakan bahwa pembelajaran yang dilakukan selama ini adalah (1) diajarkan
teori/definisi/teorema, (2) diberikan contoh-contoh, (3) diberikan soal latihan,
yang biasa kita setbut dengan pembelajaran konvensional. Ini menandakan bahwa
pembelajaran yang dilakukan menggunakan

pendekatan ini, mahasiswa

cenderung menerima dan menyalin teorema/ definisi dan contoh-contoh yang
diberikan dosen.
Pada Kurikulum S1 pendidika Matematika, materi/mata kuliah Kalkulus
II adalah materi esensial artinya materi ini adalah materi dasar yang selanjutnya
nanti akan menjadi materi prasyarat materi lain, misalnya persamaan diferensial.
Akan tetapi pembelajaran yang dikembangkan selama ini adalah diajarkan teori,
contoh, kemudian latihan, sehingga mahasiswa kurang memahami secara
mendalam. Selain itu jika ditemukan permasalahan atau persoalan yang serupa,
maka mahasiswa akan merasa kesulitan untuk menyelesaikan persoalan yang
seharusnya diselesaikan dengan prinsip Kalkulus II.
Berdasarkan kenyataan di atas, penulis termotivasi untuk melakukan
studi eksperimen tentang pembelajaran berbasis masalah kontekstul dengan
prinsip penemuan kembali, untuk mata kliah Kalkulus II yang diprogram
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mahasiswa pendidikan Matematika Universitas PGRI Adi Buana Surabaya pada
Semester Genap 2014/2015 yaitu mahasiswa angkatan 2013/2014.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah
penelitian sebagai berikut.
1. Apakah hasil belajar mahasiswa dengan pembelajaran berbasis masalah
kontekstual dengan prinsip penemuan kembali, lebih baik dibandingkan
dengan hasil belajar mahasiswa yang mengikuti pembelajaran matematika
konvensional, untuk mengajarkan Kalkulus II ?
2. Apakah pembelajaran berbasis masalah kontekstual dengan prinsip penemuan
kembali, efektif untuk mengajarkan Kalkulus II ?

1.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui hasil belajar mahasiswa dengan pembelajaran berbasis
masalah kontekstual dengan prinsip penemuan kembali, lebih baik
dibandingkan dengan hasil belajar mahasiswa yang mengikuti pembelajaran
matematika konvensional, untuk mengajarkan Kalkulus II
2. Untuk mengetahui pembelajaran berbasis masalah kontekstual dengan prinsip
penemuan kembali, efektif untuk mengajarkan Kalkulus II.

1.4 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai berikut:
1. Menghasilkan contoh teruji Perangkat Pembelajaran berbasis masalah
kontekstual dengan prinsip penemuan kembali.
2. Memberikan informasi kepada dosen-dosen matematika, dalam pemilihan
pengalaman belajar bermakna yang paling cocok untuk Kalkulus II.
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3. Memberikan informasi yang bermanfaat dalam pengembangan mata kuliah
pembelajaran matematika, sebagai acuan dalam penyusun buku ajar yang
lebih berkualitas, serta pengembangan kurikulum yang sesuai dengan
perkembangan zaman dan karakteristik daerah.

1.5

Definisi Istilah dan Definisi Operasional Variabel

1.5.1

Definisi Istilah

1. Masalah konstektual/Realistik yang dimaksud adalah masalah-masalah
nyata atau konkret yang dekat dengan lingkungan mahasiswa dan dapat
diamati, dipahami atau dapat dibayangkan oleh mahasiswa.
2. Pembelajaran matematika konvensional adalah proses pembelajaran yang
biasa dilakukan di jurusan pendidikan matematika universitas PGRI Adi
Buana Surabaya (disebut juga pembelajaran tradisional) yaitu pembelajaran
yang dimulai dari teori, contoh soal dan latihan soal. Metode yang digunakan
adalah metode ceramah.

1.5.2 Definisi Operasional Variabel
Untuk memberikan arah yang jelas dan menentukan variabel yang bisa
diukur pada penelitian ini diberikan defenisi operasional sebagai berikut.
1. Efektivitas

pembelajaran

yang

dimaksud

adalah

seberapa

besar

pembelajaran yang direncanakan dapat tercapai. Ketercapaian efektivitas
pembelajaran dengan menggunakan Lembar Kerja Mahasiswa penemuan
kembali berbasis masalah kontekstual didasarkan pada 1) ketuntasan belajar;
2) keterlaksanaan rencana pembelajaran; 3) ketercapaian efektivitas aktivitas
mahasiswa; 4) ketercapaian efektivitas aktivitas dosen selama proses
pembelajaran; 5) respon mahasiswa terhadap pembelajaran. Jika dari lima
aspek tersebut terpenuhi semua, maka pembelajaran tersebut dikatakan efektif.
2. Ketuntasan hasil belajar mahasiswa yang dimaksud adalah apabila paling
sedikit 85 % mahasiswa yang memperoleh skor  65 % dari skor total.
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3. Hasil belajar dalam penelitian ini adalah tingkat pencapaian belajar yang
diukur dengan skor, diperoleh berdasarkan tes hasil belajar setelah mengikuti
pembelajaran yang disusun dan dikembangkan oleh peneliti sendiri.
4. Aktivitas mahasiswa adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa selama
proses pembelajaran meliputi: mendengarkan/memperhatikan penjelasan
dosen atau temannya, membaca/memahami masalah, bekerja menyelesaikan
masalah dengan caranya sendiri, bekerja menyelesaikan masalah dengan
teman dalam kelompok, bertanya kepada dosen, bertanya kepada temannya,
menjawab/menunjukkan pendapat atau ide, perilaku yang tidak relevan
dengan pembelajaran.
5. Aktivitas dosen adalah kegiatan yang dilakukan dosen selama proses
pembelajaran meliputi: menyampaikan pendahuluan, memeriksa materi
prasyarat, menjelaskan materi dengan lisan/tulisan, perilaku yang tidak
relevan dengan pembelajaran.
6. Respons Mahasiswa adalah tanggapan mahasiswa terhadap pelaksanaan
pembelajaran matematika dengan menerapkan Lembar Kerja Mahasiswa
(LKM) Penemuan Kembali, dan komponen pembelajaran (materi, buku
mahasiswa, lembar kerja mahasiswa). Respon tersebut dikategorikan dalam
kategori senang dan tidak senang, baru tidak baru, disamping itu juga
mengetahui minat mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran yang sama pada
pembelajaran berikutnya.
7. Pengembangan perangkat yang digunakan model 4D (Four D) dari
Thiagarajan yaitu ada 4 tahap yaitu Define, Design, Develop, dan
Disseminate.

2. KAJIAN PUSTAKA
2.1 Pembelajaran Matematika
Menurut Trefers, De Lange dan Frudental (dalam Herawaty, 2003)
mengklasifikasikan pendekatan pembelajaran matematika, berdasarkan
intensitas matematika horizontal dan matematisasi vertikal menjadi 4 macam
yaitu :

20

1. Mekanisme yang lebih menekankan pada latihan, dan penghafalan rumus,
kedua roses matematisasi tidak tampak.
2. Struktualistik yang lebih menekankan pada matematisasi vertikal dan
cenderung mengabaikan matematisasi horizontal. Materi pada pendekatan ini
sebagai New math yang membangun konsep matematika berdasarkan teori
himpunan.
3. Emperistik yang lebih menekankan pada matematisasi horizontal dan
cenderung mengabaikan matematisasi vertikal.
4. Realistik yang menyeimbangi matematisasi horizontal dan vertikal.

2.2 Langkah-langkah Pembelajaran Matematika Kontekstual/Realistik
Menurut Widada (2002), bahwa dalam proses pembelajaran matematika
realistik dapat dibuat langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut:
Langkah 1 : Pendahuluan
-

Cek pemahaman materi prasyarat mahasiswa.

-

Guru memberi petunjuk/saran seperlunya dalam proses
pembelajaran yang akan dilakukan mahasiswa.

Langkah 2 : Memahami masalah kontekstual
Langkah 3 : Menyelasaikan masalah kontekstual (berpikir)
Langkah 4 : Mahasiswa berdiskusi dengan teman sebangkunya (berpasangan)
Langkah 5 : Diskusi kelas
Langkah 6 : Menyimpulkan

2.3 PEMBELAJARAN MATEMATIKA KONVENSIONAL
Model pembelajaran konvensional adalah pembelajaran secara klasikal
dengan menggunakan metode mengajar yang biasa digunakan guru matematika
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adalah gabungan dari metode ceramah, metode tanya jawab dan metode
pemberian tugas.

2.4 Hipotesis
Hipotesis penelitian ini adalah :
1. Hasil belajar mahasiswa dengan pembelajaran berbasis masalah kontekstual
dengan prinsip penemuan kembali, lebih baik dibandingkan dengan hasil
belajar mahasiswa yang mengikuti pembelajaran matematika konvensional,
untuk mengajarkan Kalkulus II.
2. Pembelajaran berbasis masalah kontekstual dengan prinsip penemuan
kembali, efektif untuk mengajarkan Kalkulus II

3. METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian eksperimen. Namun
karena tidak semua variabel penelitian dapat terkontral dengan kuat, maka ada
variabel yang sebenarnya berpengaruh terhadap hasil penelitian, tetapi tidak dapat
dikontrol, selain itu kondisi eksperimen juga tidak dapat diatur dan dikontrol
secara ketat, maka penelitian ini digolongkan dalam penelitian eksperimen semu.

3.2 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN
Populasi

penelitian

ini

adalah

seluruh

mahasiswa

pendidikan

Matematika Universitas PGRI Adi Buana Surabaya yang memprogram mata
kuliah Kalkulus II pada Semester Genap 2014/2015 yaitu mahasiswa angkatan
2013/2014 yang terdiri dari 5 kelas yaitu kelas A, B, C, D, dan E.. Sedangkan
sampel dalam penelitian ini dipilih dua kelas yaitu kelas C dan D, yang diambil
secara acak, masing-masing diambil satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu
kelas lagi sebagai kelas kontrol. Dengan undian kelas C sebagap kelas
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Eksperimen diberi perlakuan pembelajaran berbasis masalah kontekstual dengan
prinsip penemuan kembali, sedangkan kelas D sebagai kelas kontrol dengan
model pembelajaran konvensional.bersifat homogeny..
Kemudian kelas eksperimen di bagi menjadi kelompok kecil yaitu 4-6
or0nag setiap kelompok. Dan agar efektif pengelompokkan dilakukan sesuai
dengan tempat duduk mahasiswa.

3.3 Rancangan Penelitian
Sesuai dengan di atas, maka rancangan penelitian ini adalah desain
pretes-postes control grup. Kelas eksperimen dan kelas kontrol diusahakan
mempunyai banyak persamaan (homogen), agar terjaga ekuivalensinya. Kemudian
kelas eksperimen dan kelas kontrol tersebut diberi postes sebelum diberi
perlakuan dan postes sesudah perlakuan, dengan tes yang digunakan untuk postes
sama. Adapun rancangan penelitian tersebut adalah sebagai berikut.
Tabel 3.1 Rancangan Penelitian
Kelompok

Pretes

Perlakuan

Postes

Eksperimen

T1

X

T2

Kontrol

T1

Y

T2

Keterangan :
T1 = Pretes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol
T2 = Postes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol
X = Perlakuan pembelajaran berbasis masalah kontekstual dengan prinsip
penemuan kembali
Y = Perlakuan, penerapan pembelajaran matematika konvensional.
T1 = T2 ( butir soal T1 setara T2 ).
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3.4

Variabel Penelitian
1. Variabel Perlakuan
Variabel perlakuan adalah pendekatan pembelajaran baik pada kelas
eksperimen maupun pada kelas kontrol.
2. Variabel Kontrol
Variabel kontrol meliputi dosen, materi pelajaran, dan waktu.
3. Variabel Tak Terkontrol
Variabel tak terkontrol dalam penelitian ini adalah kondisi sosial
ekonomi, kesehatan, budaya, cara belajar, pendidikan orang tua, dan
jarak tempat tinggal mahasiswa dengan sekolah.
4. Variabel Kovariat (penyerta)
Variabel kovarial dalam penelitian ini adalah kemampuan awal
mahasiswa yang ditunjukkan oleh skor pretes mahasiswa.
5. Variabel Terikat
Variabel terikat adalah hasil belajar mahasiswa setelah diberi perlakuan.
Variabel terikat yang lainnya adalah aktivitas mahasiswa, aktivitas
dosen, ketuntasan belajar, keterlaksanaan rencana pembelajaran, dan
respons mahasiswa.

3.5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan ::
1. Pengamatan
a. Pengamatan aktivitas mahasiswa dan dosen
Data aktivitas mahasiswa dan dosen diperoleh melalui pengamatan
terhadap mahasiswa dan dosen dengan memperhatikan aktivitas
mahasiswa dan dosen selama proses pembelajaran berlangsung pada
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kelas eksperimen. Pengamatan aktivitas mahasiswa dan dosen ini
dilakukan oleh 1 orang pengamat dalam setiap kali pertemuan.
b. Pengamatan keterlaksanaan rencana pembelajaran
Untuk memperoleh data keterlaksanaan rencana pembelajaran
dilakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran, dengan
memperhatikan keterlaksanaan item – item yang ada dalam rencana
pembelajaran. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data
keterlaksanaan rencana pembela-jaran adalah lembar pengamatan
keterlaksanaan rencana pembelajaran.
2. Angket
Angket digunakan untuk mendapatkan data respons mahasiswa terhadap
pembelajaran. Angket yang peneliti gunakan adalah angket respons
mahasiswa yang dikembangkan oleh Prof. Nur, dkk dengan penyesuaian
seperlunya. Angket disebarkan kepada seluruh mahasiswa kelas
eksperimen setelah selesai pelaksanaan pembelajaran.
Angket yang digunakan meliputi angket respons mahasiswa terhadap
perangkat pembelajaran. Angket diberikan kepada mahasiswa yang setelah
kegiatan pembelajaran selesai. (Kardi.1977)
3. Tes Hasil belajar
Tes hasil belajar digunakan untuk mendapatkan data tentang keberhasilan
dalam pembelajaran berbasis masalah kontekstual dengan prinsip
penemuan kembali. Soal tes dikembangkan sendiri oleh peneliti.
Tes hasil belajar dimaksudkan untuk menentukan tingkat ketercapian
tujuan-tujuan pembelajaran khusus, sehingga instrumen tes ini
menggunakan PAP (penilaian acuan patokan).
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3.6 Teknik Analisis Data
3.6.1 Analisis Data Hasil Belajar
Berdasarkan desain penelitian ini, maka uji statistik yang paling cocok
adalah ANAKOVA (Bonate, 2000 : 108). Analisis statistik inferensial ini
digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Data yang akan dianalisis dalam
penelitian ini adalah hasil pretes (kemampuan awal mahasiswa) sebagai variabel
penyerta atau kovariat dan hasil postes (hasil belajar mahasiswa) sebagai variabel
terikat. ANAKOVA merupakan kombinasi antara regresi dengan analisis varians
yang dapat digunakan sebagai suatu teknik kontrol secara statistik (Bonate, 2000:
91).

3.6.2 Analisis Data Keefektivan Pembelajaran
Data penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian
kedua akan diolah dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Data
penelitian tersebut adalah sebagai berikut.
a. Data Aktivitas Mahasiswa dan Dosen
Data pengamatan aktivitas mahasiswa dan dosen dianalisis dengan
menggunakan persentase. Persentase pengamatan aktivitas mahasiswa dan
dosen yaitu frekuensi rata-rata setiap aspek pengamatan dibagi dengan
banyaknya frekuensi rata-rata semua aspek pengamatan dikali 100 %.
Penentuan kriteria keefektifan aktivitas mahasiswa dan dosen berdasarkan
pencapaian waktu ideal yang telah ditetapkan dalam penyusunan rencana
pembelajaran.
4

 ( fi / 4)
P=

i 1

45

x 100%

Keterangan :
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Fi

= Pengamatan Rencana Pembelajaran ke i untuk setiap
katagori pengamatan

P

= Prosentase Pengamatan aktivitas

b. Data Respons Mahasiswa
Respons mahasiswa terhadap komponen kegiatan pembelajaran
dikelompokkan dalam kategori senang, tidak senang, baru dan tidak baru.
selain itu juga ingin diketahui tentang minat mahasiswa untuk mengikuti
kegiatan berikutnya. Minat mahasiswa ini dikelompokkan dalam kategori
berminat dan tidak berminat. Juga komentar mahasiswa mengenai bahasa,
penampilan, dalam buku mahasiswa.
Untuk menentukan kriteria efektivitas respons mahasiswa terhadap
komponen dan kegiatan pembelajaran dilakukan sebagai berikut.


Dari hasil respons mahasiswa dianalisis secara statistik deskriptif dalam
bentuk persentase dan dikelompokkan untuk setiap indikator.



Respons mahasiswa dikatakan positif apabila persentase yang terbesar
dari rata-rata persentase setiap indikator berada dalam kategori senang,
baru, berminat.

c. Data Hasil Belajar
Analisis data hasil belajar mahasiswa secara deskriptif bertujuan
untuk mendeskripsikan ketuntasan hasil belajar mahasiswa. Data yang
dianalisis untuk mendeskripsikan ketuntasan hasil belajar mahasiswa adalah
data postes. Sesuai dengan ketentuan ketuntasan belajar berdasarkan
petunjuk pelaksanaan kurikulum 2004 seorang mahasiswa dinyatakan tuntas
belajar bila memiliki penguasaan paling sedikit 75 %, dan dikatakan tuntas
secara klasikal apabila paling sedikit 85% penguasaan mahasiswa  75%.
d. Data Keterlaksanaan Rencana Pembelajaran
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Analisis data keterlaksanaan rencana pembelajaran bertujuan untuk
menentukan apakah setiap item dari rencana pembelajaran dapat terlaksana
atau tidak. Analisis data keterlaksanaan rencana pembelajaran dilakukan
berdasarkan ketentuan efektivitas setiap item rencana pembelajaran sebagai
berikut.
Perhitungan

persentase

keterlaksanaan

rencana

pembelajaran,

sebagai berikut.
1. Item terlaksana diberi nilai t = 1 dan tidak terlaksana diberi nilai t = 0.
2. P =  t / T x 100 %.
Keterangan :  t = banyak item terlaksana pada suatu kegiatan
pembelajaran
T = banyak

item

pada

suatu

kegiatan

pembelajaran.
Pembelajaran

berbasis

masalah

kontekstual

dengan

prinsip

penemuan kembali dikatakan efektif jika semua dari lima aspek di bawah ini
ini dipenuhi sebagai berikut :
1. Ketuntasan belajar
2. Keterlaksanaan rencana pembelajran
3. Aktivitas mahasiswa selama proses pembelajaran.
4. Aktivitas dosen selama proses pembelajaran
5. Respons mahasiswa terhadap pembelajaran.

4. PENUTUP
4.1 Simpulan
Bardasarkan hasil analisis inferensial dan analisis deskriptif dapat
diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut.
1. Hasil

belajar mahasiswa dengan pembelajaran berbasis

masalah

kontekstual dengan prinsip penemuan kembali, lebih baik dibandingkan
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dengan hasil belajar mahasiswa yang mengikuti pembelajaran matematika
konvensional, untuk mengajarkan Kalkulus II.
2. Pembelajaran berbasis masalah kontekstual dengan prinsip penemuan
kembali, adalah efektif untuk mengajarkan Kalkulus II

4.2 Saran-Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan kepada teman-teman
dosen, calon guru matematika, pemerhati matematika, dan penelitia matematika,
sebagai berikut:
1. Karena dari hasil penelitian diketahui bahwa pembelajaran dengan
Pembelajaran berbasis masalah kontekstual dengan prinsip penemuan
kembali efektif untuk mengajarkan Kalkulus II, serta hasil belajar tuntas
secara klasikal, maka diharapkan peranan dosen dan pengambil kebijakan
untuk

mencoba

menerapkan

dan

mensosialisasikan

Pembelajaran

matematika realistik dengan Pembelajaran berbasis masalah kontekstual
dengan prinsip penemuan kembali.
2. Perlu kiranya dilakukan penelitian penerapan Pembelajaran matematika
realistik dengan Pembelajaran berbasis masalah kontekstual dengan
prinsip penemuan kembali dengan skala yang lebih luas lagi. Baik dalam
jumlah sampel maupun banyaknya pertemuan..
3. perlu dicari dan dikembangkan pokok bahasan lain yang cocok diajarkan
dengan pembelajaran matematika realistik dengan Pembelajaran berbasis
masalah kontekstual dengan prinsip penemuan kembali, sehingga hal ini
dapat menambah minat dan aktivitas mahasiswa terhadap matematika,
menjadikan dosen sebagai fasilitator didalam proses pembelajaran;
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PERLUASAN INTEGRAL DARI DAERAH IDEAL UTAMA
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Abstrak
Daerah integral D dikatakan daerah faktorisasi tunggal (DFT) jika setiap
p  D  0 bukan unit dapat dinyatakan secara tunggal sebagai hasil kali
sejumlah berhingga elemen iredusibel. Sedangkan bilamana setiap ideal di dalam
D merupakan ideal utama, D dikatakan daerah ideal utama (DIU). Himpunan
bilangan bulat
merupakan daerah ideal utama. Beberapa sifat yang dimiliki
daerah ideal utama memotivasi suatu daerah integral dengan struktur berbeda
yang dinamakan daerah Dedekind. Daerah Dedekind D adalah suatu daerah
integral yang merupakan gelanggang Noetherian, tertutup secara integral dalam
lapangan hasil baginya, dan setiap ideal prima dalam D merupakan ideal
maksimal. Oleh karena daerah Dedekind ternyata mempunyai sifat yang serupa
dengan , maka daerah Dedekind dapat dipandang sebagai abstraksi dari .
Dalam makalah ini, dibahas mengenai sifat daerah ideal utama terkait dengan
perluasan integral, yaitu daerah ideal utama tertutup secara integral, serta
keterkaitannya dengan daerah Dedekind, bahwa setiap daerah ideal utama
merupakan daerah Dedekind. Selain itu, akan dibahas mengenai hubungan antara
daerah ideal utama dan daerah faktorisasi tunggal, yaitu setiap daerah ideal utama
merupakan daerah faktorisasi tunggal, namun tidak sebaliknya.
Kata kunci: daerah Dedekind, daerah faktorisasi tunggal, daerah ideal
utama, gelanggang Noetherian
Abstract
A domain D is an unique factorization domain (UFD) if every p  D  0
nonunit element can be written uniquely as finite product of irreducible elements.
Whereas when every ideal of D is principal ideal, a domain D is a principal ideal
domain (PID). Set of integer
is a PID. Some properties which are had a PID
motivate a domain with different structure is called a Dedekind Domain. A
Dedekind domain D is a domain D which Noetherian ring, integrally closed in
its field of fractions, and every nonzero prime ideal of D is maximal. Because of
that a Dedekind domain evidently have same properties with , so Dedekind
domain can be viewed as abstraction of . We discuss about properties of a
principal ideal domain concerned with integral extension, that principal ideal
domain integrally closed, as soon as its relevance with Dedekind domain, that
every principal ideal domain is a principal ideal domain. In to the bargain, we
discuss about the relationship between a principal ideal domain (PID) and unique
factorization domain (UFD), that every PID is a UFD, but convers is false.
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Keyword : Dedekind domain, unique faktorization domain, principal ideal
domain

PENDAHULUAN
Pada pertengahan abad 19, Kummer memperkenalkan suatu daerah integral
dengan struktur khusus yang dinamakan daerah faktorisasi tunggal. Kummer
mendefinisikan bahwa suatu daerah integral dinamakan daerah faktorisasi tunggal
jika setiap elemennya dapat difaktorisasi dalam bentuk hasil kali elemen tak
tereduksi yang bersifat tunggal.
Selanjutnya, dikenal pula struktur daerah integral yang berbeda dengan
daerah faktorisasi tunggal. Apabila suatu daerah integral yang setiap ideal di
dalamnya merupakan ideal utama maka daerah integral tersebut dinamakan daerah
ideal utama.
Pada tahun 1871, Kummer dan Dedekind memperkenalkan suatu struktur
daerah integral lain yang dinamakan daerah Dedekind. Daerah Dedekind ini
termotivasi dari beberapa sifat yang dimiliki daerah ideal utama. Apabila suatu
daerah integral memenuhi syarat bahwa daerah integral tersebut merupakan
gelanggang Noetherian, tertutup secara integral, dan setiap ideal prima merupakan
ideal maksimal, maka daerah integral tersebut dinamakan daerah Dedekind.
Penelitian di dalam skripsi ini berawal dari suatu proposisi yang dijelaskan
Dummit Foote (2004) mengenai keterkaitan antara daerah ideal utama dan daerah
Dedekind. Dari penyelidikan keterkaitan kedua daerah integral tersebut, ada
berbagai sifat yang dimiliki daerah ideal utama yang perlu diteliti, penulis
berusaha menyelidiki salah satu sifat dari daerah ideal utama terkait dengan
perluasan integral. Apabila diberikan suatu daerah ideal utama, apakah daerah
ideal utama memiliki sifat tertutup secara integral di dalam lapangan hasil
baginya. Dalam pembuktian tersebut, penulis harus menyelidiki apakah setiap
daerah ideal utama tersebut merupakan daerah faktorisasi tunggal. Penelitian
selanjutnya, apakah hubungan antara daerah faktorisasi tunggal dan daerah ideal
utama berlaku sebaliknya. Selain sifat daerah ideal utama yang terkait dengan
perluasan integral, penulis kemudian menyelidiki sifat lain dari daerah ideal
utama. Apabila diberikan suatu daerah ideal utama, akan diselidiki apakah setiap
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ideal prima di dalam daerah ideal utama tersebut merupakan ideal maksimal.
Selanjutnya, akan diselidiki apakah daerah ideal utama merupakan gelanggang
Noetherian.

Metode Penelitian
Metode dan langkah – langkah penelitian yang dilakukan dalam penelitian
ini diantaranya:
1) Memelajari konsep gelanggang komutatif, daerah integral, dan lapangan
hasil bagi. Selain itu, dipelajari pula konsep – konsep ideal, yaitu ideal
prima dan ideal maksimal.
2) Memelajari konsep daerah integral khusus, yaitu daerah polinomial,
daerah ideal utama, dan daerah faktorisasi tunggal.
3) Memelajari konsep gelanggang khusus, yaitu gelanggang Noetherian
beserta sifat – sifatnya.
4) Memelajari konsep faktorisasi tunggal di dalam daerah polinomial.
5) Memelajari konsep perluasan integral yang berkaitan dengan daerah
ideal utama.
6) Memelajari konsep dasar daerah Dedekind terkait dengan daerah ideal
utama.

3. Dasar Teori
3.1. Gelanggang dan lapangan hasil bagi
Definisi 3.1.1 Gelanggang  R, ,   adalah himpunan yang dilengkapi dengan
dua operasi biner, yaitu penjumlahan " " dan pergandaan " " yang memenuhi
aksioma-aksioma berikut :
1.  R,   merupakan grup komutatif.
2. Operasi " " bersifat asosiatif.
3. Berlaku sifat distribusi kanan dan distribusi kiri yaitu untuk setiap
a, b, c  R berlaku a  (b  c)  a  b  a  c .
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Definisi 3.1.2. Gelanggang komutatif D dengan unity dikatakan daerah integral
jika D tidak memuat pembagi nol.
Selanjutnya, dijelaskan mengenai definisi unit dan lapangan dari gelanggang
dengan unity dan beberapa teorema yang berkaitan dengan lapangan.
Definisi 3.1.3. Diberikan gelanggang R dengan unity 1R . Suatu elemen u  R
disebut unit jika u |1R di dalam R berarti terdapat v  R dengan uv  1R . Suatu
gelanggang komutatif R unity 1R disebut lapangan jika untuk setiap elemen

u  0 merupakan unit di dalam R .
Proposisi berikut memberikan suatu hubungan antara lapangan dan daerah
integral.
Proposisi 3.1.4. Setiap lapangan adalah daerah integral
Homomorfisma gelanggang merupakan pemetaan dari gelanggang R ke
gelanggang R ' yang mengawetkan kedua operasi biner yang melekat pada kedua
gelanggang tersebut. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai homomorfisma
gelanggang dan beberapa istilah yang berkaitan dengan homomorfisma
gelanggang. Berikut ini akan dijelaskan mengenai definisi dari homomorfisma
gelanggang beserta contohnya.
Definisi 3.1.5. Diberikan gelanggang  R, ,  dan gelanggang  R ',  ',.' . Suatu
pemetaan  dari gelanggang R ke R ' dinamakan homomorfisma gelanggang
jika untuk setiap a, b  R berlaku :
i)   a  b     a     b  .
ii)   ab     a    b  .
Diberikan homomorfisma gelanggang  dari R ke R ' . Apabila  bersifat
injektif , maka  disebut monomorfisma gelanggang. Apabila  bersifat
surjektif, maka  disebut epimorfisma gelanggang. Apabila  bersifat bijektif ,
maka  disebut isomorfisma gelanggang. Apabila terdapat isomorfisma dari R
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ke R ' , maka R dikatakan isomorfis dengan R ' , ditulis R  R ' .

Definisi 3.1.6. Diberikan D daerah integral. Lapangan F disebut lapangan
hasil bagi (field quotient atau field fraction) dari D jika F memuat gelanggang
bagian yang isomorfik dengan D dan setiap elemen dari F dapat ditulis a b
dengan a, b  D dan b  0 . Lapangan F juga biasa dinotasikan sebagai

Frac  D  .
3.2 Daerah Polinomial
Teorema 3.2.1. Jika D daerah integral maka D  x  daerah integral.
Karena himpunan polinomial D  x  merupakan daerah integral dengan D
daerah integral, maka di dalam pembahasan selanjutnya, penulis menyebut D  x 
sebagai daerah polinomial D  x  .
3.3. Ideal dan Gelanggan Faktor
Definisi 3.3.1. Diketahui R gelanggang dengan elemen satuan dan I  R .
Himpunan I dinamakan ideal dari R jika dan hanya jika I memenuhi ketiga
aksioma berikut:
i)

I merupakan subgrup dari R terhadap operasi penjumlahan yaitu

untuk setiap a, b  I berlaku a  b  I .
ii)

rI  I untuk setiap r  R dan a  I dengan rI  ra a  I  .

iii)

Ir  I

untuk setiap r  R

dan untuk setiap

aI

dengan

Ir  ar a  I  .

Definisi 3.3.2. Suatu daerah integral R dinamakan daerah ideal utama jika
setiap ideal di dalam R merupakan ideal utama.
Lemma 3.3.4. Diberikan gelanggang komutatif R dengan elemen satuan dan I
ideal sejati dari R . Himpunan R I merupakan gelanggang terhadap operasi
biner penjumlahan dan perkalian koset sebagai berikut:
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(i) (a  I )  (b  I )  (a  b)  I
(ii) (a  I )

(b  I )  (ab)  I

Maka R I dinamakan gelanggang kuosen R terhadap I atau gelanggang
faktor R terhadap I atau gelanggang kelas residu terhadap I . Elemen dari

R I berbentuk a  I untuk setiap a  R dan biasanya disimbolkan a .
Definisi 3.3.5. Diberikan gelanggang komutatif R dan M ideal dari R dengan
M  R . Ideal M dikatakan ideal maksimal jika tidak terdapat ideal lain N di

dalam R sedemikian hingga M  N .
Teorema 3.3.6. Diberikan R gelanggang komutatif dengan unity maka M
adalah ideal maksimal jika hanya jika R M adalah lapangan.
Definisi 3.3.7 Diberikan gelanggang komutatif R dan P ideal dari R . Ideal P
dari ring R dikatakan ideal prima dari R jika ab  P mengakibatkan a  P
atau b  P .
Teorema 3.3.8. Diketahui R gelanggang komutatif dengan unity dan P ideal
dari R . Ideal P merupakan ideal prima jika dan hanya jika R P merupakan
daerah integral.
Teorema 3.3.9. Diketahui R gelanggang komutatif dengan unity dan I ideal
dari R . Jika I ideal maksimal maka I ideal prima.
Proposisi 3.3.10. Jika D adalah daerah ideal utama, maka setiap ideal prima tak
nol I adalah ideal maksimal.

3.4. Daerah Faktorisasi Tunggal
Definisi 3.4.1. Diberikan daerah integral D . Daerah integral D dinamakan
daerah faktorisasi tunggal jika memenuhi :
1) Setiap p  D  0 bukan unit dapat dinyatakan sebagai hasil kali sejumlah
berhingga elemen iredusibel.
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2) Jika p1 p2

pr dan q1q2

qs dua macam faktorisasi dari suatu elemen

p  D dengan pi , qi elemen iredusibel maka r  s , dan apabila perlu

dengan mengubah urutan, diperoleh pi berasosiasi dengan qi .
Teorema 3.4.2. Diberikan D daerah ideal utama dan a  D  0 , a bukan unit.
Setiap elemen a dapat dinyatakan sebagai hasil kali elemen – elemen iredusibel.
Teorema 3.4.3 Setiap daerah ideal utama merupakan daerah faktorisasi tunggal.
3.5. Gelanggang Noetherian
Di dalam gelanggang, pasti memiliki ideal minimal dirinya sendiri, atau
ideal tak sejati. Jika suatu gelanggang memiliki ideal lebih dari satu, maka dapat
dihubungkan ideal yang satu dengan ideal yang lain yang dimiliki ideal tersebut.
Ketika ideal – ideal tersebut membentuk rangkaian naik dalam suatu gelanggang,
namun memiliki elemen maksimal, maka membentuk struktur gelanggang yang
baru, yang dinamakan gelanggang Noetherian.
Definisi 3.5.1 Jika R adalah gelanggang dan setiap rangkaian naik ideal – ideal
di dalam R yaitu I1  I 2 

terdapat r sedemikian sehingga I r  I s untuk

setiap s  r maka R dinamakan gelanggang Noetherian.
Untuk menunjukkan suatu gelanggang merupakan gelanggang Noetherian
tidak selalu langsung menggunakan definisi. Alternatif lain yang dapat dilakukan
dan bisa jadi mempermudah dalam pembuktian, untuk menunjukkan suatu
gelanggang

merupakan

gelanggang

Noetherian

dengan

menggunakan

karakteristik gelanggang Noetherian sebagaimana dijelaskan dalam teorema
berikut :
Teorema 3.5.2 Jika R gelanggang maka pernyataan berikut ekuivalen :
1) R Noetherian.
2) Setiap koleksi tak kosong dari ideal – ideal di R mempunyai elemen
maksimal.
3) Setiap ideal di R dibangun secara berhingga.
Proposisi 3.5.3. Setiap daerah ideal utama

D

merupakan gelanggang

Noetherian.
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4. Perluasan Integral Dari Daerah Ideal Utama
4.1. Faktorisasi Tunggal di Dalam Daerah Polinomial F  x 
Penjelasan mengenai daerah faktorisasi tunggal merupakan kasus khusus
ketika suatu daerah integral memenuhi dua syarat. Faktorisasi tunggal ternyata
juga berlaku dalam daerah polinomial yang memuat polynomial – polinomial
yang koefisiennya merupakan lapangan.
Teorema 4.1.1. (Hungerford, hal 90) Diberikan lapangan F . Setiap polinomial
tak nol f  x  dalam F  x  merupakan hasil kali dari polinomial iredusibel dalam

F  x  . Lebih lanjut, faktorisasi dalam F  x  bersifat tunggal, yaitu jika
f  x   p1  x  p2  x 

pr  x  dan f  x   q1  x  q2  x 

qs  x  dengan pi  x  dan

qi  x  polinomial iredusibel, maka r  s dan apabila perlu dengan mengubah
urutan maka diperoleh pi  x  berasosiasi dengan qi  x  .
4.2. Faktorisasi Tunggal di Dalam Daerah Polinomial D  x 
Secara umum, faktorisasi tunggal berlaku pada daerah integral yang
memenuhi dua syarat. Namun, dalam daerah daerah integral yang memuat
polinomial dengan koefisien daerah integral, yang dikatakan daerah polinomial,
juga berlaku faktorisasi tunggal di dalamnya.
Lemma 4.2.1. (Lemma Gauss) (Hungerford, hal 263) Jika daerah faktorisasi
tunggal D maka hasil kali polinomial primitif di dalam D  x  juga polinomial
primitif di dalam D  x  .
Teorema 4.2.2 (Hungerford, hal 264) Diberikan daerah faktorisasi tunggal D
dan r , s merupakan elemen tak nol di dalam D . Jika f  x  dan g  x  merupakan
polinomial primitif di dalam D  x  sedemikian sehingga rf  x   sg  x  maka r
dan s saling berasosiasi di dalam D , serta f  x  dan g  x  saling berasosiasi di
dalam D  x  .
Akibat 4.2.3 (Hungerford, hal 264) Diberikan daerah faktorisasi tunggal D dan
F merupakan lapangan hasil bagi dari D . Polinomial f  x  dan g  x 
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merupakan polinomial primitif di dalam D  x  . Jika f  x  dan g  x  saling
berasosiasi di dalam F  x  maka f  x  dan g  x  saling berasosiasi di dalam

D  x .
Akibat 4.2.4 (Hungerford, hal 264) Diberikan daerah faktorisasi tunggal D dan
F merupakan lapangan hasil bagi dari D . Jika f  x   D  x  merupakan

polinomial iredusibel berderajat positif di dalam D  x  , maka f  x  juga
polinomial iredusibel di dalam F  x  .
Teorema 4.2.5 (Hungerford, hal 265) Jika D daerah faktorisasi tunggal maka

D  x  merupakan daerah faktorisasi tunggal.
Akibat dari Teorema 4.2.5 bahwa ketika dapat menunjukkan bahwa suatu
daerah integral merupakan daerah faktorisasi tunggal, maka daerah polinomial
pasti merupakan daerah faktorisasi tunggal. Dalam akibat berikut, diberikan
akibat ketika daerah faktorisasi tunggalnya berupa himpunan bilangan bulat
Akibat 4.2.6 (Hungerford, hal 266 )

 x

.

merupakan daerah faktorisasi

tunggal.
4.3. Hubungan antara Daerah Ideal Utama dan Daerah Faktorisasi Tunggal
Setiap daerah ideal utama merupakan daerah faktorisasi tunggal. Selanjutnya,
akan diselidiki apakah berlaku hubungan

sebaliknya, yaitu setiap daerah

faktorisasi tunggal merupakan daerah ideal utama, ternyata jawabannya adalah
tidak. Contoh penyangkalnya, yaitu daerah polinomial

 x

dengan

daerah

integral.
Proposisi 4.3.1 (Dummit Foote, hal 252)

 x

bukan merupakan daerah ideal

utama.
4.4. Perluasan Integral dari Daerah Ideal Utama
Definisi 4.4.1 (Dummit Foote, 2004, hal 691) Diberikan gelanggang komutatif

S dengan unity dan R merupakan gelanggang bagian dari S .
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1) Suatu elemen s  S disebut integral atas R jika s merupakan akar
dari polinomial monik di dalam R  x  .
2) Gelanggang S disebut perluasan integral dari R jika untuk setiap

s  S adalah integral atas R . Dalam hal ini, gelanggang R dikatakan
tertutup secara integral (integrally closed) di dalam S .
Definisi 4.4.2 (William Stein, 2005, hal 29) Daerah integral R dikatakan
tertutup secara integral di dalam lapangan hasil bagi S , jika untuk setiap  di
dalam lapangan hasil bagi

S dan  merupakan akar dari polinomial monik

f  R  x  maka   R .
Proposisi 4.4.3 (Rotman, 2003, hal 925) Diberikan D daerah integral dan F
adalah lapangan hasil bagi dari D . Jika D daerah faktorisasi tunggal maka D
tertutup secara integral. Jika D daerah ideal utama maka D tertutup secara
integral.
Definisi 4.4.4 (William Stein, Hal 30) Daerah integral D disebut daerah
Dedekind (Dedekind domain) jika D gelanggang Noetherian, tertutup secara
integral dalam lapangan hasil baginya, dan ideal prima tak nol dari D
merupakan ideal maksimal.
Tanpa menunjukkan tiga karakteristik daerah Dedekind, dapat ditentukan
suatu daerah integral merupakan daerah Dedekind, sebagaimana dijelaskan
proposisi berikut :
Proposisi 4.4.5 (Dummit Foote, Hal 764) Setiap daerah ideal utama D
merupakan daerah Dedekind.

KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah diberikan pada bab – bab sebelumnya,
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1) Apabila diberikan R gelanggang komutatif dengan unity, maka ideal
maksimal I di dalam R merupakan ideal prima, namun tidak berlaku

41

sebaliknya. Syarat perlu agar kebalikannya berlaku jika R merupakan
daerah ideal utama.
2) Apabila diberikan D daerah ideal utama maka D juga merupakan
daerah faktorisasi tunggal, namun kebalikannya tidak berlaku. Dalam
hal ini, dapat ditunjukkan dengan contoh penyangkal, yaitu

 x .

Apabila diberikan daerah ideal utama D maka D tertutup secara integral.
Selain itu, dengan adanya sifat – sifat lain yang dimiliki daerah ideal utama, yaitu
D gelanggang Noetherian dan ideal prima di dalamnya merupakan ideal

maksimal maka D merupakan daerah Dedekind.

SARAN
Dalam makalah ini telah dibahas mengenai sifat dari daerah ideal utama
terkait dengan perluasan integral dan .hubungan antara daerah faktorisasi tunggal
dan daerah ideal utama. Selain itu, dibahas pula suatu sifat yang mengaitkan
antara daerah ideal utama dan daerah Dedekind bahwa setiap daerah ideal utama
merupakan daerah Dedekind. Dengan demikian, perlu adanya pembahasan lebih
lanjut mengenai hubungan daerah faktorisasi tunggal dan daerah Dedekind serta
hubungan antara daerah ideal utama dan daerah Dedekind, diantaranya :
1) Apabila diberikan daerah Dedekind D , apakah D merupakan daerah ideal
utama.
2) Apabila diberikan daerah Dedekind D , apakah D merupakan daerah
faktorisasi tunggal.
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Abstrak
Masalah transportasi berhubungan erat dengan pengambilan keputusan
dalam distribusi barang dari beberapa titik supply ke sejumlah titik
permintaan. Sasaran transportasi adalah mengalokasikan produk yang ada
pada sumber asal sedemikian rupa hingga terpenuhi semua kebutuhan
padatempat tujuan, sedangkan tujuan utama dari persoalan transportasi
adalah untuk mencapai jumlah biaya yang minimum atau mencapai jumlah
laba yang maximum. Persoalan transportasi terpusat pada pemilihan rute
dalam jaringan distribusi produk antara pusat industri dan distribusi gudang
atau antara distribusi gudang regional dan distribusi pengeluaran lokal.
Dalam menggunakan metode transportasi, pihak manajemen mencari rute
distribusi yang akan mengoptimalkan tujuan tertentu.Metode penelitian ini
adalah kajian teori menggunakan metode studi pustaka dan kajian terapan
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metode transportasi dalam pengambilan keputusan distribusi dengan tujuan
untuk meminimasi biaya distribusi.
Kata kunci : Metode Transportasi, Pengambilan Keputusan, Operasional Riset
Pendahuluan
Salah satu permasalahan khusus dalam linear programming adalah masalah
transportasi,

untuk

menyelesaikan

permasalahan

ini

digunakan

metode

transportasi. Dikatakan khusus, karena terletak pada karakteristik utama, yaitu
bahwa masalah-masalah tersebut cenderung membutuhkan sejumlah pembatas
dan variabel yang sangat banyak sehingga dalam penggunaan komputer dalam
menyelesaikan metode simpleks akan sangat mahal dibandingkan secara manual.
Di samping itu, kebanyakan koefisien dalam pembatasnya bernilai nol dan sedikit
sekali koefisien yang berharga bukan nol muncul dalam suatu pola tertentu. Oleh
karena itu, penting bagi kita mempelajari masalah-masalah khusus seperti ini.
Dengan tujuan agar dapat segera menyelesaikan permasalahan transportasi yang
akan muncul.
Metode transportasi adalah metode yang paling efisien dibandingkan
dengan metode simpleks. Penggunaan metode transportasi ini dipelopori oleh FL.
Hitchcock (1941), TC. Koopmas (1949) dan GB.Dantzig (1951). Beberapa
permasalahan yang dapat diselesaikan dengan metode transportasi adalah
mengalokasikan barang atau jasa dari suatu tempat (sumber/supply) ke tempat
lainnya (demand/destination) secara optimal dengan mempertimbangkan biaya
minimal, pengalokasian periklanan yang efektif, pembelanjaan modal dan alokasi
dana untuk investasi, analisis pemilihan lokasi usaha yan tepat, keseimbangan lini
perakitan, dan penjadwalan produksi.
PEMBAHASAN
A. Ciri – Ciri Khusus Metode Transportasi
Situasi dunia yang semakin dinamis menyebabkan waktu pengambilan
keputusan menjadi sangat penting. Di saat yang sama, parameter pengambilan
keputusan tidak tersedia atau tersedia tetapi tidak lengkap dan jelas.
Ketidakjelasan parameter pengambilan keputusan yang diambil tetap optimal.
Optimasi adalah salah satu alat bantu dalam pengambilan keputusan.
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Ciri-ciri khusus persoalan transportasi adalah :
1. Terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu.
2. Jumlah yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap
tujuan adalah tertentu.
3. Jumlah yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan sesuai
dengan permintaan atau kapasitas sumber. Jumlah permintaan dan
penawaran seimbang dan apabila jumlah permintaan tidak sama dengan
penawaran, maka harus ditambahkan variabel dummy.
4. Biaya trasnportasi dari suatu sumber ke suatu tujuan adalah tertentu.
5. Jumlah variabel dasar

, dimana

adalah jumlah baris dan

adalah jumlah kolom. Apabila jumlah variabel dasar kurang dari
yang disebut dengan degenerasi, maka harus ditambahkan variabel dasar
dengan nilai nol.
B. Model Matematis Metode Transportasi
Dalam menggambarkan masalah trasnportasi, perlu digunakan istilahistilah yang tidak khusus karena masalah trasnportasi adalah masalah yang
umum, yaitu pendistribusian berbagai komoditi dari berbagai kelompok pusat
penerima yang yang disebut tujuan, sedemikian rupa sehingga meminimalisasi
distribusi total.
Secara umum, sumber (

) mempunyai supply

didistribusikan ke tujuan-tujuan dan tujuan (
permintaan

yang akan

) mempunyai

unit yang dikirim dari sumber-sumber. Asumsi dasar metode

transportasi ini adalah biaya mendistribusikan unit-unit dari sumber ke tujuan
berbanding langsung dengan jumlah yang akan disitribusikan, dimana
menyatakan biaya per unit yang didistribusikan.
Apabila

merupakan biaya distribusi total dan

(

) adalah jumlah unit yang harus didistribusikan dari sumber
tujuan

ke

, maka formulasi pemrograman linear masalah transportasi. Dari

penjelasan ini, maka rumus metode transportasi dapat diformulasikan sebagai
berikut :
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∑∑
Dengan batasan :
∑
∑
C. Ilustrasi Model Transportasi
Untuk memudahkan pemahaman model transportasi, berikut ini
diberikan ilustrasi metode transportasi. Gambar 1 berikut menjelaskan bahwa
terdapat tiga sumber dalam sebuah perusahaan, yaitu

. Dari

ketiga sumber tersebut dapat dikirimkan ke tujuan

. Untuk

mengetahui seberapa besar masing-masing sumber didistribusikan ke masingmasing tujuan,maka digunakan model transportasi. Dengan menggunakan
model

transportasi,

akan

dihasilkan

pendistribusian

yang

akan

meminimalisakan biaya transportasi.

Gambar
1
Transportasi

Model

D. Tabel Model Transportasi
Ilustrasi model trasnportasi Gambar 1 di atas diterjemahkan ke dalam
tabel model transportasi dengan membedakan antara sumber dengan tujuan.
Sumber diletakkan pada baris, sedangkan tujuan diletakkan pada kolom.
Jumlah penawaran dari masing-masing sumber diletakkan pada kolom paling
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akhir dan jumlah masing-masing permintaan diletakkan pada baris paling
akhir.
Segi empat kecil yang berisi

merupakan biaya

pendistribusian dari sumber ke tujuan, sedangkan segi empat besar merupakan
jumlah yang akan didistribusikan dari setiap sumber ke setiap tujuan. Sebagai
gambaran yang lebih konkret, berikut dituangkan model transportasi pada
Tabel 1 dengan menggunakan tabel akan memudahkan mencari penyelesaian
dari setiap permasalahan transportasi.

Tabel 1 Model Transportasi

E. Langkah-langkah Penyelesaian Masalah Model Transportasi
Dalam menyelesaikan masalah transportasi terdapat dua langkah yang
harus dilakukan, yaitu :
1. Mencari penyelesaian layak pada variabel dasar. Untuk mencari
penyelesaian yang layak dapat dipilih salah satu metode yang tersedia.
Metode yang dapat digunakan adalah Northwest Corner (sudut barat laut),
Least Cost (biaya terkecil) dan Vogel Approximation (VAM).
a.

Metode Northwest Corner
Alur kerja metode Northwest Corner
a. Pendistribusian dimulai dari pojok kiri atas dan diakhiri pada pojok
kanan bawah.
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b. Setiap pendistribusian dipilih nilai sebanyak mungkin tanpa
menyimpang dari sumber atau tujuan
c. Apabila variabel dasar sudah terisi semua, maha dihitung jumlah
biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan.
b.

Metode Least Cost
Alur kerja metode Least Cost
a. Pendistribusian dimulai dari biaya terkecil dan apabila terdapat
biaya terkecil lebih dari dari satu, maka dipilih salah satu.
b. Setiap pendistribusian dipilih nilai sebanyak mungkin tanpa
mengabaikan jumlah sumber atau tujuan.

c.

Vogel Approximation
Alur kerja Vogel Approximation
a. Menghitung oppurtunity cost yang didasarkan pada dua biaya
terkecil pada setiap baris dan kolom dan mengurangkan kedunya,
hasil perhitungannya disebut dengan penalty cost.
b. Memilih nilai penalty cost terbesar di antara baris dan kolom.
c. Memilih biaya terkecil dari nilai penalty cost terbesar dan
mendistribusikan sejumlah nilai. Baris atau kolom penalty yang
sudah terpilih diabaikan untuk langkah selanjutnya.
d. Menyesuaikan

jumlah

permintaan

dan

penawaran

untuk

menunjukkan alokasi yang sudah dilakukan. Menghilangkan semua
baris dan kolom di mana penawaran dan permintaan telah
dihabiskan.
e. Apabila jumlah penawaran dan permintaan belum sesuai, maka
ulangi langkah pertama sampai terisi semua.
2. Menguji hasil penyelesaian. Dengan menggunakan salah satu metode yang
tersedia akan didapatkan solusi awal yang layak, akan tetapi penyelesaian
yang layak ini belum tentu menjadi penyelesaian yang optimal. Oleh karena
itu, perlu dilakukan pengujian agar hasil penyelesaian model transportasi
optimal yaitu menghasilkan biaya minimal. Pengujian optimalisasi
menggunakan dua metode, yaitu :
a.

Metode Stepping Stone
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Alur kerja Vogel Approximation
a. Memilih satu water square (segi empat yang masih kosong/variabel
non basis) dan 3 atau lebih variabel basis (segi empat yang terisi)
b. Mengisi water square (entering variable) dengan memperhatikan
variabel basis dan menyesuaikan dengan jumlah penawaran dan
permintaan.
c. Memberikan tanda “+” (positif) pada water square yang akan diisi
dan variabel basis yang nilainya bertambah.
d. Memberikan tanda “-” (negatif) pada variabel basis yang nilainya
dipindahkan pada water square.
e. Menguji hasil stepping stone dengan mencari nilai perubahan biaya
yang masih negatif.
f. Mengulangi langkah di atas dengan memilih nilai terkecil.

b.

Metode MODI
Metode MODI merupakan variasi dari metode stepping stone yang
didasarkan pada rumusan dual. Perbedaannya dengan metode stepping
stone adalah metode ini tidak harus menentukan semua jalur tertutup
variabel nonbasis, kecuali pada saat akan melakukan perpindahan
pengisian tabel. Dengan demikian metode MODI merupakan cara yang
efisien untuk menghitung variabel non basis. Dalam metode MODI
terdapat persamaan sebagai berikut :

dengan,
= biaya transportasi per unit
= nilai setiap sel baris
= nilai setiap sel kolom

Adapun langkah-langkah dalam metode MODI adalah :
1) Menentukan nilai

untuk setiap baris dan nilai-nilai

setiap kolom dengan menggunakan hubungan
semua variabel basis dan menentukan nilai

untuk
untuk

.
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2) Menghitung perubahan biaya

untuk setiap variabel non basis

dengan menggunakan rumus
3) Apabila hasil perhitungan terdapat nilai
belum optimal. Oleh karena itu dipilih

.
negatif, maka solusi
dengan nilai

negatif

4) Mengalokasikan sejumlah nilai ke entering variabel

sesuai

terbesar sebagai entering variabel.

dengan proses stepping stone dan mengulangi langkah pertama.

KESIMPULAN
Secara populer dapat dikatakan metode transportasi sebagai metode alternatif
dalam mengambil keputusan atau membuat keputusan. Pada umunya suatu
keputusan yang dibuat dibuat dalam rangka memecahkan permasalahan atau
persoalan (problem solving). Metode transportasi merupakan salah satu alternatif
yang tepat dalam proses pengambilan keputusan di bidang distribusi.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan siswa dalam
menyelesaikan masalah trigonometri berdasarkan analisis dimensi pengetahuan
matematika anderson yang meliputi dimensi faktual, prosedural, konseptual dan
metakognisi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif
dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini akan dilakukan di SMK
Pelayaran Hang Tuah Kediri pada tahun ajaran 2016/2017. Subyek dalam
penelitian ini adalah 3 siswa dari setiap kelas X SMKP Hang Tuah Kediri yang
dipilih berdasarkan hasil tes. Tiga siswa tersebut mewakili masing–masing
kelompok yaitu kelompok tinggi, sedang, dan kurang. Instrumen penelitian yang
digunakan dalam pengumpulan data adalah tes dan wawancara. Data yang
diperoleh, kemudian dianalisis dan dilakukan pengecekan keabsahan temuan
dengan uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas.
Kata kunci : Kesalahan Siswa, Masalah Trigonometri, Analisis Dimensi
Pengetahuan Matematika Anderson
A. Latar Belakang
Dalam UU No. 20 tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan adalah
usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara. Tujuan dari Pendidikan Nasional adalah
mengembangkan 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.
Salah satu bidang studi dalam pendidikan adalah matematika. Dalam
kamus

besar

Bahasa

Indonesia

(2002:

723)

dinyatakan

bahwa,

“Matematika adalah ilmu tentang bilangan, hubungan antara bilangan dan
prosedural operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah
bilangan”. Menurut NRC (National Research Council, 1989:1) dari Amerika
Serikat telah menyatakan pentingnya Matematika dengan pernyataan berikut:
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“Mathematics is the key to opportunity.” Matematika adalah kunci ke arah
peluang-peluang.
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia khususnya
matematika, pemerintah telah menerapkan kurikulum baru. Akan tetapi
tingkat kualitas siswa saat ini tidak sesuai dengan harapan. Hal tersebut dapat
dilihat dari perkembangan pendidikan matematika di Indonesia masih
tergolong rendah. Hasil studi yang dilakukan oleh Programme for
International Student Assessment (PISA) juga menunjukkan bahwa
kemampuan literasi matematika di Indonesia masih di bawah standar. Skor
rata – rata yang diperoleh Indonesia masih di bawah skor rata – rata
internasional. Berikut hasil studi PISA di Indonesia :
Tabel 1. Hasil Studi PISA di Indonesia
Tahun

Skor Rata-rata

Mata
Pelajaran

Peringkat Jumlah Negara

Indonesia Internasional Indonesia

Peserta Studi

2000

Matematika

367

500

39

41

2003

Matematika

360

500

38

40

2006

Matematika

391

500

50

57

2009

Matematika

371

500

61

65

Sumber : litbang.kemendikbud.go.id
Salah satu penyebab kualitas pendidikan matematika di Indonesia masih
di bawah standar adalah karena siswa masih banyak melakukan kesalahan
dalam mengerjakan soal.

Hal tersebut dapat disebabkan kurangnya

pengetahuan tentang matematika. Menurut Anderson (Aini, 2015:9) dimensi
pengetahuan terdiri dari pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual,
pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognisi.
Berdasarkan data hasil ujian nasional tahun 2015 dari SMKP Hang Tuah
Kediri, diketahui bahwa nilai rata – rata matematika siswa merupakan yang
terendah dibanding mata pelajaran yang lain. Berikut nilai rata – rata ujian
nasional SMKP Hang Tuah Kediri tahun 2015:
Tabel 2.Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMKP Hang Tuah Kediri 2015
Mata Pelajaran B. Indonesia

Matematika

B. Inggris

Produktif
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Nilai rata - rata

63,5

32,1

47,3

80,9

Sumber : SMKP Hang Tuah Kediri
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai matematika ujian
nasional siswa SMKP Hang Tuah Kediri masih rendah. Dari hasil di atas
tersebut, maka diperlukan penelitian untuk mengetahui penyebab rendahnya
nilai matematika siswa.
Dari hasil wawancara dengan guru matematika di SMKP Hang Tuah
Kediri siswa masih banyak melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal –
soal Trigonometri. Hal tersebut menyebabkan hasil belajar siswa pada materi
trigonometri masih rendah. Banyak siswa yang mendapat nilai di bawah kkm
65.Berlatar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik melakukan
penelitian dengan judul “Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan
Masalah

Trigonometri

Berdasarkan

Analisis

Dimensi

Pengetahuan

Matematika Anderson pada Siswa Kelas X SMKP Hang Tuah Kediri “.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat
diambil rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana analisis kesalahan siswa dalam penyelesaian masalah
trigonometri berdasarkan dimensi faktual?
2. Bagaimana analisis kesalahan siswa dalam penyelesaian masalah
trigonometri berdasarkan dimensi prosedural?
3. Bagaimana analisis kesalahan siswa dalam penyelesaian masalah
trigonometri berdasarkan dimensi konseptual?
4. Bagaimana analisis kesalahan siswa dalam penyelesaian masalah
trigonometri berdasarkan dimensi metakognisi?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis :
1. Kesalahan siswa dalam penyelesaian masalah trigonometri berdasarkan
dimensi faktual.
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2. Kesalahan siswa dalam penyelesaian masalah trigonometri berdasarkan
dimensi prosedural.
3. Kesalahan siswa dalam penyelesaian masalah trigonometri berdasarkan
dimensi konseptual.
4. Kesalahan siswa dalam penyelesaian masalah trigonometri berdasarkan
dimensi metakognisi.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk :
1. Teoritis
Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan untuk peningkatan kualitas
pendidikan matematika, khusunya pada materi trigonometri.
2. Praktis
a. Dapat membantu siswa mengatasi kesalahan yang dilakukan dalam
menyelesaikan masalah trigonometri.
b. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi guru yang bersangkutan
dalam perbaikan proses pembelajaran berikutnya.
c. Sebagai referensi penelitian sejenis.

Metode Penelitian
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
a. Pendekatan Penelitian
Pada penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah
penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan karena data yang
diperoleh dari penelitian berupa kata – kata tertulis atau lisan dari
subyek yang diamati.
b. Jenis Penelitian
Jenis penelititan yang digunakan pada penelitian ini adalah studi
kasus. Dalam penelitian ini studi kasus yang dimaksudkan yaitu peneliti
ingin mengetahui secara langsung kesalahan apa saja yang dilakukan
oleh siswa dalam menyelesaikan masalah matematika.
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2. Kehadiran Peneliti
Pada penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengumpul data yang
mengembangkan tes trigonometri serta melakukan wawancara terhadap
subyek penelitian.
3. Tahapan Penelitian
Penelitian ini terbagi menjadi empat tahap yaitu:
a. Pendahuluan
Pada tahap ini peneliti melakukan beberapa kegiatan persiapan
dalam penelitian yaitu:
1. Menentukan masalah yang akan diteliti
2. Menyusun proposal penelitian
3. Membuat instrumen penelitian
b. Pengembangan Desain
Pada tahap ini, peneliti melakukan beberapa kegiatan diantaranya :
1. Melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran matematika kelas
Xdi SMKP Hang Tuah Kediri untuk mengetahui prestasi belajar,
kesulitan belajar dan masalah belajar.
2. Melaksanakan tes matematika dengan materi trigonometri pada kelas
X SMKP Hang Tuah Kediri. Hasil dari tes digunakan untuk
mengelompokkan siswa dalam kategori tinggi, sedang dan kurang
berdasarkan Arikunto.
3. Siswa dengan kategori tinggi, sedang, dan kurang diambil sebagai
sampel, sehingga dalam penelitian ini terdapat tiga sampel yaitu satu
siswa dengan kemampuan tinggi, satu siswa dengan kemampuan
sedang dan satu siswa dengan kemampuan kurang.
4. Menganalisis hasil tes matematika dengan materi trigonometri tiga
sampel terpilih berdasarkan dimensi pengetahuan Anderson.
5. Melaksanakan wawancara pada tiga subyek terpilih.
6. Menganalisis keterkaitan hasil wawancara dengan hasil tes
matematika dengan materi trigonometri.
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c. Penelitian Sebenarnya
Sebelum melakukan penelitian yang sebenarnya penelti melakukan
kegiatan pra penelitian terlebih dahulu yaitu :
1. Uji coba instrumen
2. Perizinan .
Setelah melakukan kegiatan di atas tersebut, maka peneliti
melaksanakan kegiatan penelitian yang sebenarnya. Kegiatan – kegiatan
yang dilakukan oleh peneliti diantaranya adalah :
1. Mengumpulkan data.
2. Menganalisis data.
3. Membuat kesimpulan.
d. Penulisan Laporan
Tahap terakhir dari penelitian ini adalah penulisan laporan. Pada
tahap ini peneliti membuat laporan penelitian secara tertulis.
4.

Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di SMK Pelayaran Hang Tuah Kediri
pada semester ganjil tahun ajaran 2016/2017.

5. Sumber Data
Dalam penelitian ini data yang diperoleh berupa data deskriptif yaitu
kata kata tertulis atau lisan dari subyek penelitian. Adapun sumber data
yang ingin diperoleh dalam penelitian adalah kesalahan siswa dalam
menyelesaikan masalah matematika. Data penelitian tersebut diperoleh
peneliti dari subyek penelitian.
Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMKP
Hang Tuah Kediri tahun ajaran 2015/2016. Subyek penelitian merupakan 3
siswa yang dipilih berdasarkan hasil tes. Tiga siswa tersebut mewakili
masing – masing kelompok yaitu kelompok tinggi, sedang, dan kurang.
Penentuan kelompok dilakukan berdasarkan metode Arikunto, yaitu
membagi siswa menjadi 3 tingkatan dengan menggunakan standar deviasi.
Langkah – langkah dalam membagi siswa dalam 3 tingkatan adalah
sebagai berikut:
1. Menjumlah skor semua siswa.
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2. Mencari nilai rata – rata dan standar deviasi
a. Mencari rata – rata
X=
b. Mencari standar deviasi
SD =
Keterangan :
X

: rata – rata

SD

: standar deviasi
: jumlah semua skor
: jumlah siswa

3. Menetukan batas – batas kelompok
a. Kelompok tinggi
Semua siswa yang mempunyai skor sebanyak skor rata – rata
ditambah satu standar deviasi.
b. Kelompok sedang
Semua siswa yang mempunyai skor antara skor rata – rata dikurang
satu standar deviasi dan skor rata – rata ditambah satu standar
deviasi.
c. Kelompok kurang
Semua siswa yang mempunyai skor rata – rata dikurang satu standar
deviasi.
Tabel 3. Kriteria pemilihan subyek penelitian
Kemampuan siswa
Tinggi
Sedang
Kurang

Banyak siswa
1
1
1
(Arikunto, 2013:299)

Menurut Sugiyono (2013:363) uji keabsahan data dalam penelitian,
sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabelitas.
1. Uji validitas
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Terdapat dua macam validitas penelitian, yaitu validitas internal dan
validita eksternal. Validitas internal berkenaan dengan derajad akurasi
desai

penelitian

dengan

hasil

yang

dicapai.

(Sugiyono,

2013

:363). Validitas eksternal berkenaan dengan derajad akurasi apakah hasil
penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi induk penelitian
diambil.
Pada penelitian ini peneliti menguji validitas dari tes yang digunakan
dengan melakukan uji coba terlebih dahulu. Hasil uji coba diolah
menggunakan validitas butir soal atau validitas item. Masing – masing
butir soal akan diuji validitasnya menggunakan rumus korelasi product
moment sebagai berikut :
rxy =
Tabel 4.Kriteria Koefisien Korelasi
Antara 0,800 sampai dengan 1,00
sangat tinggi
Antara 0,600 sampai dengan 0,800
tinggi
Antara 0,400 sampai dengan 0,600
cukup
Antara 0,200 sampai dengan 0,400
rendah
Antara 0,00 sampai dengan 0,200
sangat rendah
(Sumber : Arikunto, 2013:89)
Dalam penelitian ini instrumen dikatakan valid, jika memenuhi
kategori cukup.
2. Uji reliabelitas
Menurut

Stainback

(dalam

Sugiyono,

2013:364)

reliabilitasberkenaan dengan derajad konsistensi dan stabilitas data dan
temuan. Dalam pandangan positivistik, suatu data dinyatakan reliabel
apabila dua atau lebih peneliti dalam obyek yang sama menghasilkan
data yang sama, atau peneliti sama dalam waktu yang berbeda
menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila dipecah
menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda.
Untuk pengujian reliabelitas, peneliti menggunakan rumus KR 20.
Adapun rumus KR 20 adalah sebagai berikut:
r11 =
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dimana :
r11 = reliabelitas tes secara keseluruhan
p = proporsi subyek yang menjawab item dengan benar
q = proporsi subyek yang menjawab item dengan salah (q = 1 – p)
= jumlah hasil perkalian antara p dan q
n = banyaknya item
s = standar deviasi dari tes
(Arikunto, 2013:115)
Tabel 5.Kriteria Tingkat Reliabelitas
Antara 0,800 sampai dengan 1,00
Antara 0,600 sampai dengan 0,800
Antara 0,400 sampai dengan 0,600
Antara 0,200 sampai dengan 0,400
Antara 0,00 sampai dengan 0,200
(Sumber : Arikunto, 2013 : 89)

sangat tinggi
tinggi
cukup
rendah
sangat rendah

Dalam penelitian ini instrumen dikatakan reliabel, jika
memenuhi minimal dalam kategori cukup.
6. Prosedur Pengumpulan Data
Untuk

mengumpulkan

data

dalam

penelitian

ini,

peneliti

menggunakan instrumen penelitian berupa tes dan wawancara.
a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Dalam penelitian ini, RPP tidak disusun oleh peneliti akan tetapi
disusun oleh guru mata pelajaran. RPP tersebut akan digunakan peneliti
untuk mengambil indikator yang digunakan untuk menyusun tes.
b. Tes
Dalam penelitian ini tes yang dipakai oleh peneliti adalah tes tulis.
Tes tulis tersebut dikembangkan berdasarkan kisi – kisi soal yang
dibuat oleh peneliti.
c. Wawancara
Wawancara dilakukan semi terstruktur yaitu pewawancara bertanya
sesuai dengan topik yang hendak ditanyakan, kemudian pertanyaanpertanyaan lain dapat dikembangkan secara bebas dan luwes agar sesuai
dengan subjek dan suasana pada saat wawancara dilakukan.
d. Dokumentasi
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Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah ada,
meliputi data-data tentang siswa, seperti nilai siswa dan jumlah siswa
sebagai dasar penentuan subyek penelitian. Selain itu, digunakan pula
untuk mengumpulkan foto-foto mengenai pelaksanaan pembelajaran.
7. Teknik Analisis Data
a. Tes
Setelah siswa mendapatkan skor untuk mendapatkan nilai maka skor
akan dianalisis dengan menggunakan rumus sebagai berikut
100
Kriteria penilaian :
80 - 100

: baik sekali

66 - 79

: baik

56 - 65

: cukup

40 - 55

: kurang

30 - 39

: gagal
(Arikunto, 2013:281)

b. Wawancara
Setelah mendapatkan skor, selanjutnya akan dianalisis dengan
menggunakan rumus sebagai berikut

setelah skor dianalisis kemudian dikategorikan dalam kategori berikut.
Sangat tinggi : 82% - 100%
Tinggi

: 63% - 81%

Cukup : 43% - 62%
Kurang : 25% - 42%
(Purwanto, 2010:102)

8. Pengecekan Keabsahan Temuan
Cara yang dapat dilakukan untuk menguji keabsahan data adalah
sebagai berikut.
a. Uji kredibilitas
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Tujuan dilakukan uji kredibilitas adalah untuk membuktikan sejauh
mana data penelitian yang dikumpulkan mengandung kebenaran,
sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Cara yang dilakukan untuk
menjaga kredibilitas antara lain
1. Perpanjangan penelitian
2. Triangulasi
3. Memberceck
b. Transferability
Nilai transferability ini berkenaan hingga mana hasil penelitian bisa
diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti, nilai
transfer bergantung pada pemakai, hingga manakala penelitian tersebut
dapat digunakan dalam konteks dan istuasi social (Sugiyono, 2014 :
276)
c. Dependabilitas
Jika diibaratkan peneliti adalah instrumen utama, maka agar
penelitian ini dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara
ilmiah, peneliti dalam penelitiannya harus melakukan uji keakuratan
tentang hasil penelitian dan peninjauan konsep untuk mendapatkan
pertimbangan-pertimbangan khusus terhadap hasil penelitian ini.
Peninjauan konsep dapat dilakukan dengan dosen pembimbing.
d. Konfirmabilitas
Konfirmabilitas adalah teknik yang dilakukan untuk menilai
obyektifitas dan kualitas dari hasil temuan, untuk itu diperlukan
persetujuan dari beberapa pandangan, pendapat dan penemuan
seseorang

termasuk

kedua

orang

dosen

pembimbing

sebagai

dependability audit.
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ABSTRAK
Makalah ini menyajikan tentang rencana penelitian yang bertujuan untuk
meningkatkan Creative Thinking siswa dengan menggunakan penerapan model
pembelajaran Problem Based Learning yang akan dilaksanakan pada siswa-siswi
kelas VIII SMP Pawyatan Daha 1 Kediri semester Ganjil 2016/2017. Pada
penelitian ini indikator yang digunakan ada empat, yaitu kelancaran berpikir,
berpikir luwes, berpikir orisinal, elaborasi. Sedangkan untuk model pembelajaran
Problem Based Learning dalam penelitian ini menggunakan lima tahapan,
pertama, guru mengorientasikan siswa pada masalah; kedua, guru
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mengorganisasikan siswa; ketiga, guru membantu siswa dalam penyelidikan
secara individu dan kelompok; empat, guru meminta siswa untuk menyajikan
hasil karya; lima, mengevaluasi dan menganalisis proses pemecahan masalah.
Selain itu dalam penelitian ini akan ditinjau berdasarkan perbedaan gender siswa.
Kata Kunci: Creative Thinking, Model Pembelajaran Problem Based Learning,
Gender
ABSTRACT
This papers present the research planning which purposes to increase
students‟ Creative Thinking by implementing Learning model. Problem Based
Learning that will be implement to students in 8th grade of SMP Pawyatan Daha 1
Kediri academic year 2016/2017. This research using four indicators; fluent
thinking, attractive thinking, Original thinking, and Elaboration. Meanwhile the
learning model Problem Based Learning in this research is using five steps, first,
teacher oriented student into problem; second teacher organize the student; third,
teacher helps students in investigating the problem in group and individually;
fourth teacher asks students to present the result; fifth evaluates and analyze the
process of problem solving. In addition, this research will be observed based on
the students‟ gender.
Key Words: Creative Thinking, Problem Based Learning Model, Gender

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan adalah suatu pembelajaran pengetahuan, ketrampilan yang
dilakukan oleh sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi
berikutnya melalui pengajaran, pelatihan

maupun penelitian. Pendidikan

merupakan salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia, sesuai
dengan UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan
bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan
mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang bertakwa
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan
dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan
mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional maka, pendidikan harus diawasi
ketat pada setiap tahap tumbuh kembang siswa terutama saat masa puber (mulai
SMP).Mayoritas siswa bosan dengan matematika hal ini dibuktikan dengan hasil
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UN di SMP Pawyatan Daha pada tahun 2014/2015 yang menunjukan bahwa nilai
rata – rata matematika menempati urutan ke 3 setelah Bahasa Indonesia dan
Bahasa Inggris. Rendahnya nilai Ujian Nasional disebabkan oleh banyak faktor
seperti : keadaan siswa di kelas, kurangnya kreativitas siswa, metode mengajar
yang kurang sesuai, dll. Hasilnya saat pre test siswa hanya bisa mengerjakan soal
yang hampir sama dengan contoh soal dibuku LKS. Artinya siswa hanya hafal
dan tidak paham.
Untuk mengatasi hal ini guru harus lebih kreatif dan inovatif sehingga siswa
tidak bosan. Salah satu alternatif untuk mengatasi masalah tersebut adalah
mengubah metode pembelajaran. Model pembelajaran yang mampu merangsang
kemampuan berpikir kreatif siswa adalah model pembelajaran problem based
learning. Dalam mengembangkan kemampuan Creative Thinking siswa tidak
hanya dipengaruhi oleh model pembelajaran, namun faktor gender juga
berpengaruh.
B. Pertanyaan Penelitian
Pertanyaan pada penelitian ini adalah:
1. Bagaimana penerapan model pembelajaran Problem Based Learning
dalam meningkatkan Creative Thinking siswa SMP Pawyatan Daha 1
Kediri kelas VIII yang di tinjau dari gender?
2. Bagaimana peningkatan Creative Thinking siswa laki-laki kelas VIII pada
masing-masing kemampuan (tinggi, sedang, rendah) dalam penerapan
model pembelajaran Problem Based Learning?
3. Bagaimana peningkatan Creative Thinking siswa perempuan kelas VIII
pada masing-masing kemampuan (tinggi, sedang, rendah) dalam
penerapan model pembelajaran Problem Based Learning?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mendiskripsikan penerapan model pembelajaran Problem Based
Learning dalam peningkatan Creative Thinking siswa SMP Pawyatan
Daha 1 Kediri kelas VIII yang ditinjau dari gender
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2. Untuk mendiskripsikan peningkatan Creative Thinking siswa laki-laki
Kelas VIII pada masing-masing kemampuan (tinggi, sedang, rendah) pada
penerapan model pembelajaran Problem Based Learning.
3. Untuk mendiskripsikan peningkatan Creative Thinking siswa perempuan
kelas VIII pada masing-masing kemampuan (tinggi, sedang, rendah) pada
penerapan model pembelajaran Problem Based Learning
D. Kegunaan Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan
sumbangan pada pembelajaran matematika, terhadap peningkatan Creative
Thinking matematika siswa dan memberikan informasi penggunaan model
pembelajaran Problem Based Learning sebagai salah satu model untuk
meningkatkan Creative Thinking siswa.

KAJIAN PUSTAKA
A. Pembelajaran Matematika
Pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang
sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar yang akan diberikan
untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat tersebut didukung oleh UU no 20 th
2003. Matematika dirumuskan dalam kurikulumn setiap jenjang pendidikan. Hal
itu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan menghitung, mengukur,
merumuskan dan mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari.
B. Creative Thinking
1. Creative Thinking (Berpikir Kreatif)
Berpikir kreatif merupakan kemampuan berpikir seseorang yang dapat
berpikir ke berbagai sudut pandang dan memperkirakan banyak alternatif ide.
Pernyataan tersebut senada dengan pendapat Johnson (2009: 214). Secara
lebih jelas berpikir kreatif adalah berpikir untuk menentukan hubungan baru
antara berbagai hal, menemukan pemecahan baru dari suatu soal, menemukan
sistem baru dan menemukan banyak kemungkinan penyelesaian dari suatu
masalah. Seseorang yang memiliki kemampuan berpikir kreatif tinggi
cenderung lebih mahir untuk mengembangkan sesuatu.
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Kepekaan berpikir kreatif dapat diukur dengan indikator-indikator yang
telah ditentukan oleh para ahli, salah satunya menurut Munandar (2009:133)
ciri-ciri kreatif yang berhubungan dengan kognisi dapat dilihat dari
keterampilan berfikir lancar, keterampilan berfikir luwes, keterampilan berfikir
orisinil, dan ketrampilan berpikir terperinci/ elaborasi.
Dari penjelasan diatas maka peneliti dalam melakukan penelitian ini
menggunakan indikator Creative Thinking yang harus dipenuhi oleh siswa
sebagai berikut
1. Kelancaran berpikiryaitu menghasilkan banyak ide dalam berbagai kategori.
2. Berpikir Luwes yaitu mempunyai gagasan-gagasan yang beragam
3. Berpikir Original yaitu memiliki ide-ide baru untuk memecahkan persoalan.
4. Elaborasi yaitu kemampuan memecahkan masalah secara detail
C. Model Problem Based Learning
Model pembelajaran memiliki lima unsur dasar (Joyce & Weil) (1980) dalam
Rusman (2012: 136) yaitu (1) syntax (2) social system (3) principles of reaction
(4) support system (5) instructional dan nurturant effects(6) purpose
Pembelajaran berbasis masalah didasarkan atas teori psikologi kognitif,
terutama berlandaskan teori Piaget dan Vigotsky. Menurut teori Konstruktivisme,
siswa belajar mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan
lingkungannya. Kemendikbud (2013: 54) menyatakan bahwa Problem Based
Learning adalah model pembelajaran yang dirancang agar siswa mendapat
pengetahuan penting, yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah,
dan memiliki model belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisi dalam tim.
Suatu model pembelajaran harus memiliki langkah-langkah yang jelas dalam
penerapannya, hal tersebut sebagai pedoman aktifitas guru dan aktifitas siswa.
tahapan model pembelajaran Problem Based Learning ada 5 fase yaitu: (Rusman,
2012: 243)
1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistic yang diperlukan
dan memotivasi siswa terlibat aktif pada aktifitas pemecahan masalah
2. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar
yang berhubungan dengan masalah tersebut
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3. Mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan
eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah
4. Membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai
seperti laporan, dan membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya
5. Membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan
mereka dan proses yang mereka gunakan
D. Peran Gender dalam Pembelajaran
Gender dapat diartikan sebagai jenis kelamin. Gender dalam biologis berarti
jenis kelamin seseorang yaitu laki-laki dan perempuan. Menurut Santrock (2009:
84) gender adalah dimensi psikologis dan sosiokultural yang dimiliki karena
seseorang adalah lelaki atau perempuan. Selain sebagai identitas, gender juga
berperan sebagai gambaran bagaimana laki – laki dan perempuan merasa.
Perbedaan gender memiliki pengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa
hal ini dibuktikan pada riset pendidikan di awal 1980-an yang menunjukkan
dominasi laki-laki dalam matematika dan sains.
E. Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning dalam
Meningkatkan Creative Thinking Ditinjau Dari Gender
Guru dapat membuat variasi tersebut sesuai dengan kebutuhan terutama
terkait dengan kebutuhan kemampuan siswa(Ridwan, 2014). Dalam penelitian ini
variasi tahapan pelaksanaan PBL yang diterapkan pada siswa yaitu tahapan PBL
yang diterapkan pada kemampuan berpikir kreatif siswa yaitu sebagai berikut :
Tabel 2.1 Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning untuk
Meningkatkan Creative Thinking Siswa

No
1

variabel
Pendahuluan

Definisi
Operasion
al
Kegiatan
mengawali
pembelajar
an,
memotivas
i dan
menyampa
ikan tujuan
pemeblajar
an

Indikator
kemampuan
berpikir
kreatif

Aktivitas guru
a. Guru membuka
pembelajaran
dengan salam
b. Guru
menyampaikan
tujuan
pmebelajaran
c. Guru
memotivasi
siswa untuk

Aktivitas siswa
a. Siswa
menjawab
salam
b. Siswa
memperhatikan
tujuan yang
disampaikan
guru
c. Siswa
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terlibat aktif
dalam
pembelajaran
2

Kegiatan inti
Fase 1
Orientasi
siswa pada
masalah

Fase 2
Mengorganis
asi siswa

Memberik
an
penjelasan
dan
langkahlangkah
kerja siswa
dan guru
Kelancaran
berpikir

memperhatikan
guru dalam
memotivasi

a. Guru
a. Siswa
menjelaskan
memperhatika
tentang
n penjelasan
mekanisme
tentang
proses
mekanisme
pembelajaran
dari guru
b. Guru membagi
b. Siswa
siswa ke dalam
membentuk
kelompok secara
kelompok
heterogen setiap
yang terdiri
kelompok terdiri
dari 5 siswa
dari 5 siswa
c. Guru
memberikan
c. Siswa
permasalahan
menanyakan
untuk
hal yang
diselesaikan
belum
d. Guru melempar
dimengerti
pertanyaan pada
tentang
siswa lain
masalah
tersebut
d. Siswa
menjawab
pertanyaan
dari guru
sesuai dengan
pengetahuan
siswa
e. Siswa lain
menanggapi
jawaban siswa
tersebut
f. Guru
f. Siswa
berkeliling
bertanya saat
mengamati
guru
siswa bekerja
berkeliling
dan membantu
memberi
siswa yang
bantuan
menghadapi
g. Siswa
kesulitan
bekerjasama
g. Guru meminta
dalam mencari
siswa lainya
informasi
untuk
untuk
bekerjasama
memecahkan
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Fase 3
Membantu
dalam
penyelidikan
secara
individu
maupun
kelompok

Berpikir
luwes

Berpikir
original

Fase 4
Menyajikan
hasil karya

Elaborasi

Berpikir
Original

dalam
memecahkan
masalah
h.
Guru
meminta siswa
untuk
mengumpulkan
informasi

masalah

h. Siswa mencari
informasi
menegenai
konsep / cara
menyelesaikan
masalah
i. Guru meminta
i. Siswa
siswa untuk
mengemukaka
berdiskusi
n ide ide yang
tentang cara
dimiliki untuk
yang digunakan
didiskusikan
untuk
dengan
menemukan
kelompok
solusi
j. Siswa
pemecahan
berdiskusi
masalah
mengenai
j. Guru meminta
hubungan
siswa untuk
antara cara
menyelidiki
baru yang
hubungan
mereka
antara cara yang
temukan
ditemukan
dengan
dengan
permasalahan
permasalahan
k. Siswa
menggunakan
k. Guru meminta
cara baru yang
siswa mencoba
ditemukan
cara yang
untuk
ditemukan
memecahkan
untuk
masalah
memecahkan
masalah
l. Guru
l. Siswa
membimbing
menyusun
siswa membuat
laporan hasil
laporan hasil
diskusi dengan
diskusi
menggabungk
an ide ide
anggota
m. Guru meminta
kelompok dan
perwakilan
disajikan
kelompok untuk
secara tertulis
presentasi secara m. Siswa
terperinci
menjelaskan
n. Guru meminta
hasil diskusi di

69

Fase 5
Mengevaluas
i
dan
menganalisis
pemecahan
masalah

3

Penutup

Dengan

kelompok lain
untuk
mengajukan
pertanyaan

depan kelas
n. Siswa
mengajukan
Berpikir
pertanyaan
Luwes
kepada
kelompok
Kelancaran
o. Guru meminta
yang sedang
Berpikir
siswa kelompok
presentasi
lain yang
didepan kelas
memiliki
o. Kelompok lain
jawaban berbeda
menjawab
untuk
dengan cara
dipresentasikan
lain
p. Guru meminta
kelompok lain
p. Siswa
untuk mencari
merespon
letak perbedaan
pertanyaan
jawaban
guru dengan
menjawab
q. Guru
menggunakan
menyimpulkan
bahasa sendiri
jawaban atas
permasalahan
tersebut
Kegiatan
a. Guru
a. Siswa
mengakhir
menyimpulkan
mencatat
i
kegiatan
kesimpulan
pembelajar
pembelajaran
b. Siswa
an
b. Guru
mengerjakan
memberikan
latihan soal
latihan soal
c. Siswa
untuk evaluasi
menjawab
c. Guru
salam
mengakhiri
pembelajaran
dengan salam
model pembelajaran PBL dapat melatih siswa memecahkan

masalah dengan berbagai alternatif sehingga tidak terpaku pada contoh di buku.
Penerapan model PBL sesuai sintax yang direncanakan akan memudahkan guru
mengamati berpikir kreatif siswa berdasarkan gender dan mengamati respon yang
diberikan oleh siswa laki – laki dan perempuan.

70

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.
Penelitian ini akan di laksanakan pada kelas VIII B di SMP Pawyatan Daha 1
Kediri pada semester ganjil 2016/2017. Pada penelitian ini peneliti menggunakan
beberapa instrumen untuk mengambil data, antara lain : RPP, soal tes, lembar
observasi dan pedoman wawancara.
Untuk mengetahui tingkat kemampuan matematika siswa akan diberikan tes
matematika terlebih dahulu. Dari hasil tes tersebut siswa akan dikelompokkan
kedalam 3 tingkatan yaitu kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Pada masingmasing tingkatan kemampuan tersebut akan ditinjau berdasarkan gender, sehingga
akan diambil satu laki-laki dan satu perempuan dari setiap tingkat kemampuan.
Dari pengelompokan tersebut akan didapat 6 sampel terpilih yang selanjutnya
akan dianalisis berdasarkan indikator Creative Thinking.
Setelah didapatkan subjek terpilih, untuk mengetahui peningkatan
kemapuan subjek tersebut akan dilaksanakan post tes setelah diterapkan model
pembelajaran Problem Based Learning. Selanjutnya dianalisis berdasarkan
indikator Creative Thinking dan melaksanakan wawancara untuk mendapatkan
data yang valid. Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya akan
dideskripsikan secara detail.
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ABSTRAK
Makalah ini menyajikan tentang rencana penelitian yang akan dilaksanakan
pada siswa - siswi kelas VIII SMP Negeri 6 Kediri semester Genap 2015/2016
dimana rencana penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana peningkatan
minat siswa terhadap mata pelajaran matematika apabila pada saat pembelajaran
matematika menggunakan media komik pada materi lingkaran. Dalam proses
belajar mengajar pada umumnya guru menyadari bahwa matematika dipandang
sebagai mata pelajaran yang kurang diminati oleh banyak siswa. Pembelajaran
matematika dengan media komik ini mempunyai lima fase yaitu pertama,
menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa; kedua, memvisualisasikan
komik matematika; ketiga, mendeskripsikan komik; keempat, mengecek
pemahaman dan memberikan umpan balik; kelima, memberikan kesimpulan dan
kesempatan untuk mengembangkan pada pelatihan lanjutan. Pembelajaran
matematika menggunakan media komik ini diharapkan mampu meningkatkan
minat belajar peserta didik.
Kata Kunci: Pembelajaran matematika dengan media komik, Visualisasi,
Minat belajar matematika
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PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang
Perkembangan Suatu bangsa erat sekali hubungannya dengan
masalah-masalah pendidikan. Pendidikan merupakan wadah kegiatan
sebagai pencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi.
Peningkatan kualitas pembelajaran merupakan salah satu dasar peningkatan
pendidikan secara keseluruhan.Upaya peningkatan mutu pendidikan
menjadi bagian terpadu dari upaya peningkatan kualitas manusia, baik aspek
kemampuan, kepribadian, maupun tanggung jawab sebagai warga
masyarakat. Marsigit dalam Sutama (2000: 1) menyatakan bahwa ahli-ahli
kependidikan telah menyadari bahwa mutu pendidikan sangat tergantung
kepada kualitas guru dan praktik pembelajarannya, sehingga peningkatan
pembelajaran merupakan isu mendasar bagi peningkatan mutu pendidikan
secara nasional.
Matematika merupakan salah satu dari bidang studi yang menduduki
peranan penting dalam dunia pendidikan, karena dapat dilihat dari waktu
jam pelajaran di sekolah lebih banyak dibandingkan mata pelajaran lainnya.
Dalam proses belajar mengajar pada umumnya guru menyadari bahwa
matematika dipandang sebagai mata pelajaran yang kurang diminati oleh
banyak siswa. Matematika saat ini merupakan mata pelajaran yang masih
dianggap menakutkan bagi sebagian besar siswa. Mereka beranggapan
bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit, hal ini menyebabkan siswa
takut dan malas untuk mempelajarinya. Ini dikarenakan siswa tidak
mencintai matematika.
Ada hubungan yang erat antara matematika dengan kehidupan kita
sehari-hari, yaitu adanya sebuah cinta. Matematika jelas mencintai
kehidupan kita. Semua konsep kehidupan manusia mulai dari yang teratur
hingga yang tidak teratur pasti ada unsur matematika di dalamnya. Namun
belum tentu semua manusia juga mencintai matematika. Manusia yang
mencintai matematika pasti akan mencari hubungan matematika dari
kejadian yang berlangsung meskipun sepele. Sedangkan mereka yang tidak
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mencintai matematika pasti akan acuh terhadap kejadian-kejadian yang
berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, kemacetan di
jalan umum. Manusia yang acuh terhadap matematika pasti akan
menganggap kejadian ini biasa terjadi, berbeda dengan orang yang
mencintai matematika mereka akan menyusun suatu himpunan yang
beranggotakan orang-orang yang sering melewati jalan macet tersebut,
kemudian

himpunan

tersebut

dibedakan

lagi

berdasarkan

tujuan

penggunaan, dan terbentuklah sebuah pola yang menyebabkan kemacetan.
Budayawan Sudjiwo Tedjo (2012) menyatakan bahwa masih banyak
masyarakat yang menyalah artikan matematika sebagai ilmu hitunghitungan dan ilmu pasti. Pemaknaan yang sempit ini menjadikan
matematika hanya mencangkup Penjumlahan (+), Pengurangan (-),
Pembagian (:) dan Perkalian (x). Padahal sebenarnya matematika
mempunyai lingkup yang lebih luas lagi. Fakta inilah yang saya jumpai
ketika sedang menempuh kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di
SMPN 6 Kediri, khususnya kelas VIII.
Sehingga untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam bidang
matematika dan agar siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran maka
peneliti menggunakan model Pembelajaran media komik. Dengan
menggunakan media komik akan muncul keasyikan tersendiri dalam belajar
sehingga siswa akan tertarik dan lebih mudah untuk menerima, mengerti
dan memahami pelajaran yang dipelajari. Sehingga prestasi siswa pun dapat
ditingkatkan melalui strategi ini. Di samping itu, komik merupakan bacaan
yang digemari semua kalangan, khususnya anak-anak tingkat remaja (SMP).
B.

Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan paparan Latar Belakang sebagaimana disebutkan diatas,
maka dapat dirumuskan pertanyaan penulisan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah

penerapan

model

pembelajaran

matematika

menggunakan media komik untuk meningkatkan minat belajar siswa
kelas VIII SMP Negeri 6 Kediri pokok bahasan Lingkaran?
2. Bagaimanakah peningkatan minat belajar siswa kelas VIII SMP Negeri
6 Kediri pokok bahasan Lingkaran?
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C.

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.

Untuk mendeskripsikan penerapan model pembelajaran

matematika

menggunakan media komik untuk meningkatkan minat belajar siswa
kelas VIII SMP Negeri 6 Kediri pokok bahasan Lingkaran.
2.

Untuk mendeskripsikan peningkatan minat belajar siswa kelas VIII
SMP Negeri 6 Kediri pokok bahasan Lingkaran.

D.

Manfaat Penelitian
1.

Manfaat Teoritis
a. Untuk pengembangan keilmuan dibidang pembelajaran matematika
b. Untuk menambah khasanah kajian ilmiah dalam pengembangan
media pembelajaran.

2.

Manfaat Praktis
a.

Bagi Siswa
Pembelajaran matematika melalui media komik ini diharapkan

mampu meningkatkan minat belajar siswa pada matematika sehingga
mempengaruhi

keaktifan

menyelesaikan

suatu

belajar

masalah

tingkat

yang

pada

pola

pikir

akhirnya

dalam
mampu

meningkatkan prestasi belajar siswa.
b. Bagi Guru
Penelitian ini diharapkan dapat memberdayakan guru matematika
sekaligus memberikan inovasi baru dalam pembelajaran matematika di
kelas terutama kelas VIII di SMP Negeri 6 Kediri melalui model
pembelajaran media komik yang berguna untuk meningkatkan minat
belajar siswa.
c. Bagi Sekolah
Diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah
terutama dalam pembelajaran matematika.
d. Bagi Peneliti
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Dapat menambah ilmu dan pengalaman tentang pembelajaran
matematika melalui media komik sekaligus dapat mempratikkan ilmu
yang diperoleh selama di perkuliahan dalam pembelajaran matematika.

KAJIAN TEORI
A.

Komik
1. Pengertian Komik
Secara bahasa komik yang berasal dari bahasa yunani adalah cerita
bergambar berbentuk dua dimensi yang bercerita bermacam-macam bahkan
hal yang dianggap mustahil untuk terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi, komik dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kartun yang
mengungkapkan karakter dan memerankan suatu cerita dalam urutan yang
erat dihubungkan sebagai gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan
kepada para pembaca komik memusatkan perhatian disekitar rakyat.
Ceritanya mengenai diri pribadi sehingga pembaca dapat segera
mengidentifikasikan

dirinya

melalui

perasaan

serta

tindakan

dari

perwatakan-perwatakan tokoh utamanya. Cerita di dalam komik ringkas dan
menarik perhatian, dilengkapi dengan aksi, bahkan dalam lembaran surat
kabar dan buku-buku, komik dibuat lebih hidup, serta diolah dengan
pemakaian warna-warna utama secara bebas.
Komik mempunyai unsur dasar visual yaitu komik dapat digunakan
sebagai alat penyampai pesan yang berisi arti dan makna sehingga terjadi
komunikasi visual antara pesan yang disampaikan oleh komik tersebut
dengan si pembaca melalui daya imajinasinya.

2. Indikator Minat Belajar Matematika
Menurut Slameto (2010: 180) beberapa indikator minat belajar yaitu :
perasaan senang, ketertarikan, penerimaan dan keterlibatan siswa.
Berdasarkan literatur yang dikemukakan mengenai indikator minat belajar
tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator minat
belajar matematika sebagai berikut:
a.

Pendapat siswa tentang pelajaran matematika
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B.

b.

Perasaan siswa saat mengikuti pelajaran matematika

c.

Perhatian siswa saat mengikuti pelajaran matemaika

d.

Bahan pelajaran dan sikap guru yang menarik

e.

Manfaat dan fungsi mata pelajaran

Model Pembelajaran Media Komik
Media komik merupakan media yang bersifat sederhana, jelas, mudah
dipahami dan personal sehingga

lebih bersifat informatif dan edukatif.

Menurut Waluyanto (2005: 51) komik sebagai media pembelajaran
merupakan alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran.
Dalam konteks ini pembelajaran menunjuk kepada sebuah proses
komunikasi antara siswa dan sumber belajar (dalam hal ini komik).
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan langkah-langkah model
pembelajaran media komik sebagai berikut:
i. Guru mendemonstrasikan media komik dengan benar, atau
menyajikan informasi tahap demi tahap
ii. Siswa diminta mencari informasi apa saja yang terkandung
pada cerita komik yang disajikan
iii. Secara acak, guru meminta siswa untuk mempresentasikan
informasi yang terkandung dalam komik di depan kelas.
iv. Guru memberi tugas rumah secara individu sebagai
penguatan materi.
C.

Komik sebagai Media Grafis yang Efektif untuk Pembelajaran
Dewasa ini komik telah berfungsi sebagai media hiburan yang dapat
disejajarkan dengan berbagai jenis hiburan lainnya seperti film, TV, dan
bioskop. Dengan komik kita diajak untuk mengenal lingkungannya di
samping meningkatkan rasa fantasi, imajinasi, dan jiwa kreatif. Komik
banyak

diminati

oleh

masyarakat

kita,

karena

keberhasilannya

mengungkapkan cerita dan gagasan kepada para pembaca secara menarik
dan mudah dimengerti melalui ungkapan-ungkapan visual yang beruntun
dan menyenangkan. Untuk itu, media komik berpotensi untuk menjadi
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sumber belajar. Dalam hal ini, komik pembelajaran berperan sebagai alat
yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran.
Pesan pembelajaran yang disampaikan dalam komik pembelajaran
yaitu :
1.

Pesan pembelajaran harus meningkatkan motivasi pembelajar.
Pemilihan isi dan gaya penyampaian pesan mempunyai tujuan
memberikan motivasi kepada pebelajar.

2.

Isi dan gaya penyampaian pesan juga harus merangsang peserta
didik dalam memproses apa yang dipelajari serta memberikan
rangsangan belajar baru.

3.

Pesan pembelajaran yang baik akan mengaktifkan peserta didik
dalam memberikan tanggapan, umpan balik dan juga mendorong
pebelajar untuk melakukan praktik-praktik dengan benar.

D.

Aplikasi Komik Dalam Pembelajaran
Nilai edukatif komik dalam proses belajar mengajar tidak diragukan
lagi. Menurut Sudjana dan Rivai (2001) menyatakan media komik dalam
proses belajar mengajar menciptakan minat para siswa, mengefektifkan
proses

belajar

mengajar,

dapat

meningkatkan

minat

belajar

dan

menimbulkan minat apresisasinya. Media komik dalam pembelajaran
sebaiknya tidak menggunakan kata-kata kotor tetapi menggunakan kata-kata
yang mengandung pesan-pesan pengetahuan gambar-gambar. Pelaku
kekerasan diganti dengan contoh-contoh perilaku bernuansa moral. Adegan
percintaan diganti dengan adegan yang mengarahkan rasa cinta dan kasih
sayang antara sesama makhluk dan penciptnya.
Selain itu, komik yang dikembangkan dan dipakai juga disesuaikan
dengan tujuan dan materi yang akan diajarkan. Gambar yang disajikan
dalam komik Matematika yang berbentuk kartun, hal ini dikarenakan
gambar-gambar kartun disukai oleh siswa. Fungsi gambar tersebut hanya
sebagai ilustrasi dari cerita yang disajikan yang sesuai dengan materi yang
dibahas. Sedangkan materi Matematika disajikan melalui percakapan tokoh-
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tokoh dalam komik. Cerita dalam komik Matematika tidak disajikan secara
utuh, melainkan per sub konsep bagian. Meskipun demikian tokoh yang
digunakan tetap sama sesuai dengan materi yang disajikan nanti.

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.
Penelitian ini akan dilaksanakan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 6 Kediri
pada semester genap 2015/2016. Dimana nanti penulis akan menggunakan
beberapa instrumen untuk mengambil data, antara lain : silabus, RPP,
kuesioner, lembar observasi dan pedoman wawancara.
Tahapan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:
a. Mengecek minat belajar siswa menggunakan kuesioner, yang kemudian
hasil dari kuesioner tersebut digunakan untuk menggolongkan subjek
berdasarkan minat belajar matematika tinggi, sedang, dan kurang.
b. Mengambil 3 subjek dari kategori tinggi, sedang, dan kurang. Dari masingmasing kategori diambil 1 siswa.
c. Menganalis hasil kuesioner dari 3 subjek terpilih berdasarkan indikator
minat belajar matematika siswa.
d. Menerapkan instrumen pembelajaran RPP yang sudah dibuat.
e. Mengobservasi aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung.
f. Memberikan post-test kepada seluruh siswa. Namun yang diamati tetap dari
3 subjek terpilih.
g. Mewawancarai 3 subjek penelitian dan mengambil bukti dokumentasi
berupa gambar aktivitas proses belajar mengajar siswa.

PENUTUP
Demikian proposal ini saya buat untuk dijadikan bahan pertimbangan dan
acuan dalam pelaksanaan penelitian. Segala kritik, saran yang membangun akan
selalu saya terima demi kesempurnaan dalam menjalankan penelitian ini. Untuk
memperlancar terselenggaranya penelitian tersebut, saya juga mengharapkan
dukungan, partisipasi dan bimbingan dari semua pihak terkait. Harapan saya
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dengan adanya proposal ini dapat membantu terciptanya pembelajaran yang
efektif dan menyenangkan sehingga mampu meningkatkan minat belajar peserta
didik dalam mempelajari matematika.
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ABSTRAK
Makalah ini menyajikan tentang rencana penelitian yang akan
dilaksanakan pada siswa-siswi kelas VIII semester Ganjil 2016/2017 dimana
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rencana penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana tingkat kemampuan
berfikir kreatif siswa apabila pada saat pembelajaran menggunakan media
pembelajaran Macromedia Flash Professional 8 pada materi Relasi dan Fungsi.
Indikator kemampuan berfikir kreatif yang akan digunakan dalam penelitian ini
ada tiga, yaitu : Kepekaan yang merupakan kemampuan menangkap dan
menemukan adanya masalah sebagai tanggapan terhadap suatu situasi. Kelancaran
adalah kemampuan yang meliputi kemampuan menyelesaikan masalah dan
memberikan banyak jawaban terhadap masalah tersebut, atau memberikan banyak
contoh yang terkait konsep matematis tertentu. Keterperincian yakni kemampuan
menjelaskan secara terperinci, runtut, dan koheren terhadap suatu prosedur,
jawaban; atau situasi matematis tertentu.. Sedangkan median pembelajaran
Macromedia Flash Professional 8 mempunyai tiga tahapan dasar kegiatannya
yakni persiapan, pelaksanaan/ penyajian, tindak lanjut.
Kata Kunci:Berfikir Kreatif, Media Pembelajaran Macromedia Flash
Professional 8
ABSTRACT
This paper shows about research that will be held in ninth grade students
of SMPN 2 Kampak in Academic Year 2016/2017. The aim of this research is to
know how the students ability in creative thinking if they use Macromedia Flash
Professional 8 in Function and Relation material. It contain of three indicators
there are: sensitivity is the ability to cacth and find the problem a response to a
situasion. Fluency is the ability that includes to problem or give many examples
related to specific mathematical concepts. Elaboration that is the ability to explain
in detail, coherent, and koheran for a product answer of specific mathematical
situations. Meanwhile, Macromedia Flash Professional 8 has three basic stages
there are preparation, implementation, presentation and follow up.
Key words: Creative Thinking, Learning Media Macromedia Flash Professional 8

PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Sisdiknas tahun
2003 bahwa, pendidikan nasional bersungsi mengembangkan kemampuan
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembang
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.
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Pendidikan atau ilmu pengetahuan mutklak diperlukan dalam
menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.Identitas suatu Negara
dapat dilihat dari tingkat pendidikan.Kemajuan pendidikan berbanding
lurus dengan kualitas bangsa.Jika pendidikan di suatu bangsa semakin
bagus, maka teknologi, kebudayaan, ekonomi, dan bidang-bidang lainya
cenderung semakin bagus dan maju.
Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang menduduki
peranan penting dalam hal kemajuan suatu bangsa, khususnyadalam
menunjang teknologi.Misalnya penemuan dan pengembangan.Persamaan
Kuadrat merupakan salah satu materi dalam matematika, konsepnya
berpengaruh dalam fisika. Tak heran jika jam belajar matematika dalam
jenjang pendidikan di Indonesia mendapat porsi yang lebih banyak
dibandingkan pelajaran yang lainnya.
Banyak siswa beranggapan belajar matematika itu sulit.Siswa
cenderung belajar pasif sehingga ketercapaian rata-rata hasil belajar siswa
tidak sesuai dengan yang diharapkan.Kenyataan ini mungkin disebabkan
sifat abstrak matematika.Mungkin pula karena saat ini siswa hanya
cenderung diajar untuk menghafal konsep dan prinsip matematika, tanpa
disertai pemahaman yang baik.
Berdasarkan wawancara dengan guru matematika kelas VIII
SMPN 2 Kampak bahwa peserta didik belum mampu mencapai standar
yang diinginkan, ini terlihat dari hasil ulangan harian siswa yang masih
banyak mendapat nilai matematika di bawah KKM yang telah ditetapkan
oleh satuan pendidikan.Hal ini disebabkan karena terjadinya suasana kelas
yang

cenderung

teacher-centered

tanpa

memanfaatkan

media

pembelajaran.
Dari uraian diatas, hendaknya guru bisa memposisikan diri dan
menentukan media pembelajaran yang paling sesuai dengan materi yang
akan disampaikan, karena berfikir kreatif siswa dapat dipengaruhi oleh
media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Media pembelajaran
cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis
untuk menangkap, memproses dan menyusun kembali informasi visual
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dan verbal.Dengan istilah mediator, media berfungsi mengatur hubungan
yang efektif antara siswa da nisi pelajaran dalam pembelajaran.
Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu perubahan atau perbaikan
pembelajaran karena kegiatan pembelajaran merupakan faktor penting yang
perlu mendapatkan perhatian. Guru harus memikirkan dan membuat
perencanaan secara seksama dalam meningkatkan berfikir kreatif siswa .salah
satu upaya dapat dilakukan adalah dengan menggunakan media pembelajran
Macromedi Flash Professional 8. Pendekatan ini menuntut siswa untuk
menguasaimkonsep-konsep

matematika.Penggunaan

media

pembelajran

Macromedia Flash Professional 8 memberi harapan untuk meningkatkan
berfikir kreatif siswa.

B. Pertanyaan penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah dan ruang lingkup di atas dapat
dirumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah penggunaan media pembelajaran Macromedia Flash
Professional 8 untuk meningkatkan berfikir kreatif siswa kelas VIII
SMPN 2 Kampak pada pokok bahasan Relasi dan Fungsi ?
2. Bagaimanakah proses berfikir kreatif siswa dalam penggunaan media
pembelajaran Macromedi Flash Professional 8 kelas VIII SMPN 2
Kampak pokok bahasan Relasi dan Fungsi?
3. Bagaimanakah peningkatan berfikir kreatif siswa menggunakan media
pembelajaran Macromedia Flash Professional 8 kelas VIII SMPN 2
Kampak pokok bahasan Relasi dan Fungsi?

C. Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan ini adalah :
1. Mendiskripsikan penggunaan media pembelajaran Macromedia
Flash Professional 8 untuk meningkatkan berfikir kreatif siswa kelas
VIII SMPN 2 Kampak pada pokok bahasan Relasi dan Fungsi.
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2. Mendiskrpsikan proses berfikir kreatif siswa dalam penggunaan media
pembelajaran Macromedi Flash Professional 8 kelas VIII SMPN 2
Kampak pokok bahasan Relasi dan Fungsi.
3. Untuk mengetahui peningkatan berfikir kreatif siswa menggunakan
media pembelajaran Macromedia Flash Professional 8 kelas VIII
SMPN 2 Kampak pokok bahasan Relasi dan Fungsi.

KAJIAN PUSTAKA
A. Pembelajaran Matemaika
1. Pengertian Belajar
Belajar merupakan proses yang dilakukan seseorang untuk
mendapatkan perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan
lingkungannya (Sugiharto, 2007: 74)
Senada dengan pendapat tersebut, belajar menurut Sardiman
(2011: 21) adalah berubah.Dalam hal ini yang dimaksut belajar
berarti usaha mengubah tingkah laku.Jadi belajar membawa suatu
perubahan pada individu-individu yang belajar.

2. Matematika
Senada dengan pendapat tersebut, James dan James dalam
kamus matematikanya (Suherman, 2003:16) mengatakan bahwa
matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan,
besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang
lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi kedalam tiga bidang,
yaitu aljabar, analisis dan geometri.
Matematika adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang tata
cara berpikir dan mengolah logika, baik secara kuantitatif maupun
secara kualitatif (Suherman, 2003:298).
Dari definisi-definisi tersebut diatas, dengan menggabungkan
definisi-definisi maka gambaran pengertian matematikapun sudah
tampak.Semua definisi itu dapat diterima, karena memang dapat
ditinjau dari segala aspek, dan matematika itu sendiri memasuki
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seluruh segi kehidupan manusia, dari segi paling sederhana sampai
kepada yang paling rumit.Sehingga dapat disimpulkan bahwa
matematika merupakan kumpulan ide-ide yang bersifat abstrak
dengan struktur-struktur deduktif, mempunyai peran yang penting
dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Pembelajaran Matematika
Tujuan umum pertama, pembelajaran matematika pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah adalah memberikan penekanan pada
penataan latar dan pembentukan sikap siswa.Tujuan umum adalah
memberikan

penekanan

pada

keterampilan

dalam

penerapan

matematika, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam
membantu mempelajari ilmu pengetahuan lainnya.
Fungsi mata pelajaran matematika sebagai: alat, pola pikir, dan
ilmu

atau

pengetahuan

(Suherman,

2003:56).

Pembelajaran

matematika di sekolah menjadikan guru sadar akan perannya sebagai
motivator dan pembimbing siswa dalam pembelajaran matematika di
sekolah.

B. Macromedia Flash Professional 8
Macromedia flash 8 adalah progam untuk membuat animasi dan
aplikasi web professional.Bukan hanya itu, Macromedia Flash juga
banyak digunakan untuk membuat animasi game, animasi kartun, dan
aplikasi multimedia interaktif seperti demo produk dan tutorial
interaktif.Software keluaran Macromedia ini merupakan progam untuk
mendesain grafis animasi yang sangat popular dan banyak digunakan
desainer grafis. Kelebihan flash terletak pada kemampuan menghasilkan
animasi gerak dan suara. Awal perkembangan flash banyak digunakan
untuk animasi pada website, namun saat ini mulai banyak digunakan
untuk media pembelajaran karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki.
Macromedia Flash merupakan gabungan konsep pembelajaran dengan
teknologi audiovisual yang mampu menghasilkan fitur-fitur baru yang
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dapat dimanfaatkan dalam pendidikan.Pembelajaran berbasis multimedia
tentu dapat menyajikan materi pembelajaran yang lebih menarik, tidak
monoton,

dan

memudahkan

penyampaian.Peserta

didik

dapat

mempelajaro materi pelajaran tertentu secara mandiri dengan computer
yang dilengkapi progam multimedia.
Macromedia Flash memiliki sejumlah kelebihan. Beberapa kelebihan
Macromedia Flaqsh antara lain :
1. Animasi dan gambar konsisten dan fleksibel untuk ukuran jendela dan
resolusi layar berapapun pada monitor pengguna.
2. Kualitas gambar terjaga.
3. Waktu kemunculan (loading time) progam relative cepat.
4. Progam yang dihasilkan interaktif.
5. Mudah dalam membuat animasi.
6. Dapat diintegrasikan dengan beberapa progam lain.
7. Dapat dimanfaatkan untuk membuat film pendek atau kartun,
presentasi, dan lain-lain.

C. Berfikir Kreatif
a. Pengertian
Menurut Krulik (Siswono, 2005: 2) mengemukakan bahwa dalam
memahami maupun merencanakan penyelesaian masalah diperlukan suatu
kemampuan berpikir kreatif siswa yang memadai, karena kemampuan
tersebut merupakan kemampuan berpikir (bernalar) tingkat tinggi setelah
berpikir dasar (basic) dan kritis. Berdasarkan pendapat di atas dapat
disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran diperlukan cara yang
mendorong siswa untuk memahami masalah, meningkatkan kemampuan
berpikir kreatif siswa dalam menyusun rencana penyelesaian dan
melibatkan siswa secara aktif dalam menemukan sendiri penyelesaian
masalah.
Fauzi (2004: 48) mengemukakan pendapatnya tentang pengertian
berpikir kreatif “berpikir kreatif yaitu berpikir untuk menentukan
hubungan-hubungan baru antara berbagai hal, menemukan pemecahan
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baru dari suatu soal, menemukan sistem baru, menemukan bentuk artistik
baru, dan sebagainya”.Oleh karena itu dengan berpikir kreatif kita dapat
menemukan dan menentukan hal-hal baru dalam penyelesaian suatu
masalah.
Berdasarkan uraian pendapat-pendapat di atas dapat dsimpulkan
bahwa berpikir kreatif adalah kemampuan siswa dalam memahami
masalah dan menemukan penyelesaian dengan strategi atau metode yang
bervariasi (divergen).

b. Indikator Berfikir Kreatif
Berkenaan dengan kemampuan berpikir kreatif matematis, Balka
(Mann, 2005: 20) menyatakan bahwa kemampuan berpikir kreatif
matematis meliputi kemampuan berpikir konvergen dan berpikir
divergen. Kemampuan-kemampuan tersebut diperinci Balka (Mann,
2005: 29) menjadi: (1) Kemampuan untuk memformulasikan hipotesis
matematika yang difokuskan pada sebab dan akibat dari suatu situasi
masalah matematis; (2) Kemampuan untuk menentukan pola-pola yang
ada dalam situasi masalah matematis; (3) Kemampuan memecahkan
kebuntuan pikiran dengan mengajukan solusi-solusi baru dari masalahmasalah matematis; (4) Kemampuan mengemukakan ide-ide matematika
yang tidak biasa dan dapat mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi yang
ditimbulkannya; (5) Kemampuan untuk merasakan adanya informasi
yang hilang dari masalah yang diberikan dengan mengajukan pertanyaanpertanyaan untuk mendapatkan jawaban atas informasi yang hilang
tersebut; (6) Kemampuan untuk merinci masalah umum ke dalam subsub masalah yang lebih spesifik.
Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas, penulis
berpendapat bahwa berpikir kreatif matematis dalam hal ini adalah
kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi yang meliputi aspek sebagai
berikut ini :
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1.

Kepekaan atau sensitivity, adalah kemampuan menangkap dan
menemukan adanya masalah sebagai tanggapan terhadap suatu
situasi.

2. Kelancaran atau fluency, adalah kemampuan yang meliputi
kemampuan menyelesaikan masalah dan memberikan banyak
jawaban terhadap masalah tersebut, atau memberikan banyak
contoh yang terkait konsep matematis tertentu.
3. Keluwesan atau flexibility, adalah kemampuan menggunakan
beragam strategi penyelesaian, atau memberikan beragam contoh
pernyataan terkait konsep matematis tertentu.
4. Keterperincian atau elaboration, adalah kemampuan menjelaskan
secara terperinci, runtut, dan koheren terhadap suatu prosedur,
jawaban;

atau situasi

matematis

tertentu. Penjelasan ini

menggunakan konsep, representasi, istilah, ataupun simbol
matematis yang sesuai.
5. Keaslian atau originality, adalah kemampuan menggunakan strategi
yang bersifat baru, unik, atau tidak biasa untuk menyelesaikan
masalah; atau memberikan contoh yang bersifat baru, unik, atau
tidak biasa.

D. Penggunaan Macromedia Flash Professional 8 untuk Meningkatkan
Kemampuan Berfikir Kreatif
Peningkatan kemampuan berfikir kreatifdengan menggunakan
media pembelajaran Macromedia Flash Professional 8 menggunakan
langkah-langkah dari media pembelajaran Macromedia Flash Professional
8yang dapat dilihat pada tabel 2.2.
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Tabel 2.2
Indikator Berfikir Kreatif Menggunakan Media Pembelajaran Macromedia Flash
Professional 8

No
1.

Langkah
Pembelajaran
Pendahuluan

Definisi
Operasional

Indikator
Berfikir
Kreatif

Membuka,
mengawali
pembelajaran,
memberikan
apersepsi, motivasi
dan menyampaikan
tujuan
pembelajaran
kepada siswa

Aktivitas Guru
a. Guru membuka dan
mengawali
pembelajaran
dengan salam
b. Guru dapat
menguraikan
apersepsi yang
berkaitan dengan
materi sebelumnya
c. Guru memberikan
motivasi yang
sesuai dengan
materi yang akan
dipelajari
d. Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran
sesuai dengan
materi.

2.

Inti

Memberi
penjelasan langkah
demi langkah

Keterperincian

Kepekaan

a. Guru menjelaskana
materi Relasi dan
Fungsi
menggunakan
media
pembelajaran
Macromedia Flash
Professional 8.
b.

Guru memberi
contoh latihan soal
dengan materi
Relasi dan Fungsi

Aktivitas Siswa
a.

Siswa
menjawab
salam
dari
guru

b. Siswa
mengingat
kembali materi
sebelumnya
yang berkaitan
dengan materi
hari ini
c. Siswa
mendengarkan
motivasi dari
guru
d. Siswa
mendengarkan
tujuan
pembelajaran
yang
disampaikan
oleh guru
a. Siswa mencatat
penjelasan dari
guru mengenai
materi Relasi
dan Fungsi

b. Siswa
mempelajari
contoh latihan
soal yang
diberikan guru.
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c.

Kelancaran

3.

Penutup

Kemampuan guru
dalam mengakhiri
kegiatan
pembelajaran

Keterperincian

Guru menyuruh
siswa untuk
bertanya jika ada
materi yang belum
dimengerti
mengenai materi
relasi dan fungsi.

c. Siswa menanya
jika ada materi
yang belum
jelas.

d. Guru memberi soal
yang berkaitan
dengan materi
Relasi dan
Fungsi

d. Siswa
menyelesaikan
soal yang
diberikan oleh
guru.

e. Guru memerintahkan
siswa untuk
mengumpulkan
hasil kerjaannya.

e. Siswa
mengumpulka
n hasil
kerjaannya.

a.

Guru
memerintahkan
siswa untuk
menyimpulkan
materi yang telah
dipelajari

a. Siswa
menyimpulkan
materi yang
dibahas
pada
pertemuan ini.

b.

Guru memberikan
PR sebagai latihan
mandiri di rumah

b. Siswa
mengerjakan
PR yang telah
diberikan oleh
guru sebagai
latihan mandiri

c. Guru mengucapkan
salam untuk
mengakhiri
pertemuan.

c. Siswa
menjawab
salam dari
guru.

METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis penelitian
Pada penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan bentuk
pembelajaran

untuk

meningkatkan

berfikir

kreatif

siswa

dengan

menggunakan media pembelajaran Macromedia Flash Professional 8 pada
materi Relasi dan Fungsi, maka dengan demikian data yang akan
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dikumpulkan dalam penelitian bersifat deskriptif yaitu mengenai uraianuraian kegiatan pembelajaran siswa dan penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif.
Jenis penelitian ini menggunakan Studi Kasus, yaitu suatu kajian
yang rinci tentang suatu latar, atau subjek tuggal, atau suatu tempat
penyimpanan dokumen, atau suatu peristiwa tertentu (Bogdan & Biklen,
1998: 5). Definisi lain mengetengahkan bahwa studi kasus adalah
eksaminasi sebagian besar atau seluruh aspek-aspek potensial dari unit
atau kasus khusus yang dibatasi secara jelas (atau serangkaian kasus).
Suatu kasus itu bisa berupa individu, keluarga, pusat kesehatan
masyarakat, rumah perawat, atau suatu organisasi.

B. Kehadiran peneliti
Kehadirin peneliti disini bersifat mutlak, artinya kehadiran peneliti
disini sangat diperlukan karena peneliti berperan aktif dalam proses
penelitian. Peneliti disini bertindak sebagai

pengajar, pelaksana,

merencanaka, mengumpulkan data, menganalisis, dan melaporkan hasil
penelitian dalam pembelajaran. Dalam penelitian ini, peneliti dibantu oleh
guru bidang studi matematika dengan maksud membantu mencatat semua
hal yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung sehingga semua
data yang bersifat penting tidak terleatkan.

C. Desain penelitian
1. Melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran matematika pada
siswa kelas VIII SMPN 2 Kampak.
2. Melaksanakan tes matematika pada kelas VIII SMPN 2 Kampak, hasil
dari tes digunakan untuk mengelompokkan siswa berdasarkan
kemampuan

berfikir kreatif yaitu Tinggi, Sedang, dan Kurang

(Arikunto, 2012: 299).
3. Siswa dalam kategori Tinggi, Sedang, dan Kurang diambil sebagai
subjek, sehingga dalam penelitian ini ada tiga subjek yaitu 1 siswa
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kemampuan tinggi, 1 siswa kemampuan sedang, dan 1 siswa
kemampuan kurang.
4. Menganalisis hasil tes matematika tiga subjek terpilih berdasarkan
indikator kemampuan berfikir kreatif siswa.
5. Melaksanakan pembelajaran menggunakan media pembelajaran di
kelas VIII SMPN 2 Kampak.
6. Melaksanakan post-tes, hasil post-tes dari tiga subjek terpilih dianalisis
berdasarkan indikator berfikir kreatif siswa.
7. Melaksanakan wawancara pada subjek terpilih.
8. Menganalisis peningkatan berfikir kreatif subjek berdasarkan indikator
berfikir kreatif dari hasil analisis poin d, f, dan g.

D. Validasi ahli
Sebelum melakukan penelitian, peneliti membuat instrument yang
akan digunakan untuk memperoleh data, instrument yang dibuat belum
bisa digunakan langsung karena masih dianggap belum sesuai digunakan
dalam penelitian. Untuk mendapatkan instrument yang bisa digunakan,
peneliti melakukan :
1. Membuat instrument
2. Mengembangkan instrument serta kisi-kisinya (draf 1)
3. Validasi keahli untuk melihat kekurangan instrument yang telah
dibuat
4. Merevisi instrument
5. Validasi keahli untuk pengecekan ulang, hasilnya berupa instrument
yang benar (draf 2)
6. Melakukan uji coba kepada obyek lain untuk uji keterbacaan
7. Merevisi instrument hingga menghasilkan instrument yang dapat
digunakan untuk penelitian (draf final)
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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN APTITUDE TREATMENT
INTERACTION (ATI) UNTUK MENINGKATKAN DIMENSI
PENGETAHUAN SISWA KELAS VIII SMPN 2 GROGOL PADA
MATERI POKOK RELASI FUNGSI

Rengga Febrianto(Febriantorengga@gmail.com)
Feny Rita Fiantika, M.Pd. (fentfeny@gmail.com)
Prodi PendidikanMatematikaUniversitas Nusantara PGRI Kediri

Abstrak
Makalah ini menyajikan tentang rencana penelitian yang akan ditujukan
kepada siswa siswi kelas VIII semester ganjil 2016/2017 dimana rencana
penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana tingkat dimensi pengetahuan
siswa apabila menggunakan model pembelajaran aptitude treatment interaction
pada materi relasi dan fungsi. Indikator dimensi pengetahuan siswa yang akan
digunakan dalam penelitian ada lima, yaitu Pengetahuan terminologi (istilah),
Pengetahuan dasar dan umum, Pengetahuan tentang teori, model dan struktur,
Pengetahuan kriteria untuk menentukan penggunaan prosedur yang tepat, dan
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Pengetahuan mengenai tugas – tugas kognitif. Sedangkan model pembelajaran
Aptitude Treatment Interaction (ATI) ini mempunyai 4 tahapan perlakuan yakni
pertama pendahuluan (Treatment Awal), kedua Inti (pengelompokkan siswa)
sesuai dengan tingkat dimensi pengetahuan siswa (tinggi, sedang, rendah) ketiga
Memberikan perlakuan sesuai tingkat kemampuan siswa dan yang terakhir
Penutup (Achievement Test). Dari sini peneliti dapat menentukan tingkat dimensi
pengetahuan siswa.
Kata Kunci: Dimensi Pengetahuan Siswa, Model pembelajaran
Aptitude Treatment Interaction (ATI)

PENDAHULUAN
Latar belakang
Pendidikan merupakan salah satu faktor utama untuk mewujudkan
masyarakat yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia selalu
berusaha meningkatkan kualitas pendidikan walaupun hasilnya belum
memenuhi harapan. Berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 3
menyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.
Dalam peningkatan kualitas pendidikan, Matematika sebagai salah
satu mata pelajaran yang diajarkan pada jenjang pendidikan formal sangat
memegang peranan penting. Matematika merupakan kunci utama dari
pengetahuan-pengetahuan lain yang dipelajari di sekolah. Sudah menjadi
keyakinan bahwa masing – masing individu mempunyai karakteristik yang
berbeda. Perbedaan tersebut terdapat pada kemampuan (aptitude) siswa,
sehingga menuntut guru harus cermat dalam memilih model pembelajaran
dalam rangka mengoptimalkan prestasi siswa yang berdampak pada
peningkatan dimensi pengetahuan siswa.Berdasarkan hasil observasi dan
wawancara yang penulis lakukan dengan guru mata pelajaran matematika
di SMPN 2 Grogol Kab. Kediri diperoleh gambaran bahwa sebagian besar
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siswa kelas VIII.I SMPN 2 Grogol Kab. Kediri kurang serius dalam
belajar matematika, siswa juga kurang terbuka apabila mengalami
kesulitan belajar, dan apabila guru memberi latihan soal yang berkaitan
dengan materi yang di ajarkan, kemudian menyuruh siswa untuk
mengerjakan kedepan siswa yang aktif mengerjakan hanya siswa yang
berkemampuan saja, sedangkan yang lainnya hanya menunggu jawaban
dari temannya. Hal ini membuat peran yang dilakukan guru sangatlah
penting. Oleh karena itu diperlukan suatu tindakan untuk memperbaiki
proses pembelajaran dan diharapkan terjadinya peningkatan dimensi
pengetahuan siswa.
Sehingga untuk meningkatkan dimensi pengetahuan siswa dalam
bidang matematika dan agar siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran
maka peneliti menggunakan model Pembelajaran Aptitude Treatment
Interaction (ATI). Model pembelajaran Aptitude Treatment Interaction
(ATI) sangat terkait dengan kemampuan dimensi pengetahuan siswa. Hal
ini dapat diketahui bahwa dalam belajar matematika para siswa
memerlukan perlakuan khusus sesuai dengan kemampuan masing-masing
siswa.
Pertanyaan penelitian
BerdasarkanpaparanLatarBelakangsebagaimanadisebutkandiatas,
makadapatdirumuskanpertanyaanpenulisansebagaiberikut :
1. Bagaimanakahpenerapan Model Pembelajaran Aptitude Treatment
Interaction (ATI) terhadap Dimensi Pengetahuan siswa Kelas VIII
SMPN 2 Grogol Pada Materi Pokok Relasi dan Fungsi?
2. Bagaimanakah

peningkatan

Dimensi

Pengetahuan

siswa

berkemampuan tinggi kelas VIII SMPN 2 Grogol pada penerapan
Model Pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI) Materi
Pokok Relasi dan Fungsi?
3. Bagaimanakah

peningkatan

Dimensi

Pengetahuan

siswa

berkemampuan sedang kelas VIII SMPN 2 Grogol pada penerapan
Model Pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI) Materi
Pokok Relasi dan Fungsi?
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4. Bagaimanakah

peningkatan

Dimensi

Pengetahuan

siswa

berkemampuan rendah kelas VIII SMPN 2 Grogol pada penerapan
Model Pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI) Materi
Pokok Relasi dan Fungsi?

Tujuan Penulisan
1. Mendeskripsikan Model Pembelajaran Aptitude Treatment Interaction
(ATI) terhadap Dimensi Pengetahuan siswa Kelas VIII SMPN 2
Grogol Pada Materi Pokok Relasi dan Fungsi?
2. Mendeskripsikan
berkemampuan

peningkatan
tinggi

kelas

Dimensi
VIII

SMPN

Pengetahuan
2

Grogol

siswa
dengan

menggunakan Model Pembelajaran Aptitude Treatment Interaction
(ATI) Materi Pokok Relasi dan Fungsi?
3. Mendeskripsikan

peningkatan

Dimensi

Pengetahuan

siswa

berkemampuan sedang kelas VIII SMPN 2 Grogol dengan
menggunakan Model Pembelajaran Aptitude Treatment Interaction
(ATI) Materi Pokok Relasi dan Fungsi?
4. Mendeskripsikan

peningkatan

Dimensi

Pengetahuan

siswa

berkemampuan rendah kelas VIII SMPN 2 Grogol dengan
menggunakan Model Pembelajaran Aptitude Treatment Interaction
(ATI) Materi Pokok Relasi dan Fungsi?
Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan
nilai positif untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan juga sebagai
bahan referensi penerapan model pembelajaran Aptitude Treatment
Interaction (ATI) yang berguna untuk segala kalangan.
2. Manfaat Praktis
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e. BagiSiswa
Menumbuhkan semangat, dorongan serta solusi untuk
belajar lebih giat lagi dan menjadi motivasi dengan adanya variasi
kegiatan pembelajaran yang telahdisampaikan.
f. Bagi Guru
Sebagai referensi model pembelajaran untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran matematika yang di inginkan demi
tercapainya proses kegiatan belajar mengajar yang baik.
g. BagiSekolah
Mampu memberi sumbangsih sebagai bahan metode
pembelajaran pada waktu yang akan datang yang digunakan
sebagai bahan dalam menentukan sebuah pengajaran yang lebih
baik.
h. BagiPeneliti
Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman yang
berguna sebagai bahan yang digunakan pada saat mengajar
nantinya.
KAJIAN PUSTAKA
Belajar
Sugiono (2010: 8) mengemukakan bahwa “Belajar adalah suatu
proses

yang

dilakukan

individu

dalam

menjalani

perubahan,

perkembangan juga dihayati dan dialami secara individu pula”.
Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan siswa untuk
memperoleh suatu perubahan yang mencakup perubahan tingkah laku,
kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan dan sebagainya, secara
disengaja didasari oleh kesadaran tersebut relative menetap serta
membawa pengaruh positif bagi siswa (rina, 2012: 4)
Pembelajaran
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Menurut Darsono (2002: 24-25) secara umum menjelaskan
pengertian pembelajaran sebagai “suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru
sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih
baik”.Pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan peserta didik,
yang didalamnya

ada

tiga kegiatan utama

yaitu merencanakan

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil
pembelajaran

(Sugiono,

2010:

44).Pembelajaran

yang

didalam

aktivitasnya termasuk kegiatan memilih, menetapkan model, strategi,
pendekatan dan metode pembelejaran, serta merupakan implementasai dari
kurikulum yang telah di tetapkan sebelumnya. Pembelajaran dikatakan
berhasil apabila peserta didik belajar.
Dimensi Pengetahuan
Pemahaman pembelajaran saat ini memfokuskan pada proses aktif,
kognitif dan konstruktif yang menekankan pada bagaimana siswa
mengetahui (pengetahuan) dan bagaimana mereka berpikir (proses
kognitif) mengenai apa yang mereka ketahui selama siswa melakukan
pembelajaran yang berarti.
Mengingat banyaknya tipe-tipe pengetahuan, khususnya dalam
pengembangan

psikologi

kognitif,

maka

secara

umum

dapat

diklasifikasikan kedalam empat tipe pengetahuan umum, yaitu Faktual,
Konseptual, Prosedural dan Metakognitif. Pengetahuan faktual meliputi
elemen-elemen

dasar

yang

digunakan

oleh

para

ahli

dalam

mengkomunikasikan disiplin akademik, pemahaman, dan penyusunan
dimensi pengetahuan secara sistematis.Pengetahuan konseptual meliputi
pengetahuan kategori dan klasifikasi serta hubungannya dengan dan
diantara

mereka

lebih

rumit,

dalam

bentuk

pengetahuan

yang

tersusun.Seperti, skema, model mental, atau teori implisit atau eksplisit
dalam model psikologi kognitif yang berbeda. Pengetahuan prosedural
merupakan

pengetahuan

bagaimana

melakukan

sesuatu.Seperti

pengetahuan keterampilan, algoritma, teknik-teknik, dan metoda-metoda
yang secara keseluruhan dikenal sebagai prosedur.Metakognitif ialah
kesedaran tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui.
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Strategi Metakognitif merujuk kepada cara untuk meningkatkan kesadaran
mengenai proses berfikir dan pembelajaran yang berlaku.
Indikator Dimensi Pengetahuan Siswa dilihat berdasarkan empat
tipe pengetahuan di atas, dan indikator yang digunakan peneliti yakni,
Pengetahuan terminologi (istilah), Pengetahuan dasar dan umum,
Pengetahuan tentang teori, model dan struktur, Pengetahuan kriteria untuk
menentukan penggunaan prosedur yang tepat, dan Pengetahuan mengenai
tugas – tugas kognitif.
E. Model pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI)
1. Pengertian
Secara substantif dan teoritik Aptitude Treatment Interaction (ATI)
dapat dijadikan sebagai suatu konsep atau pendekatan (approach) yang
memiliki sejumlah strategi pembelajaran yang efektif digunakan untuk
individu tertentu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sejalan
dengan pengertian diatas, Cronbach (1969) dalam buku nya Aptitudes and
instructional methods, yang dikutip Syafruddin Nurdin (2005: 37)
mengemukakan bahwa ATI Approach ”..as the study of aptitude-treatment
interaction approach (ATI) is the search for treatment that are tailored to
individual differences in aptitudes. That is, treatments that are optimally
effective for students of different aptitude levels” ini berarti bahwa ATI
approach adalah sebuah pendekatan yang berusha mencari dan
menemukan perlakuan-perlakuan (treatments) yang cocok dengan
perbedaan kemampuan (aptitude) siswa, yaitu perlakuan (treatment) yang
secara optimal dapat diterapkan untuk siswa yang memiliki tingkat
kemampuan yang berbeda.
2. Langkah-langkah Aptitude Treatment Interaction (ATI).
Berdasarkan definisi metode pembelajaran Aptitude Treatment
Interaction di atas maka dapat diadaptasi beberapa langkah yang
dilakukan dalam pembelajaran, yaitu:
a. Melaksanakan pengukuran kemampuan masing-masing siswa, melalui
tes kemampuan (aptitudetesting). Hal ini dilakukan guna untuk
mendapatkan data yang jelas tentang karakteristik kemampuan
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(aptitude) siswa. (Data karakteristik kemampuan siswa diperoleh
melalui hasil nilai ulangan harian siswa pada materi sebelumnya)
b. Mengelompokkan siswa menjadi tiga kelompok, sesuai hasil dari
aptitudetesting. Sesuai dengan klasifikasi yang didapatkan dari hasil
survey (tinggi, sedang dan rendah).
c. Memberikan perlakuan (treatment) kepada masing-masing kelompok
(tinggi, sedang dan rendah) dalam pembelajaran.
d. Untuk kelompok siswa yang memiliki kemampuan (aptitude) tinggi,
perlakuan (treatment) yang diberikan yaitu belajar mandiri (self
learning) dengan menggunakan modul atau buku-buku yang relevan.
Dengan belajar mandiri melalui modul didasari angapan bahwa siswa
akan lebih baik belajar jika dilakukan dengan caranya sendiri yang
tertuju langsung pada tujuan khusus pembelajaran. Dengan kata lain
dengan modul tersebut siswa akan dapat mengkontrol kecepatan
masing-masing, serta maju sesuai dengan kemampuannya masingmasing.
e. Untuk kelompok yang memiliki kemampuan sedang diberikan
pembelajaran regular atau pembelajaran konvensional sebagaimana
biasanya.
f. Untuk kelompok siswa yang memiliki kemampuan rendah diberikan
special treatment, yaitu berupa pembelajaran dalam bentuk reteaching dan tutorial. Perlakuan (treament) dberikan setelah mereka
bersama-sama kelompok sedang mengikuti pembelajaran secara
regular. Hal ini dimaksudkan agar secara psikologis siswa
berkemampuan rendah tidak merasa dinomerduakan di kelas,
pembelajaran tersebut didasarkan pada kemampuan mereka yang
lambat dan sulit dalam memahami serat menguasai bahan pelajaran.
Oleh karena itu elompo kini harus mendapat apresiasi khusus berupa
bimbingan dan bantuan belajar dalam bentuk pengulangan kembali
atau mengulas kembali pelajaran yang sudah dipelajari melalui
pemberian jam tambahan. Dengan demikian mereka bisa menguasai
pelajaran yang diajarkan secara optimal.
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g. Setelah pembelajaran berakhir dengan menggunakan berbagai
perlakuan (treatment) yang diidentifikasi sebelumnya kemudian
diberikan test kepada tiga kelompok siswa (tinggi, sedang dan
rendah).
F. Penerapan Aptitude Treatment Interaction (ATI) untuk meningkatkan
Dimensi Pengetahuan
Model pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI)
merupakan sebuah konsep yang berisikan sebuah strategi yang sedikit
banyak efektif digunakan untuk siswatertentu dengan karakteristik
kemampuannya. Optimalisasi dimensi pengetahuan siswa dapat dicapai
melalui penyesuaian antara pembelajaran (treatment) dengan perbedaan
kemampuan (aptitude) siswa.Dalam rencana penelitian ini langkahlangkah Aptitude Treatment Interaction (ATI) yang digunakan sudah
dimodifikasi seemikian rupa oleh peneliti sehingga indikator yang terdapat
dalam dimensi dapat terpenuhi saat proses pembelajaran berlangsung.
Dari indikator yang dipenuhi tersebut kita dapat melihat
peningkatan kemampuan dimensi pengetahuan dari tiap-tiap subjek
terpilih. Peneliti memilih 3 subjek yang mewakili kelompok berdasarkan
tingkat kemampuan siswa, yaitu siswa yang berkemampuan tinggi,
sedang, dan rendah. Dengan demikian peneliti akan mendapatkan data
yang lebih terperinci dari setiap subjek.
METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif
deskriptif. Penelitian ini akan dilaksanakan pada siswa kelas VIII SMPN 2
Grogol kediri pada semester gasal 2016/2017. Dimana nanti penulis akan
menggunakan beberapa instrumen untuk mengambil data, antara lain :
RPP, soal tes, lembar observasi dan pedoman wawancara.
Untuk mengetahui tingkat kemampuan matematika siswa akan
diberikan tes matematika pre-test atau peneliti juga bisa mengunakan hasil
dari nilai matematika pada bab sebelumnya. Dari hasil tersebut akan
dikelompokkan ke dalam 3 tingkatan yakni tinggi, sedang, dan rendah
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yang

selanjutnya

akan

dianalisis

berdasarkan

indikator

dimensi

pengetahuan siswa.
Untuk mengetahui peningkatan kemampuan subjek terpilih, akan
dilaksanakan post-test setelah penerapan modelAptitude Treatment
Interaction (ATI). Selanjutnya dianalisis berdasarkan indikator dimensi
pengetahuan siswa dan melaksanakan wawancara untuk mendapatkan data
yang lebih valid. Dan terakhir, proses dari semua hasil penelitian akan
dijelaskan secara detail.

PENUTUP
Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk memberikan
alternatif pembelajaran dalam meningkatkan dimensi pengetahuan siswa.
Sehingga siswa tidak belajar dengan pasif melainkan pembelajaran
berpusat pada siswa (student center) dan guru hanya sebagai mediator.
Kegiatan

pembelajaran

dengan

menggunakan

Pembelajaran

Aptitude Treatment Interaction (ATI) diharapkan bisa memperlihatkan
itensitas kenaikan partisipasi siswa dan berkurangnya aktiitas negatif dari
siswa, ditunjukan dengan data aktifitas siswa dalam kegiatan belajar dan
tanya jawab dikelas.
Demikian penelitian ini saya buat untuk dijadikan pertimbangan
dan pengembangan di penelitian selanjutnya. Segala kritik dan saran kami
harapkan dari penelitian ini agar menjadikan perkembangan di penelitian
pada masa yang akan datang. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah
SWT yang telah melimpahkan ridho dan pertolongan atas terlaksananya
penelitian ini, dan tak lupa penulis sampaikan banyak-banyak terimakasih
kepada pihak yang berpartisipasi atas terciptanya penelitian ini.
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PEMAHAMAN RELASIONAL DAN INSTRUMENTAL MATEMATIK
SISWA PADA MODEL PEMBELAJARAN TREFFINGER PADA MATERI
RELASI DAN FUNGSI KELAS VIII DI SMP NEGERI 1 MUNJUNGAN

GaluhJoko S (galuhsamudro79@gmail.com)
Feny Rita Fiantika, M.Pd. (fentfeny@gmail.com)
Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nusantara PGRI Kediri
Abstrak
Makalah ini menyajikan tentang rencana penelitian yang akan
dilaksanakan pada siswa - siswi kelas VIII semester Ganjil 2016/2017 dimana
rencana penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana tingkat pemahaman
siswa apabila pada saat pembelajaran digunakan model pembelajaran treffinger
pada materi relasi dan fungsi. Indikator pemahaman yang akan digunakan dalam
penelitian ada lima, yaitu Kemampuan menyatakan ulang konsep yang dipelajari,
Kemampuan mengklarifikasi objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya
persyaratan yang membentuk konsep tersebut, Kemampuan menyajikan konsep
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dalam berbagai bentuk representasi matematika, Kemampuan menerapkan konsep
secara algoritma, dan Kemampuan mengaitkan berbagai konsep (internal dan
eksternal matematika). Sedangkan model pembelajaran treffinger ini mempunyai
tiga tahapan dasar kegiatan yakni pertama fase Understanding Challenge
(Memahami Tantangan), kedua Generating Idea (Membangkitkan Gagasan), dan
yang terakhir fase Preparing for Action (Mempersiapkan Tindakan). Guru
memberi tugas rumah secara individu sebagai penguatan materi. penelitian ini
ditinjau dari kemampuan matematika siswa (tinggi, sedang, dan rendah).
Kata Kunci: Pemahaman Relasional dan Instrumental, Model pembelajaran
Treffinger

PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Dalam kehidupan yang serba maju, modern dan serba canggih
seperti saat ini, pendidikan memegang peranan penting untuk menjamin
kelangsungan hidup. Pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan
dan

mengembangkan

kualitas

sumber

daya

manusia.

Melalui

penyelenggaraan pendidikan diharapkan dapat mencetak manusia-manusia
berkualitas yang akan mendukung tercapainya sasaran pembangunan
nasional. Dalam pasal 20 UU tahun 2003, pendidikan nasional berfungsi
untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa dengan tujuan untuk mengembangkan potensi yang
dimiliki peserta didik agar menjadi manusia yang berkualitas dengan ciriciri beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat,
beriman, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis, serta bertanggung jawab (UU no 20 tahun 2003).
Dalam bidang matematika menyerap istilah pemahaman. Menurut
Richard R. Skemp (1976) mengklasifikasikan pemahaman menjadi dua
macam oleh yakni pemahaman relasional dan pemahaman instrumental.
Pemahaman
menggunakan

relasional
suatu

merujuk
prosedur

kepada
matematis

kemampuan
yang

seseorang

berasal

dari

menghubungkan berbagai konsep matematis, atau kata lain siswa yang
dikatakan mempunyai pemahaman relasional, bilamana siswa tersebut
memiliki fondasi atau dasar yang lebih kokoh karenanya ia dapat
104

meyakinkan orang lain dan dirinya sendiri bahwa hasil jawabanya benar,
sedangakan pemahaman instrumental merujuk kepada kemampuan
seseorang

dalam

menggunakan

suatu

prosedur

matematis

untuk

menyelesaikan suatu masalah tanpa mengetahui mengapa prosedur itu
boleh digunakan atau tidak untuk menyelesaikan suatu masalah atau
dengan kata lain siswa yang mempunyai pemahaman instrumental hanya
menghafal rumus saja.
Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang
kemampuan

pemahaman

matematika

siswa

menggunakan

model

pembelajaran treffinger. Penelitian ini akan dilakukan terhadap siwa SMP
kelas VIII dengan lingkup yang lebih sederhana, yaitu dengan memilih
SMP Negeri 1 Munjungan sebagai tempat penelitian.
Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas penulis mengambil judul
skripsi sebagai berikut yaitu “PEMAHAMAN RELASIONAL DAN
INSTRUMENTAL

MATEMATIK

SISWA

PADA

MODEL

PEMBELAJARAN TREFFINGER PADA MATERI RELASI DAN
FUNGSI KELAS VIII DI SMP NEGERI 1 MUNJUNGAN”
B. Pertanyaan penelitian
Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, maka rumusan
masalah dalam penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran treffinger pada
materi Relasi dan Fungsi kelas VIII di SMP Negeri 1 Munjungan?
2. Bagaimanakah pemahaman relasional siswa pada penerapan model
pembelajaran treffinger?
3. Bagaimanakah pemahaman istrumental siswa pada penerapan
model pembelajaran treffinger?
C. Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian tindakan
kelas ini adalah sebagai berikut:
1. Mendeskripsikan penerapan model pembelajaran treffinger pada
materi Relasi dan Fungsi kelas VIII di SMP Negeri 1 Munjungan.
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2. Untuk mengetahui pemahaman relasional siswa pada saat guru
menerapkan model pembelajaran trefinger.
3. Untuk mengetahui pemahaman instrumental siswa pada saat guru
menerapkan model pembelajaran trefinger.
D. Manfaat Penelitian
1. manfaat Praktis
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
1. Bagi Guru
a. Mampu menganalisa terjadinya permasalahan-permasalahan
pembelajaran dan mampu mengatasi permasalahan tersebut.
b. Mampu menumbuhkan suasana pembelajaran yang kondusif dan
meningkatkan kemandirian siswa.
2. Bagi Siswa
a. Sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi dan kemandirian
belajar siswa dalam mempelajari Matematika.
b. Sebagai upaya untuk meningkatkan kecerdasan dan kemampuan
berfikir yang komplek sebagi siswa
c. Sebagai umpan balik terhadap keberhasilan belajar siswa.
3. Bagi Sekolah
a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan
untuk menumbuhkan minat belajar siswa sehingga prestasi
belajar siswa meningkat.
2. Bagi Peneliti
a. Memberi

wawasan

pengetahuan

tentang

penerapan

model

pembelajaran treffinger untuk meningkatkan pemahaman terhadap
pembelajaran pada mata pelajaran matematika.

KAJIAN PUSTAKA
A. Belajar dan Pembelajaran
Pengertian belajar dan pembelajaran menurut beberapa pakar
sebagai berikut: menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (2007: 17)
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mendefinisikan kata “pembelajaran” berasaldari kata “ajar” yang berarti
petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau diturut,
sedangkan “pembelajaran” berarti proses, cara, perbuatan menjadikan
orang atau makhluk hidup belajar. Menurut Kimble dan Garmezy (dalam
Pringgawidagba, 2002: 20), pembelajaran adalah suatu perubahan perilaku
yang relatif tetap dan merupakan hasil
ulang.Pembelajaran

memiliki

makna

praktik

bahwa

sujek

yang diulangbelajar

harus

dibelajarkan bukan diajarkan. Subjek yang dimaksud adalah siswa atau
disebut juga pembelajaran yang menjadi pusat kegiatan belajar.Siswa
sebagai subjek belajar dituntut untuk aktif mencari, menemukan,
menganalisis, merumuskan, memecahkan masalah, dan menyimpulkan
suatu masalah.
B. Pemahaman Matematika
1. PengertianPemahaman
Kemampuan pemahaman matematis adalah salah satu tujuan
penting dalam pembelajaran, memberikan pengertian bahwa materimateri yang diajarkan kepada siswa bukan hanya sebagai hafalan,
namun lebih dari itu dengan pemahaman siswa dapat lebih mengerti
akan konsep materi pelajaran itu sendiri. Pemahaman matematis juga
merupakan salah satu tujuan dari setiap materi yang disampaikan oleh
guru, sebab guru merupakan pembimbing siswa untuk mencapai
konsep yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan Hudoyo yang
menyatakan: “Tujuan mengajar adalah agar pengetahuan yang
disampaikan dapat dipahami peserta didik“. Pendidikan yang baik
adalah usaha yang berhasil membawa siswa kepada tujuan yang ingin
dicapai yaitu agar materi yang disampaikan dipahami sepenuhnya oleh
siswa.
a. PemahamanRelasional.
Seperti
(Anggara,

yang
2010:10)

telah

disinggung

menyatakan

sebelumnya,

pemahaman

Skemp

relasional

kemampuan seseorang menggunakan suatu prosedur matematis
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yang berasal dari hasil menghubungkan berbagai konsep
matematis yang relevan dalam menyelesaikan suatu masalah dan
mengetahui mengapa prosedur tersebut dapat digunakan (knowing
what to do and why).
b. Pemahaman Instrumental.
Suatu pemahaman dapat dikategorikan sebagai pemahaman
instrumental jika sisiswa hanya dapat menentukan hasil namun ia
tidak dapat menjelaskan mengapa hasilnya seperti itu. Karenanya,
kemampuan yang seperti ini oleh Skemp belum dikategorikan
sebagai pemahaman secara keseluruhan dan disebut aturan tanpa
alasan.
C. Model Pembelajaran Treffinger
Menurut Treffinger (1985), digagasnya model ini adalah karena
perkembangan zaman yang terus berubah dengan cepat dan semakin
kompleksnya permasalahn yang harus dihadapi. Karena itu, untuk
mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu cara agar dapat
menyelesaikan suatu permasalahan dan menghasilkan solusi yang paling
tepat. Yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan
memerhatikan fakta-fakta penting yang ada di lingkungan sekitar lalu
memunculkan berbagai gagasan dan memilih solusi yang tepat untuk
kemudian diimplementasikan secara nyata.
Treffinger (1994) menyebutkan bahwa model pembelajaran ini terdiri
atas 3 komponen penting, yaitu Understanding Challenge, Generating
Idea, dan Preparing for Action, yang kemudian dirinci kedalam enam
tahapan. Penjelasan model ini adalah sebagai berikut.
Komponen I – Understanding Challenge (Memahami Tantangan)
1. Menentukan tujuan: Guru menginformasikan kompetensi yang
harus dicapai dalam pembelajarannya.
2. Menggali data: Guru mendemonstrasi atau menyajikan fenomena
alam yang dapat mengundang keingintahuan siswa.
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3. Merumuskan masalah: Guru memberikan kesempatan kepada
siswa untuk mengidentifikasi permasalahan.
Komponen II – Generating Idea (Membangkitkan Gagasan)
1. Memunculkan gagasan: Guru memberi waktu dan kesempatan
untuk mengungkapkan gagasannya dan juga membimbing siswa
untuk menyepakati alternatif pemecahan yang akan diuji.
Komponen III – Preparing for Action (Mempersiapkan Tindakan)
1. Mengembangkan

solusi:

Guru

mendorong

siswa

untuk

mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen
untuk mendapatan penjelasan dan pemecahan masalah.
2. Membangun penerimaan: Guru mengecek solusi yang telah
diperoleh siswa dan memberikan permasalahan yang baru namun
lebih kompleks agar siswa dapat menerapkan solusi yang telah ia
peroleh.
D. Penerapan Model Treffinger untuk Mengetahui Pemahaman Relasional
dan Instrumental
Penerapan Model Treffinger untuk Mengetahui Pemahaman
Relasional dan Instrumental menggunakan langkah-langkah dari model
Treffinger yang dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah.
Tabel 2.1
Indikator Pemahaman Relasional dan Instrumental Siswa Model Treffinger
No.
1.

LangkahPembelaj
aran
Komponen I –
Understanding
Challenge
(MemahamiTantan
gan)

DefinisiOperasi
onal
Membuka,
mengawalipem
belajaran,
memberikanape
rsepsi,
motivasidanme
nyampaikantuj
uanpembelajar
ankepadasiswa

IndikatorPemah
Aktivitas Guru
amanSiswa
Kemampuanmeny a. Guru
a.
atakanulangkonse
membukadanmengawali
p yang dipelajari
pembelajarandengansala b.
m
b. Guru
dapatmenguraikanapers
epsi yang
berkaitandenganmateris c.
ebelumnya
c. Guru
d.
memberikanmotivasi
yang
sesuaidenganmateri
yang akandipelajari
e.
d. Guru
menyampaikantujuanpe
mbelajaransesuaidengan

AktivatasSiswa
Siswamenjawabsalam
dari guru
Siswamengingatkemb
alimaterisebelumnya
yang
berkaitandenganmater
ihariini
Siswamendengarkanm
otivasidari guru
Siswamendengarkantu
juanpembelajaran
yang disampaikanoleh
guru
Siswamengidentifikas
ipermasalahan yang
telahdiberikanoleh
guru
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2

Komponen II –
Generating Idea
(MembangkitkanGa
gasan)

Memberipenjel
asanlangkah
demi
langkahuntukm
emperolehkesep
akatan

Kemampuanmeng
klarifikasiobjekobjekberdasarkan
dipenuhiatautidak
nyapersyaratan
yang
membentukkonse
ptersebut

3

Komponen III –
Preparing for
Action
(MempersiapkanTi
ndakan)

Data
dapatdiolahuntu
kmembuktikanp
ermasalahan

Kemampuanmenya
jikankonsepdalamb
erbagaibentukrepre
sentasimatematika.

Kemampuanmener
apkankonsepsecara
algoritma

Kemampuanmenga
itkanberbagaikonse
p (internal
daneksternalmatem
atika).

materi.
e. Guru
memberikankesempatan
kepadasiswauntukmengi
dentifikasipermasalahan
a. Guru
memberiwaktudankese
mpatankepadasiswauntu
kmengungkapkangagasa
nnya
b. Guru
mengarahkansiswauntu
kmenyepakatialternatifp
emecahan yang
akandiuji
a. Guru
menugaskansiswauntu
kmengumpulkaninfor
masi yang
sesuaidenganmateri
yang dipelajari
b. Guru
memerintahkansiswam
elaksanakaneksperime
nuntukmendapatanpenj
elasandanpemecahanm
asalah
c. Guru mengoreksisolusi
yang
telahdiperolehsiswa
d. Guru
memberikanpermasala
han yang
barunamunlebihkompl
eks agar
siswadapatmenerapkan
solusi yang
telahiaperoleh

a. Siswamengemukakan
gagasan yang
telahdiperoleh
b. Siswamendiskusikan
kesepakatanuntukme
nyepakatialternatifpe
mecahan yang diuji

a.

b.

c.

d.

Siswamenemukandan
mencatatinformasi
yang sudah di
dapatsesuaidenganma
teri yang dipelajari
Siswamelaksanakane
ksperimen yang
diperintahkanoleh
guru
untukmendapatkanpe
njelasandanpemecaha
nmasalah
Siswamengidentifika
sisolusi yang
telahdiperolehdansud
ah di koreksioleh
guru
Siswamemecahkanpe
rmasalahan yang
diberikanoleh guru
denganmenggunakan
solusi yang diperoleh

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif
deskriptif. Penelitian ini akan dilaksanakan pada siswa kelas VIII SMPN 1
Munjungan kediri pada semester gasal 2016/2017. Dimana nanti penulis
akan menggunakan beberapa instrumen untuk mengambil data, antara lain
: RPP, soal tes, lembar observasi dan pedoman wawancara.
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Untuk mengetahui tingkat kemampuan matematika siswa akan
diberikan tes matematika pre-test atau peneliti juga bisa mengunakan hasil
dari nilai matematika pada bab sebelumnya. Dari hasil tersebut akan
dikelompokkan ke dalam 3 tingkatan yakni tinggi, sedang, dan rendah
yang selanjutnya akan dianalisis berdasarkan indikator pemahaman siswa.
Untuk mengetahui pemahaman subjek terpilih, akan dilaksanakan
post-test setelah penerapan modeltreffinger. Selanjutnya dianalisis
berdasarkan indikator pemahaman siswa dan melaksanakan wawancara
untuk mendapatkan data yang lebih valid. Dan terakhir, proses dari semua
hasil penelitian akan dijelaskan secara detail.
PENUTUP
Tujuan utama dari penilisan ini adalah untuk memberikan alternatif
pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman siswa.Sehingga siswa
tidak belajar dengan pasif melainkan pembelajaran berpusat pada siswa
(student center) dan guru hanya sebagai mediator. Pembelajaran yang
aktif akan melibatkan siswa dalam penyampaian informasi (ada timbal
balik antara siswa dengan guru) sehingga siswa akan lebih memahami
materi yang disampaikan dan meninggalkan kebiasaan menghafal rumus
tanpa makna. Dengan meningkatnya pemahaman siswa siswa akan
memberikan dampak yang signifikan sehingga pembelajaran menjadi
hidup.
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ABSTRAK
Makalah ini menyajikan tentang rencana penelitian yang akan dilaksanakan
pada siswa - siswi kelas XII semester Ganjil 2016 / 2017 dimana rencana
penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana tingkat kemampuan berfikir
siswa apabila pada saat pembelajaran digunakan model pembelajaran student
facilitator and explaining pada materi Integral. Indikator kemampuan berfikir
yang akan digunakan dalam penelitian ada enam, yaitu Membedakan bagian yang
penting dan bagian yang tidak penting dari suatu materi, Menentukan inti atau
menggaris bawahi suatu materi, Menentukan proses atau hasil yang memiliki
kekonsistenan internal, Mendeteksi ketidak konsistenan antara hasil atau
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keputusan

yang

sesuai

dengan

prosedur,

Membuat

rancangan

untuk

menyelesaikan suatu tugas yang diberikan, dan Menciptakan hasil yang sesuai
dengan permasalahan. Sedangkan model pembelajaran student facilitator and
explaining ini mempunyai lima tahapan dasar kegiatan yakni pertama fase
menyampaikan tujuan, kedua pemberian fasilitas, ketiga fase presentasi, keempat
fase pengembagan, dan yang terakhir fase mengulas secara keseluruhan. Guru
memberi tugas rumah secara individu sebagai penguatan materi. penelitian ini
ditinjau dari kemampuan matematika siswa (tinggi, sedang, dan rendah).
Kata Kunci: Kemampuan berfikir, Model pembelajaran Student Facilitator
and Explaining
ABSTRACT
This paper presents the research plan which will be done to eleventh grade
students in of class XII in odd semester academic year 2016 / 2017. The purpose
of this research is to know how students level of thinking skills used when when
teacher uses student facilitator and explaining the Integral material. There are six
indicators which will be used in this research, those are, namely distinguishing
essentials and insignificant parts of matter, Define a core or underline a material,
Determining the process or outcome that has the consistency of internal, Detecting
inconsistency between results or decisions in accordance with the procedure,
Creating the design to accomplish a given task, and create results that correspond
to the problem. The model of student facilitator and explaining has five basic
stages: first phase of activities presents the objectives, the provision of the
facilities, the third phase of the presentation, developing a fourth phase, and the
last phase of the overall review. Teachers give homework individually as
reinforcement material. This study evaluated from students' mathematical ability
(high, medium, and low).
Key Words : Thinking Skill, Student Facilitator and Explaining

PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Pendidikan nasional yang berdasarkan pancasila dan undangundang

dasar

1945

berfungsi

mengembangkan

kemampuan

dan
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membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk mengembangkan potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada
tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung
jawab sebagaimana tercantum dalam undang-undang No.20 Tahun 2003
tentang Pendidikan Nasional.
Dari data BPDP menyebutkan bahwa jawa timur merupakan
wilayah yang memiliki peringkat nomor 2 rata-rata nilai UNnya, hal ini
mengindikasikan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi yaitu 8,83 pada
mata pelajaran matematika. Pada tingkat kota/kabupaten, kabupaten
Nganjuk memiliki peringkat 23 dari 38 kota/kabupaten di Jawa timur,
hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan yang sedang.
Fakta tersebut juga terjadi di MAN PRAMBON NGANJUK. Dari
salah satu hasil ulangan harian mereka yang peneliti dapat dari beberapa
siswa disana, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata mata pelajaran matematika
masih sangat jauh dari kata baik.
Melihat data hasil nilai UN MA Negeri Prambon yang termuat
dalam BPDP, memiliki peringkat 590 dari 1300 sekolah negeri maupun
swasta di jawa timur dan berdasarkan hasil wawancara peneliti dangan
salah satu pihak guru mata pelajaran matematika MAN Pambon Nganjuk
diperoleh suatu kasus / permasalahan dalam proses belajar mengajar
sebagai berikut :
1. Sebagian siswa MAN Pambon Nganjuk cenderung pasif. Apalagi
guru yang menyampaikan materi kurang disenangi.
2. Siswa jarang bertanya saat diberi kesempatan bertanya. Ketika
ditanya “apakah ada yang kurang mengerti?” para siswa menjawa
“tidak”, padahal sebagian besar dari siswa masih belum mengerti.
3. Dalam proses KBM berlangsung, siswa yang berani mengajukan
pendapat hanya cenderung pada siswa yang tergolong diatas ratarata (tempat duduk dereta depan).
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4. Terkadang siswa mengerjakan soal di depan kelas tanpa konsep
apapun yang mereka pahami. Siswa hanya mencontoh pekerjaan
teman, jika ditanya tentang pekerjaan tersebut siswa yang
bersangkutan kebingungan untuk menjawab.
Gaya pembelajaran text book juga telah mematikan kreativitas
siswa. Siswa diajarkan untuk menjadi “pemulung” materi yang diberikan
tanpa pernah diarahkan untuk mencoba mengungkapkan pikiran mereka
sendiri. Siswa tidak dibiasakan untuk mengkonstruksi sendiri bangunan
pengetahuan berdasarkan pengetahuan yang telah didapat. Kondisi ini
telah menyebabkan “kematian” thinking skills yang menjadi bagian dari
konsep berpikir
Dalam materi kelas XII semester 1 terdapat materi integral. Pada
materi integral ini cukup membuat bingung dalam pemahamanya. Terlihat
dari tidak nampak

keberanian siswa saat diminta maju untuk

menyelesaikan soal materi tersebut di depan kelas. Hal ini dikarenakan
pemahaman terhadap materi. Maka materi ini dilihat cocok untuk
diterapkan pada model pembelajaran student facilitator and explaining
yang lebih mengutamakan thinking skill siswa dan guru hanya bertindak
sebagai mediator atau facilitator saja.

B. Pertanyaan penelitian
5. Bagaimanakah penerapan model student facilitator and explaining
kelas XII MAN Prambon?
6. Bagaimanakah kemampuan thinking skill siswa kelas XII pada
penerapan model student facilitator and explaining?
7. Peningkatan thinking skill siswa setelah penerapan model student
facilitator and explaining?

C. Tujuan Penulisan
5. Mendeskripsikan penerapan model student facilitator and explaining
kelas XII MAN Prambon
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6. Mendeskripsikan kemampuan thinking skill siswa kelas XII pada
penerapan model student facilitator and explaining
7. Mendeskripsikan peningkatan thinking skill siswa setelah penerapan
model student facilitator and explaining

D. Manfaat Penelitian
Menyimak uraian pada tujuan diatas, manfaat penelitian ini, yaitu :
1. Bagi Siswa, menumbuhkan kesadaran pentingnya mengembangkan
kemampuan dalam memecahkan masalah matematika.
2. Bagi Peneliti
a. Memberi

wawasan

atau

tambahan

pengetahuan

tentang

penerapan model student facilitator and explaining terhadap
pembelajaran pada mata pelajaran matematika.
b. Sebagai salah satu bahan informasi dengan permasalahan sama
untuk lingkup berbeda.
3. Bagi Sekolah, mengubah paradigma pendidikan berubah menjadi
student centre yang berarti bahwa proses pembelajaran lebih
ditekankan pada aktivitas siswa

KAJIAN PUSTAKA
A. Thinking skill
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator thinking skill
sebagai berikut:
1. Membedakan bagian yang penting dan bagian yang tidak penting dari
suatu materi.
2. Menentukan inti atau menggaris bawahi suatu materi.
3. Menentukan proses atau hasil yang memiliki kekonsistenan internal.
4. Mendeteksi ketidak konsistenan antara hasil atau keputusan yang
sesuai dengan prosedur.
5. Membuat rancangan untuk menyelesaikan suatu tugas yang diberikan.
6. Menciptakan hasil yang sesuai dengan permasalahan.
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B. Model pembelajaran student facilitator and explaining
Trianto (2007: 52) menyatakan metode student facilitator and
explaining (SFAE) merupakan salah satu dari tipe model pembelajaran
kooferatif yang menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah
anggota tiap kelompok 4-6 orang siswa secara heterogen, dan
pembelajarannya diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran,
penyampaian materi, melakukan kegiatan kelompok, dan memberikan
penghargaan kelompok.
Dalam hal ini Model Student Facilitators and Explaining
mempunyai indikator sebagai berikut:
a. Facilitator, orang yang memberi fasilitas atau memudahkan diskusidiskusi, presentasi, dan lain-lain.
b. Explaining, menerangkan atau menjelaskan tentang suatu materi.
c. Student, peserta didik atau mereka yang mengikuti pembelajaran.
d. Presentasi, pembicaraan yang tefokus, dengan menggunakan sarana
bantu visual, mengenai suatu subjek tertentu untuk memberi
informasi, instruksi atau mempengaruhi audens.

C. Meningkatkan Thinking skill dengan penerapan model student
facilitator and explaining
Peningkatan Thinking skill dengan penerapan model student
facilitator and explaining menggunakan langkah-langkah dari model
pembelajaran student facilitator and explaining yang dapat dilihat pada
tabel 2.2 di bawah.
Tabel 1
Indikator Kemampuan thinking skills Siswa Model Pembelajaran student
facilitator and explaining (SFAE)
No
1.

Langkah
Pembelajaran
Pendahuluan
Fase I
(Fase Orientasi /
Menyampaikan
Tujuan)

Definisi
Operasional
Membuka,
mengawali
pembelajaran,
memberikan
apersepsi,

Indikator
Kemampuan
Thinking skill

Aktivitas Guru

Aktivitas Siswa

a. Guru membuka dan a. Siswa menjawab salam
mengawali
dari guru
pembelajaran dengan
salam
b. Guru
dapat b. Siswa
mengingat
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motivasi
dan
menyampaikan
tujuan
pembelajaran
kepada siswa

2.

Inti
Fase II
(Facilitator)

Fase III
(Fase
presentasi)

Memberi fasilitas
kepada siswa
untuk
mengembangkan
yang diketahui

Memberi
kesempatan
kepada siswa
untuk
menyampaikan
yang dimengerti
kepada siswa lain

menguraikan apersepsi
kembali
materi
yang berkaitan dengan
sebelumnya
yang
materi sebelumnya
berkaitan materi hari
c. Guru
memberikan
ini
motivasi yang sesuai c. Siswa mendengarkan
dengan materi yang
motivasi dari guru
akan dipelajari
d. Guru menyampaikan
tujuan
pembelajaran d. Siswa mendengarkan
sesuai dengan materi.
tujuan
pembelajaran
yang disampaikan oleh
guru
Membedakan
a. Guru
menguraikan a. Siswa mendengarkan
bagian yang
penjelasan
tentang
penjelasan
guru
penting dan
mekanisme
dalam
mengenai mekanisme
bagian yang tidak
proses pembelajaran
dalam
proses
penting dari suatu
pembelajaran
b. Guru
menjelaskan b. Siswa memperhatikan
materi.
garis besar materi yang
dan mencatat materi
akan dipelajari
yang sudah dijelaskan
oleh guru
c. Siswa
menerapkan
konsep yang telah
c. Guru
menunjukkan
diberikan guru untuk
contoh konsep lain
mengerjakan latihanuntuk
memudahkan
latihan soal
Menentukan inti
siswa
dalam
atau menggaris
memahami pelajaran
bawahi suatu
d. Guru
memberi d. Siswa bertanya tentang
materi.
kesempatan
siswa
materi yang belum
untuk bertanya
dimengerti
Menentukan
proses atau hasil
yang memiliki
kekonsistenan
internal

Mendeteksi
ketidak
konsistenan
antara hasil atau
keputusan yang
sesuai dengan
prosedur

Fase IV
(Fase
Explaining)

Mengajak siswa
untuk bertanya
jawab, sehingga
dapat

Membuat
rancangan untuk
menyelesaikan
suatu tugas yang

a. Guru memerintahkan a. Siswa
berdiskusi
siswa untuk berdikusi
dengan teman satu
dengan teman satu
bangku
bangku
b. Guru memberikan soal
dan meminta siswa b. Siswa menerima dan
untuk mengerjakan
mengerjakan soal yang
diberikan oleh guru
c. Guru menunjuk siswa c. Siswa yang ditunjuk
untuk
oleh
guru
mempesentasikan hasil
mempresentasikn hasil
yang
telah
yang dipeolehnya
diperolehnya
d. Siswa
menanggapi
d. Guru meminta siswa
hasil
yang
lain untuk menanggapi
dipresentasikan
hasil
yang
telah
temanya
dipresentasikan
e. Guru meminta siswa e. Siswa yang memiliki
yang hasilnya berbeda
hasil
berbeda
untuk dipresentasikan
mempresentasikan di
didepan kelas
depan kelas
a. Guru meminta siswa a. Siswa mennggapi hasil
menanggapi hasil yang
yang berbeda yang
berbeda yang telah
telah dipresentasikan
dipresentasikan
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mengekploitasi
yang diketahui
siswa

3.

Penutup
Fase V
(Fase Mengulas
secara
keseluruhan)

Kemampuan guru
dalam mengulas
materi secara
keseluruhan dan
mengakhiri
kegiatan
pembelajaran

diberikan

b. Guru membagikan soal b. Siswa
mendapatkan
pendalaman
materi
soal
pendalaman
kepada siswa
materi
dan
menyelesaikanya
c. Guru mengajak siswa c. Siswa
mengkoreksi
untuk
mengkoreksi
penyelesaiaan teman
penyelesaiaan teman
sebangku
dan
sabangku
dan
membahas soal yang
membahas soal yang
banyak
terjadi
banyak
terjadi
kesalahan
kesalahan
Menciptakan
a. Guru menyimpulkan a. Siswa mendengarkan
hasil yang sesuai
materi yang telah
kesimpulan
materi
dengan
dipelajari
secara
secara keseluruhan dari
permasalahan
keseluruhan
guru
b. Guru memberikan PR b. Siswa mengerjakan PR
sebagai latihan mandiri
yang telah diberikan
di rumah
oleh guru sebagai
c. Guru
menggunakan
latihan mandiri
bahasa yang baik dan c. Siswa
mengikuti
benar untuk menutup
arahan dari guru
pembelajaran

METODE
A. Pendekatan dan Jenis penelitian
Pendekatan

yang

digunakan

dalam

penelitian

ini

adalah

pendekatan kualitatif karena penulis ingin mendapatkan data yang
mendalam tentang kemampuan Thiking skill siswa melalui model
pembelajaran student facilitator and explaining
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah studi kasus. Studi
kasus berarti memilih suatu kejadian atau gejala untuk diteliti dengan
menerapkan berbagai Pendekatan (Stake, 1994; Agusta, 2005: 13).

B. Data dan Sumber Data
1. Data
Data yang harus dikumpulkan berupa hasil tes siswa, yang diambil
dari pemberian tes. Tes diberikan setelah materi pembelajaran yang
dijelaskan oleh guru selesai.
2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan yaitu dari siswa kelas XII-IPA 1
MAN Prambon, tahun ajaran 2016/2017 dengan jumlah 30 siswa.
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C. Desain penelitian
9. Melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran matematika pada
siswa kelas XII IPA 1 MAN Prambon Nganjuk.
10. Melaksanakan tes matematika pada kelas XII IPA 1 MAN Prambon
Nganjuk, hasil dari tes digunakan untuk mengelompokkan siswa
berdasarkan kemampuan

thinking skill yaitu Tinggi, Sedang, dan

Kurang (Arikunto, 2012: 299).
11. Siswa dalam kategori Tinggi, Sedang, dan Kurang diambil sebagai
subjek, sehingga dalam penelitian ini ada tiga subjek yaitu 1 siswa
kemampuan tinggi, 1 siswa kemampuan sedang, dan 1 siswa
kemampuan kurang.
12. Menganalisis hasil tes matematika tiga subjek terpilih berdasarkan
indikator kemampuan thinking skill siswa.
13. Melaksanakan model pembelajaran di kelas XII IPA 1 MAN Prambon
Nganjuk.
14. Melaksanakan post-tes, hasil post-tes dari tiga subjek terpilih dianalisis
berdasarkan indikator thinking skill siswa.
15. Melaksanakan wawancara pada subjek terpilih.
16. Menganalisis peningkatan thinking skill subjek berdasarkan indikator
thinking skill dari hasil analisis poin d, f, dan g.

D. Proto tipe RPP model pembelajaran student facilitator and explaining
Untuk menjelaskan prototipe RPP model pembelajaran student
facilitator and explaining, prototipe RPP terlampir.

SIMPULAN
Tujuan utama dari penilisan ini adalah untuk memberikan alternatif
pembelajaran dalam meningkatkan thinking skill siswa. Sehingga siswa tidak
belajar dengan pasif melainkan pembelajaran berpusat pada siswa (student
center) dan guru hanya sebagai mediator. Pembelajaran yang aktif akan
melibatkan siswa dalam penyampaian informasi (ada timbal balik antara
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siswa dengan guru) sehingga siswa akan lebih memahami materi yang
disampaikan dan meninggalkan kebiasaan menghafal rumus tanpa makna.
Dengan meningkatnya thinking skill siswa akan memberikan dampak yang
signifikan sehingga pembelajaran menjadi hidup.
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ABSTRAK
Makalah ini menyajikan tentang rencana penelitian yang akan
dilaksanakan pada siswa - siswi kelas XI TKJ 1 SMK Negeri 1 Kediri semester
Gasal 2016/2017 dimana rencana penelitian ini bertujuan untuk meneliti
bagaimana komunikasi matematis siswa apabila pada saat pembelajaran
digunakan model pembelajaran Problem Based Learning pada materi matriks.
Indikator kemampuan komunikasi matematis yang akan digunakan dalam
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penelitian ada empat, yaitu menggambarkan situasi masalah dan menyatakan
solusi masalah menggunakan gambar, bagan, tabel; menyatakan hasil dalam
bentuk tulisan; menyajikan penyelesaian dari suatu permasalahan; merespon suatu
pertanyaan atau persoalan dari siswa lain atau kelompok lain dalam bentuk
argumen yang menyakinkan. Sedangkan model pembelajaran Problem Based
Learning (PBL) ini mempunyai lima fase atau lima tahap yaitu pertama, orientasi
peserta didik pada masalah ; kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk
belajar ; ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok ;
keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya; kelima, menganalisis dan
mengevaluasi proses pemecahan masalah.
Kata

Kunci:

Model

pembelajaran

Problem

Based

Learning

(PBL),

Kemampuan komunikasi matematis.

ABSTRACT
This paper presents a research plan to be carried out on students in the
second grade of XI TKJ 1 at SMKN 1 Kediri in Odd semester of 2016/2017. The
research aims to examine how students‟ mathematical communication in learning
use Problem Based Learning ( PBL ) on matrix material. Indicators mathematical
communication skills that will be used in research there are four, which describes
the situation of the problem and stated solution to the problem using pictures,
charts, tables; declare the results in writing; presents the settlement of a problem;
respond to a question or problem from another student or other groups in the form
of a convincing argument. While learning model Problem Based Learning (PBL)
has five phases or five stages: first, the orientation of students in trouble; The
second, organized students to learn; third, guiding the investigation of individual
and group; Fourth, develop and present work; fifth, analyze and evaluate the
problem-solving process.
Keywords : Learning model Problem Based Learning ( PBL ) , mathematical
communication ability.

A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan sarana satu-satunya dalam menciptakan sumber
daya manusia yang berkualitas, sehingga sarana dan prasarana pendukung
harus mendapatkan perhatian yang serius. Dalam undang-undang RI NO.19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 4 disebutkan bahwa
Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat. Sesuai dengan tujuan tersebut dan selaras
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dengan tuntutan zaman , maka peningkatan kualitas pendidikan merupakan
kebutuhan yang sangat penting.
Pelajaran matematika merupakan salah satu materi yang dianggap sulit
dipahami oleh siswa, hal ini berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di
SMK Negeri 1 Kediri, yaitu selama ini pembelajaran masih didominasi oleh
guru sehingga mengakibatkan tingkat pemahaman siswa terhadap mata
pelajaran matematika masih kurang. Hal ini terlihat dari hasil nilai ulangan
harian yang telah dilakukan beberapa siswa masih berada dibawah Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM) yakni 75. Dari jumlah siswa satu kelas 40, hanya
15 siswa atau sekitar 30% yang memperoleh nilai di atas KKM. Sehingga
untuk mengetahui kemampuan siswa dalam bidang matematika dan agar siswa
terlibat secara aktif dalam pembelajaran maka peneliti menggunakan model
Pembelajaran Problem Based Learning.

Problem Based Learning

sangat

terkait dengan kemampuan siswa dalam berkomunikasi matematis. Hal ini
menunjukkan bahwa belajar matematika bagi para siswa diperlukan sebagai
alat komunikasi yang sangat kuat, teliti, dan tidak membingungkan.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “ Analisis Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa
Kelas XI TKJ 1 SMK Negeri 1 Kediri Dengan Penerapan Model Pembelajaran
Problem Based Learning ( PBL ) Pada Pokok Bahasan Matriks” .
B. Ruang Lingkup
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikaji dalam penulisan lebih
terarah dan tidak menyimpang, maka ruang lingkup sebagai berikut :
1. Penelitian ini difokuskan pada Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa.
2. Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaranProblem
Based Learning (PBL)
3. Konsep materi pelajaran yang diberikan kepada siswa selama penelitian
adalah Matriks.
4. Objek penulisan adalah siswa kelas XI TKJ 1 SMK Negeri 1 Kediri.
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C. Pertanyaan Penelitian
Bertolak dari paparan mengenai latar belakang dan ruang lingkup
penelitian, dirumuskan pertanyaan penelitian secara lebih spesifik dan
operasional , yaitu mengenai:
1. Bagaimanakah penerapan model Problem Based Learning ( PBL ) pada
siswa kelas XI TKJ 1 SMKN 1 Kediri saat pembelajaran matematika?
2. Bagaimanakah kemampuan komunikasi matematika siswa kelas XI TKJ 1
SMKN 1 Kediri?
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan pertanyaan penelitian diatas, tujuan dari penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mendeskripsikan penerapan model Problem Based Learning (PBL)
pada siswa kelas XI TKJ 1 SMKN 1 Kediri saat proses pembelajaran
matematika.
2. Untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematika siswa kelas
XI TKJ 1 SMKN 1 Kediri.
E. Kegunaan Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Secara umum , hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan bagi dunia pendidikan, utamanya pada pelajaran matematika
dengan penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)
untuk menganalisis kemampuan komunikasi matematika siswa.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Siswa
1) Menumbuhkan

dan

meningkatkan

aktivitas

siswa

dalam

pembelajaran sehingga prestasi belajar meningkat.
2) Melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat atau
mengajukan pertanyaan.
b. Bagi Guru
Dapat mengembangkan kreativitas guru dalam menciptakan variasi
pembelajaran dikelas dan untuk memperbaiki metode pembelajaran
yang kurang cocok atau kurang tepat.
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c. Bagi Peneliti, sebagai tambahan wawasan dan pengalaman bagi
penulis dalam tahap pembinaan diri sebagai calon pendidik.
LANDASAN TEORI
A. Kemampuan Komunikasi Matematika
1. Pengertian Kemampuan Komunikasi Matematika
Kemampuan komunikasi matematis dapat diartikan sebagai suatu
kemampuan siswa dalam menyampaikan sesuatu yang diketahuinya
melalui peristiwa dialog atau saling hubungan yang terjadi di lingkungan
kelas, dimana terjadi pengalihan pesan. Pesan yang dialihkan berisi
tentang materi matematika yang dipelajari siswa, misalnya berupa konsep,
rumus, atau strategi penyelesaian suatu masalah.Pihak yang terlibat dalam
peristiwa komunikasi di dalam kelas adalah guru dan siswa.Cara
pengalihan pesannya dapat secara lisan maupun tertulis.
Indikator Kemampuan komunikasi matematika yang dimaksud pada
penelitian yang saya lakukan adalah Indikator kemampuan komunikasi
matematika siswa yang diukur melalui aspek:
a) Menggambarkan situasi masalah dan menyatakan solusi masalah
menggunakan gambar, bagan, table, dll.
b) Menyatakan hasil dalam bentuk tulisan.
c) Menyajikan penyelesaian dari suatu permasalahan.
d) Merespon suatu pertanyaan atau persoalan dari siswa lain atau
kelompok lain dalam bentuk argumen yang meyakinkan.
B. Model Pembelajaran Problem Based Learning ( PBL )
1.

Pengertian Model Problem Based Learning ( PBL )
PBL adalah suatu model pembelajaran yang berorientasi pada
pemecahan masalah yang dikaitkan dengan kehidupan nyata. Dalam PBL
diharapkan siswa dapat membentuk pengetahuan atau konsep baru dari
informasi yang didapatnya, sehingga kemampuan berpikir siswa benarbenar terlatih.

2.

Langkah- Langkah Model Pembelajaran Problem Based Learning (
PBL)
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a) Tahap-1: Orientasi peserta didik pada masalah. Guru menjelaskan
tujuan pembelajaran yang dibutuhkan, mengajukan fenomena atau
cerita untuk memunculkan masalah, memotivasi peserta didik untuk
terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih.
b) Tahap-2: Mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Guru membantu
peserta didik untuk mendefinisikan dan mengorganisasi tugas belajar
yang berhubungan dengan masalah tersebut.
c) Tahap-3: Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok.
Guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang
sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan
pemecahan masalah.
d) Tahap-4: Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru
membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karya
yang sesuai seperti laporan, model serta membantu mereka untuk
berbagi tugas dengan temannya.
e) Tahap-5: Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.
Guru membantu peserta didik untuk melakukan evaluasi terhadap
penyelidikan mereka dan proses yang mereka gunakan.
3. Kemampuan Komunikasi Matematika Dengan Penerapan Model PBL
Tabel 2.1
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Indikator kemampuan komunikasi matematika dengan penerapan model PBL

NO

1

2

Langkah
Pembelajaran

Pendahuluan

Kegiatan Inti
Tahap 1: Orientasi

Tahap 2:
Mengorganisasi

Tahap 3:
Membimbing
pengalaman
individu atau
kelompok

Definisi Operasional

Indikator
kemampuan
Komunikasi
Matematika

Aktivitas Guru

Kegiatan mengawali
pembelajaran,
dan
menyampaikan tujuan
pembelajaran

a.

Orientasi siswa pada
masalah yang
berkaitan dengan
penjelasan tujuan
pembelajaran serta
memotivasi siswa agar
terlibat dalam
pemecahan masalah
Mengorganisasi siswa
untuk belajar serta
membantu dalam
mendefinisikan dan
mengorganisasikan
tugas belajar siswa
yang berhubungan
dengan masalah
tersebut

a. Guru menyampaikan
informasi mengenai
materi yang akan
dipelajari.
b. Guru memberikan
motivasi yang sesuai
dengan materi yang
akan dipelajari.
a. Guru meminta siswa
untuk membuat
kelompok atau
mengelompokkan siswa
untuk membahas materi
yang akan dipelajari.
b. Guru memberikan
permasalahan kepada
siswa untuk
didiskusikan secara
kelompok.

Suatu kegiatan yang
mendorong
siswa
untuk mengumpulkan
informasi yang sesuai
dalam
pemecahan
masalah
yang
diberikan

b.

Menggambar kan
situasi masalah dan
menyatakan solusi
masalah
menggunakan
gambar, bagan,
table, dll

Guru membuka
pembelajaran dengan
memberi salam.
Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran.

a. Guru membimbing
siswa dalam
mengidentifikasi
masalah menggunakan
gambar, bagan, table,
dll.
b. Guru membimbing
siswa untuk mencari
informasi-informasi
dalam mencari solusi
masalah menggunakan
gambar, bagan, table,

Aktivitas Siswa

a.

Siswa menjawab salam
dari guru.

b. Siswa
memperhatikan
tujuan
pembelajaran
yang disampaikan oleh
guru.

a.

Siswa menerima
informasi mengenai
materi yang akan
dipelajari.
b. Siswa mendengarkan
motivasi dari guru
mengenai materi yang
akan dipelajari.
a. Siswa membuat
kelompok sesuai
permintaan guru untuk
membahas materi yang
akan dipelajari.
b. Siswa menyelesaikan
permasalahan dan
mendiskusikan nya
secara kelompok.

a.

Siswa mengidentifikasi
masalah menggunakan
gambar, bagan, table,
dll.

b.

Siswa mencari
informasi-informasi
dalam mencari solusi
masalah menggunakan
gambar, bagan, table,
dll.
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Tahap 4:
Mengembangkan
dan menyajikan
hasil karya

Suatu kegiatan yang
mendorong
siswa
untuk
mengembangkan dan
menyajikan
hasil
karya yang dimiliki
siswa

Menyatakan hasil
dalam bentuk
tulisan.

Menyajikan
penyelesaian dari
suatu
permasalahan.

3

Tahap 5:
Menganalisis dan
mengevaluasi
proses pemecahan
masalah

Kegiatan menganalisis
dan mengevalusi
proses pemecahan
masalah oleh siswa

Penutup

Kegiatan yang
dilakukan guru
sebelum proses
pembelajaran diakhiri

Merespon suatu
pertanyaan atau
persoalan dari
siswa lain atau
kelompok lain
dalam bentuk
argumen yang
meyakinkan.

dll.
c. Guru membimbing
c.
siswa dalam melakukan
percobaan untuk
mendapatkan
pemecahan masalah
menggunakan gambar,
bagan, table, dll.
a. Guru meminta salah
a.
satu siswa perwakilan
dari kelompok untuk
menuliskan hasil
diskusi kelompok dari
permasalahan yang
diberikan.
b. Guru memandu dan
meminta siswa
mempresentasikan
hasil – hasil
penyelesaian dari
Permasalahan tersebut.

a.

a.
b.

b.

Siswa melakukan
percobaan untuk
mendapatkan pemecahan
masalah menggunakan
gambar, bagan, table,
dll.
Siswa perwakilan dari
kelompok menulis kan
hasil diskusi kelompok
dari permasalahan yang
diberikan.

Siswa mempresentasi
kan hasil penyelesaian
secara diskusi kelompok
dari permasalahan
tersebut.

Guru memberikan
a. Siswa menanggapi secara
waktu kepada
santun, kritis dan
kelompok lain untuk
bertanggung jawab
menanggapi secara
mengenai hasil
santun, kritis dan
penyelesaian dari
bertanggung jawab
permasalahan tersebut.
serta guru
mengarahkan tentang
pendapat yang
diberikan mengenai
hasil penyelesaian dari
masalah tersebut.
Guru
memberikan a. Siswa menerima
kesimpulan
kesimpulan
Guru
menutup b. Siswa menjawab salam dari
pembelajaran dengan
guru.
salam.
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C. Tahapan Penelitian
1. Pengembangan Desain Penelitian:
Rencana Model atau Desain Penelitian yang digunakan adalah:
a. Melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran matematika pada
siswa kelas XI TKJ 1 SMK Negeri 1 Kediri untuk mengetahui prestasi
belajar, kesulitan belajar, dan masalah belajar.
b. Melaksanakan tes matematika dengan materi matriks pada kelas XI
SMK

Negeri

1

Kediri,

hasil

dari

tes

digunakan

untuk

mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan matematika yaitu
tinggi, sedang, dan kurang (Arikunto, 2013: 299).
c. Siswa dengan kategori tinggi, sedang, dan kurang diambil sebagai
sampel, sehingga dalam penelitian ada 3 sampel yaitu 1 siswa
kemampuan tinggi, 1 siswa kemampuan sedang, 1 siswa kemampuan
rendah.
d. Melaksanakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)
dikelas XI TKJ 1 SMK Negeri 1 Kediri.
e. Melaksanakan post tes, hasil post tes dari 3 subyek terpilih di analisis
berdasarkan indikator kemampuan komunikasi matematika siswa.
f. Melaksanakan wawancara pada subyek terpilih 3 subyek.
g. Menganalisis kemampuan komunikasi subyek terpilih berdasarkan
hasil analisa poin e dan poin f.
2. Tahapan penelitian
1) Mengecek kemampuan komunikasi matematika siswa menggunakan
pre-test, yang kemudian hasil dari tes tersebut digunakan untuk
menggolongkan subjek berdasarkan kemampuan matematik tinggi,
sedang, dan kurang.
2) Mengambil 3 subjek dari kategori tinggi, sedang, dan kurang. Dari
masing-masing kategori diambil 1 siswa.
3) Menganalis hasil pre-test dari 3 subjek terpilih berdasarkan indikator
kemampuan komunikasi matematika siswa.
4) Menerapkan

instrumen

pembelajaran

Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) yang sudah dibuat.
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5) Mengobservasi aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran
berlangsung.
6) Memberikan post-test kepada seluruh siswa. Namun yang diamati
tetap dari 3 subjek terpilih.
7) Mewawancarai 3 subjek penelitian dan mengambil bukti dokumentasi
berupa gambar aktivitas proses belajar mengajar siswa.
PENUTUP
Dalam penelitian ini akan diterapkan model pembelajaran Problem Based
Learning (PBL)untuk menganalisis kemampuan komunikasi matematika siswa.
Dengan harapan bahwa model pembelajaranProblem Based Learning (PBL)
memberikan dampak yang bagus baik bagi siswa, peneliti, guru maupun sekolah
yang bersangkutan.
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Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nusantara PGRI Kediris
ABSTRAK
Makalah ini menyajikan tentang rencana penelitian yang akan dilaksanakan
pada siswa - siswi kelas VIII SMP Negeri 1 Papar semester Gasal 2016/2017
dimana rencana penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana komunikasi
matematis siswa apabila pada saat pembelajaran digunakan model pembelajaran
Direct Instruction pada materi relasi fungsi. Indikator kemampuan komunikasi
matematis yang akan digunakan dalam penelitian ada lima, yaitu menghubungkan
benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika; menggambarkan ide,
situasi, dan relasi matematika secara lisan atau tulisan; menyatakan peristiwa
sehari-hari ke dalam bahasa atau simbol matematika; mendiskusikan materi yang
belum dipahami; dan mengemukakan pendapat. Sedangkan model pembelajaran
Direct Instruction ini mempunyai lima fase yaitu pertama, menyampaikan tujuan
dan mempersiapkan siswa; kedua, mendemonstrasikan pengetahuan dan
keterampilan; ketiga, membimbing pelatihan; keempat, mengecek pemahaman
dan memberikan umpan balik; kelima, memberikan kesempatan untuk pelatihan
lanjutan dan penerapan.
Kata Kunci: Model pembelajaran Direct Instruction, Kemampuan komunikasi
matematis

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan suatu usaha manusia untuk menuju ke arah
hidup yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa
pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar

dan

proses

pembelajaran

agar

peserta

didik

secara

aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Materi kurikulum
disusun dalam bentuk mata pelajaran salah satunya pelajaran matematika.
Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dinyatakan
bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik
mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik kemampuan berpikir
logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama
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(Depdiknas, 2006). Pelajaran matematika merupakan salah satu materi yang
dianggap sulit dipahami oleh siswa, hal ini berdasarkan observasi yang
dilakukan penulis di SMP Negeri 1 Papar, yaitu selama ini pembelajaran masih
didominasi oleh guru sehingga mengakibatkan tingkat pemahaman siswa
terhadap mata pelajaran matematika masih kurang. Hal ini terlihat dari hasil
nilai ulangan harian yang telah dilakukan beberapa siswa masih berada
dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yakni 75. Dari jumlah siswa
satu kelas 40, hanya 15 siswa atau sekitar 30% yang memperoleh nilai di atas
KKM.
Sehingga untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang
matematika dan agar siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran maka
peneliti menggunakan model Pembelajaran Direct Instruction. Direct
Instruction sangat terkait dengan kemampuan siswa dalam berkomunikasi
matematis. Hal ini menunjukkan bahwa belajar matematika bagi para siswa
diperlukan sebagai alat komunikasi yang sangat kuat, teliti, dan tidak
membingungkan.
Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Penerapan
Model Pembelajaran Direct Instruction untuk Meningkatkan Kemampuan
Komunikasi Matematis Siswa Kelas VIII SMPN 1 Papar”.
B. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan paparan Latar Belakang dan Ruang Lingkup sebagaimana
disebutkan diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penulisan sebagai
berikut :
3. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran Direct Instruction (DI)
untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa SMP
Negeri 1 Papar kelas VIII pokok bahasan Relasi Fungsi?
4. Bagaimanakah kemampuan komunikasi matematis siswa SMP Negeri 1
Papar Kelas VIII pokok bahasan Relasi Fungsi?
5. Bagaimanakah peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa
SMP Negeri 1 Papar Kelas VIII pokok bahasan Relasi Fungsi?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
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3.

Mendeskripsikan penerapan model pembelajaran Direct Instruction (DI)
untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa SMP
Negeri 1 Papar kelas VIII pokok bahasan Relasi Fungsi.

4.

Mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis siswa SMP Negeri 1
Papar Kelas VIII pokok bahasan Relasi Fungsi.

5.

Mendeskripsikan peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa
SMP Negeri 1 Papar Kelas VIII pokok bahasan Relasi Fungsi.

D. Manfaat Penelitian
3.

Manfaat Teoritis
c. Untuk pengembangan keilmuan dibidang pembelajaran matematika
d. Untuk menambah khasanah kajian ilmiah dalam pengembangan media
pembelajaran.

4.

Manfaat Praktis
i. Bagi Siswa
Pembelajaran

matematika

melalui

model

pembelajaran

Direct

Instruction (DI) ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan
komunikasi matematis siswa sehingga mempengaruhi tingkat pola pikir
dalam menyelesaikan suatu masalah yang pada akhirnya mampu
meningkatkan prestasi belajar siswa.
j. Bagi Guru
Penelitian ini diharapkan dapat memberdayakan guru matematika
sekaligus memberikan inovasi baru dalam pembelajaran matematika di
kelas terutama kelas VIII di SMP Negeri 1 Papar melalui model
pembelajaran Direct Instruction (DI) yang berguna untuk meningkatkan
kemampuan komunikasi matematis siswa.
k. Bagi Sekolah
Diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah
terutama dalam pembelajaran matematika.
l. Bagi Peneliti
Dapat menambah ilmu dan pengalaman tentang pembelajaran
matematika melalui model pembelajaran Direct Instruction (DI)
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sekaligus dapat mempratikkan ilmu yang diperoleh selama di
perkuliahan dalam pembelajaran matematika.

KAJIAN TEORI
A. Kemampuan Komunikasi Matematis
1.

Pengertian Komunikasi Matematis
Hari Suderadjat (Runtyani, 2011: 33) berpendapat bahwa
komunikasi matematis memegang peranan penting dalam membantu siswa
membangun hubungan antara aspek-aspek informal dan intuitif dengan
bahasa matematika yang abstrak yang terdiri atas simbol-simbol
matematika serta antara uraian dengan gambaran mental dari gagasan
matematika.
Matematika merupakan suatu bahasa. Matematika sebagai suatu
bahasa tentunya sangat diperlukan untuk dikomunikasikan baik secara
lisan maupun tulisan sehingga informasi yang disampaikan dapat diketahui
dan dipahami oleh orang lain.
Sejalan dengan pendapat beberapa ahli, Depdiknas (2004: 6),
menyatakan bahwa karakteristik komunikasi matematis setingkat SMP,
meliputi:
a. Membuat model dari suatu situasi melalui lisan, tulisan, benda-benda
konkret, grafik, dan metode-metode aljabar.
b. Menyusun

refleksi

dan

membuat

klarifikasi

tentang

ide-ide

matematika.
c. Mengembangkan pemahaman dasar matematika termasuk aturanaturan definisi matematika.
d. Menggunakan kemampuan membaca, menyimak, dan mengamati
untuk
e. Menginterpretasi dan mengevaluasi suatu ide matematika.
f. Mendiskusikan ide-ide, membuat konjektur/prediksi, menyusun
argumen, merumuskan definisi dan generalisasi.
g. Mengapresiasi nilai-nilai dari suatu notasi matematis termasuk aturanaturannya dalam mengembangkan ide matematika.
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2. Indikator Komunikasi Matematis
Sumarmo (Choridah, 2013: 197) mengidentifikasi indikator
komunikasi matematis yang meliputi kemampuan :
a. Menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide
matematika.
b. Menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan atau
tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar.
c. Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol
matematika.
d. Mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika.
e. Membaca presentasi matematika tertulis dan menyusun pertanyaan
yang relevan.
f. Membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi, dan
generalisasi.
Berdasarkan literatur di atas, maka dalam penelitian ini peneliti
menggunakan indikator komunikasi matematis sebagai berikut:
f.

Menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide
matematika

g.

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

h.

Menyatakan peristiwa sehari-hari ke dalam bahasa atau simbol
matematika

i.

Mendiskusikan materi yang belum dipahami

j.

Mengemukakan pendapat

B. Model Pembelajaran Direct Instruction (DI)
2. Pengertian Model Pembelajaran Direct Instruction
Model pembelajaran langsung (Direct Instruction)

merupakan

suatu model pendekatan mengajar yang dapat membantu siswa di dalam
mempelajari dan menguasai keterampilan dasar serta memperoleh
informasi selangkah demi selangkah. Keterampilan dasar yang dimaksud
dapat berupa aspek kognitif maupun psikomotorik, dan juga informasi
lainnya yang merupakan landasan untuk membangun hasil belajar yang
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lebih kompleks.
Model pembelajaran langsung (Direct Instruction) sebenarnya
dapat diterapkan di bidang studi apapun, namun yang paling sesuai adalah
untuk mengajarkan mata pelajaran yang berorientasikan pada penampilan
atau kinerja seperti menulis, membaca, matematika, musik, dan lain-lain.
Apabila informasi atau keterampilan yang akan diajarkan terstruktur
dengan baik dan dapat diajarkan selangkah demi selangkah, model
pembelajaran langsung sangat cocok dipergunakan. Arends (1997: 66)
mengemukakan bahwa: “The direct instruction model was specifically
designed to promote student learning of procedural knowledge and
declarative knowledge that is well structured and can be taught in a stepby-step fashion”.
Model

pengajaran

langsung

secara

khusus

dirancang

untuk

mempromosikan belajar siswa dengan pengetahuan prosedural dan
pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat diajarkan
secara langkah demi langkah.
3. Sintaks Model Pembelajaran Direct Instruction
Pengajaran langsung, menurut Kardi dapat berbentuk ceramah,
demonstrasi, pelatihan atau praktik, dan kerja kelompok. Pengajaran
langsung

digunakan

untuk

menyampaikan

pelajaran

yang

ditransformasikan langsung oleh guru kepada siswa. Penyusunan waktu
yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran harus seefisien
mungkin sehingga guru dapat merancang dengan tepat waktu yang
digunakan.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sintaks model
pembelajaran Direct Instruction adalah sebagai berikut:
Fase 1: Fase Orientasi / Menyampaikan Tujuan
a. Menyampaikan tujuan pembelajaran
b. Memberi penjelasan atau arahan mengenai kegiatan yang
akan dilakukan
c. Menginformasikan materi atau konsep yang akan digunakan
d. Menginformasikan kerangka pelajaran
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e. Memotivasi siswa
Fase 2 : Fase Presentasi / Demonstrasi
a. Menguraikan penjelasan tentang mekanisme dalam proses
pembelajaran
b. Menyajikan materi dalam langkah-langkah
c. Memberikan contoh konsep
d. Membuat pemodelan dalam matematika
e. Menjelaskan ulang materi yang dianggap sulit atau kurang
dipahami oleh siswa
Fase 3 : Fase Latihan Terbimbing
a. Memerintahkan siswa untuk mengerjakan soal sebagai
pelatihan awal
b. Mencermati
menemukan

siswa

dalam

berbagai

mengerjakan

kesulitan

yang

tugas

dialami

dan
siswa,

kemudian menanyakan hal yang belum dipahami
c. Mengarahkan atau memberi bantuan kepada siswa yang
belum paham
d. Mengoreksi pekerjaan siswa
Fase 4 : Fase Mengecek Pemahaman dan Memberikan Umpan Balik
a. Mengukur pemahaman siswa dengan meminta salah satu
siswa mengerjakan di depan kelas
b. Melakukan

tanya

jawab

dengan

siswa

mengenai

pembelajaran yang telah dilakukan
Fase 5 : Fase Latihan Mandiri
a. Memberikan PR sebagai latihan mandiri di rumah
C. Penerapan Model Pembelajaran Direct Instruction untuk Meningkatkan
Kemampuan Komunikasi Matematis
Dalam rencana penelitian ini langkah-langkah model pembelajaran
direct instruction yang digunakan dalam penelitian sudah dimodifikasi
sedemikian rupa oleh peneliti sehingga indikator komunikasi matematis siswa
dapat terpenuhi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dengan begitu,
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diharapkan penerapan model direct instruction ini dapat meningkatkan
kemampuan komunikasi siswa.

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.
Penelitian ini akan dilaksanakan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Papar
pada semester gasal 2016/2017. Dimana nanti penulis akan menggunakan
beberapa instrumen untuk mengambil data, antara lain : silabus, RPP, soal tes,
lembar observasi dan pedoman wawancara.
Tahapan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:
h. Mengecek kemampuan komunikasi matematis siswa menggunakan pre-test,
yang kemudian hasil dari tes tersebut digunakan untuk menggolongkan subjek
berdasarkan kemampuan matematik tinggi, sedang, dan kurang.
i. Mengambil 3 subjek dari kategori tinggi, sedang, dan kurang. Dari masingmasing kategori diambil 1 siswa.
j. Menganalis hasil pre-test dari 3 subjek terpilih berdasarkan indikator
kemampuan komunikasi matematis siswa.
k. Menerapkan instrumen pembelajaran RPP yang sudah dibuat.
l. Mengobservasi aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung.
m. Memberikan post-test kepada seluruh siswa. Namun yang diamati tetap dari 3
subjek terpilih.
n. Mewawancarai 3 subjek penelitian dan mengambil bukti dokumentasi berupa
gambar aktivitas proses belajar mengajar siswa.

PENUTUP
Dengan adanya proposal ini diharapkan dapat membantu terciptanya
pembelajaran yang efektif dan menyenangkan sehingga kualitas dan kuantitas
dari siswa

menjadi lebih baik dan lebih meningkatkan semangat dan

kemampuan komunikasi matematis siswa dalam mempelajari matematika.
Dengan diterapkannya model pembelajaran Direct Instruction (DI) di SMP

138

Negeri 1 Papar diharapkan dapat membawa siswa SMP Negeri 1 Papar kelas
VIII lebih berkembang dalam berkomunikasi.
Demikian proposal ini saya buat untuk dijadikan bahan pertimbangan dan
acuan dalam pelaksanaan penelitian. Segala kritik, saran yang membangun
akan selalu saya terima demi kesempurnaan dalam menjalankan penelitian ini.
Untuk

memperlancar

terselenggaranya

penelitian

tersebut,

saya

juga

mengharapkan dukungan, partisipasi dan bimbingan dari semua pihak terkait.
Akhirnya, semoga segala sesuatu yang kita laksanakan mendapat ridho dan
pertolongan dari Allah SWT dan penelitian dapat

terlaksana seperti yang

diharapkan.
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Abstrak
Makalah ini menyajikan tentang rencana penelitian yang akan dilaksanakan
pada siswa-siswi kelas XI MIA SMA Negeri 3 Kediri semester Gasal 2016/2017.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peningkatan
Reasoning Skill siswa apabila pada saat pembelajaran digunakan model Problem
Posing pada materi peluang. Indikator Reasoning Skill yang akan digunakan
dalam penelitian ada lima, yaitu memperkirakan proses penyelesaian masalah,
mengubah suatu kalimat matematika, menyusun argumen yang valid dengan
menggunakan langkah yang sistematis, menarik kesimpulan, dan
menggeneralisasikam pola atau sifat. Sedangkan model pembelajaran Problem
Posing ini mempunyai empat tahapan dasar kegiatan yakni pertama, guru
menjelaskan materi pembelajaran dan memberikan contoh soal melalui praktek;
kedua, siswa diminta untuk mengajukan soal yang relevan dengan materi; ketiga,
siswa mempresentasikan soal temuan dan penyelesaiannya; dan yang terakhir,
guru memberi tugas rumah secara individu sebagai penguatan materi. Selain itu
dalam rencana penelitian ini akan ditinjau dari dua aspek, yaitu kemampuan
matematika siswa (tinggi, sedang, dan rendah) dan perbedaan gender siswa.
Kata Kunci: Gender, Kemampuan matematika, Model pembelajaran
Problem Posing, Reasoning Skill.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam pendidikan di sekolah, matematika merupakan salah satu mata
pelajaran yang dianggap penting dan merupakan pokok dari segala ilmu.
Seperti yang diungkapkan oleh Soedjadi (2000: 18) bahwa “Matematika
sebagai salah satu ilmu dasar, baik aspek terapannya maupun aspek
penalarannya mempunyai peranan yang penting dalam penguasaan ilmu dan
teknologi”. Sehingga dalam pembelajarannya, matematika kaya akan tujuan
yang bermanfaat, sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 (Masykur dan Fathani,
2007: 52) salah satunya dijelaskan bahwa tujuan pembelajaran matematika
di sekolah adalah agar siswa mampu menggunakan penalaran pada pola dan
sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi,
menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika.
Penalaran atau yang biasa disebut Reasoning dalam bahasa inggrisnya
merupakan aspek penting dalam pembentukan pendidikan matematika,
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dengan menalar kita dapat memahami permasalahan yang kita hadapi dan
menemukan solusi penyelesaiannya. Di dalam mempelajari matematika,
apabila kemampuan bernalar (reasoning skill) siswa tidak dikembangkan,
maka bagi siswa matematika hanya akan menjadi materi yang mengikuti
serangkaian prosedur dan meniru contoh-contoh tanpa mengetahui
maknanya.
Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan studi penelitian TIMSS
tahun 2011, menyatakan bahwa persentase siswa Indonesia yang mencapai
tingkat rendah, sedang, tinggi dan lanjut dalam bidang matematika,
persentase tersebut berturut-turut adalah 43%, 15%, 2% dan 0%. (data
TIMSS: 2011)
Hasil TIMSS yang rendah ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor.
Salah satu faktor penyebabnya antara lain karena siswa di Indonesia kurang
terlatih dalam menyelesaikan soal-soal yang menuntut reasoning skill dalam
meyelesaikannya. Dimana soal-soal tersebut merupakan pengembangan dari
salah satu indikator kognitif yang telah ditetapkan oleh TIMSS..
Rendahnya reasoning skill siswa di Indonesia bukan tanpa sebab,
karena secara empiris yang terjadi di lapangan, aspek reasoning skill sering
diabaikan oleh para pendidik. Model belajar yang sering digunakan lebih
mengutamakan

siswa dalam menghapal konsep dan sebagai penerima

informasi. Sedangkan untuk meningkatan reasoning skill diperlukan suatu
model pembelajaran yang mampu mengakomodasi proses berfikir, proses
bernalar, sikap kritis siswa dan bertanya. Salah satu model pembelajaran
yang dapat mewadahi proses dan aktivitas di atas adalah model problem
posing. Namun dalam mengembangkan reasoning siswa, selain dipengaruhi
oleh pemilihan model pembelajaran, faktor gender juga berpengaruh.
Berdasarkan kurikulum KTSP, materi peluang diajarkan pada jenjang
SMA/sederajat kelas

XI-MIA

semester satu. Dalam memecahkan

permasalahan materi peluang, siswa lebih ditekankan pada kemampuan
mengolah logika dan kemampuan menalarnya (reasoning skill).
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B.

Pertanyaan Penelitian
Pertanyaan pada penelitian ini adalah :
1. Bagaimanakah penerapan Model Pembelajaran Problem Posing untuk
Meningkatkan Reasoning skill Siswa Kelas XI-MIA SMA Negeri 3
Kediri Ditinjau dari Kemampuan Matematik dan Gender pada Materi
Peluang?
2. Bagaimanakah peningkatan Reasoning skill siswa laki-laki dan
perempuan pada masing-masing kemampuan (tinggi, sedang, dan rendah)
kelas XI-MIA SMA Negeri 3 Kediri pada penerapan model problem
posing?

C.

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mendeskripsikan penerapan Model Pembelajaran Problem Posing
untuk Meningkatkan Reasoning skill Siswa Kelas XI-MIA SMA Negeri
3 Kediri Ditinjau dari Kemampuan Matematik dan Gender pada Materi
Peluang.
2. Untuk mendeskripsikan peningkatan Reasoning skill siswa laki-laki dan
perempuan pada masing-masing kemampuan (tinggi, sedang, dan rendah)
kelas XI-MIA SMA Negeri 3 Kediri pada penerapan model problem
posing.

D.

Kegunaan Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau
masukan bagi perkembangan ilmu pendidikan, khususnya pada bidang
pendidikan matematika dan sebagai tambahan literatur untuk penelitian
selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi siswa
1) Meningkatkan reasoning skill dan hasil belajar matematika siswa
2) Pengetahuan siswa dapat dikembangkan dari yang sederhana
hingga pada pengetahuan yang kompleks
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3) Mengembangkan proses berfikir, proses bernalar, sikap kritis siswa
dan bertanya.
b. Bagi Guru
Sebagai bahan masukan bagi guru untuk memperoleh model
pembelajaran yang bermakna bagi siswa serta sebagai bahan
pertimbangan untuk menggunakan model pembelajaran Problem
Posing khususnya pada pengajaran materi peluang dan mengetahui
perbedaan reasoning skill siswa apabila ditinjau dari kemampuan
matematika dan perbedaan gender.
c. Bagi Sekolah
Bagi sekolah diharapkan dapat memberikan konstribusi dalam
meningkatkan sekolah itu sendiri.
d. Bagi Peneliti
Dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pembelajaran
matematika khususnya pada materi diferensial dengan model
pembelajaran problem posing sekaligus dapat mempraktekkan dan
mengembangkan dalam pembelajaran matematika.
KAJIAN PUSTAKA
A.

Reasoning Skill
1. Pengertian Reasoning
Menurut Keraf (Shadiq, 2004: 2) menjelaskan penalaran (jalan
pikiran atau reasoning) sebagai: “Proses berpikir yang berusaha
menghubung-hubungkan

fakta-fakta

atau

evidensi-evidensi

yang

diketahui menuju kepada suatu kesimpulan”. Dari pengertian tersebut
dapat ditarik kesimpulan bahwa reasoning adalah suatu proses berpikir
manusia untuk menghubungkan fakta-fakta atau data yang sistematik
menuju suatu kesimpulan berupa pengetahuan.
2. Mathematical Reasoning Skill
Mathematical reasoning diperlukan untuk menentukan apakah
sebuah argumen matematika benar atau salah dan dipakai untuk
membangun suatu argumen matematika. Mathematical reasoning tidak
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hanya penting untuk melakukan pembuktian atau pemeriksaan program,
tetapi juga untuk inferensi dalam suatu sistem kecerdasan buatan. Pada
dasarnya setiap penyelesaian soal matematika memerlukan reasoning
skill. Melalui reasoning skill, siswa diharapkan dapat melihat bahwa
matematika merupakan kajian yang masuk akal atau logis. Dengan
demikian siswa merasa yakin bahwa matematika dapat dipahami,
dipikirkan, dibuktikan, dan dapat dievaluasi. Dan untuk mengerjakan halhal yang berhubungan diperlukan bernalar.
3. Indikator Reasoning Skill
Siswa dikatakan mampu melakukan mathematical reasoning bila ia
mampu menggunakan reasoning skillnya pada pola dan sifat, melakukan
manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti,
atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Dalam penelitian
ini peneliti menggunakan indikator reasoning skill yang harus dipenuhi
oleh siswa adalah sebagai berikut:
a. Memperkirakan proses penyelesaian permasalahan matematika yang
diberikan oleh guru.
b. Mengubah suatu permasalahan yang konkret menjadi kalimat
matematika yang abstrak.
c. Menyusun argumen yang valid dengan menggunakan langkah yang
sistematis dalam proses penyelesaian masalah matematika.
d. Menarik kesimpulan yang logis dari permasalahan matematika yang
dihadapi.
e. Menggeneralisasikan pola atau sifat permasalahan matematika dari
gejala matematis atau pola hubungan.
B.

Model Pembelajaran Problem Posing
Menurut Silver & Cai (Shoimin, 2014: 133), Problem posing memiliki
beberapa pengertian. Pertama, problem posing ialah perumusan soal
sederhana atau perumusan ulang soal yang ada dengan beberapa perubahan
agar lebih sederhana dan dapat dipahami dalam rangka memecahkan soal
yang rumit. Kedua, problem posing ialah perumusan soal yang berkaitan
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dengan syarat-syarat pada soal yang telah diselesaikan dalam rangka
mencari alternatif pemecahan lain. Ketiga, problem posing ialah perumusan
soal dari informasi atau situasi yang tersedia, baik dilakukan sebelum,
ketika, atau setelah penyelesaian suatu soal.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan langkah-langkah model
pembelajaran problem posing sebagai berikut:
1. Guru menjelaskan materi pelajaran dan memberikan contoh soal melalui
pratek atau dengan menggunakan alat peraga.
2. Siswa diminta mengajukan soal yang relevan dengan materi yang telah
diajarkan beserta dengan penyelesaiannya secara individual.
3. Secara acak, guru meminta siswa untuk mempresentasikan soal temuan
dan penyelesaiannya di depan kelas.
4. Guru memberi tugas rumah secara individu sebagai penguatan materi.
C.

Peran Gender dalam Pembelajaran Matematika
Krutetskii (Mujiono, 2011: 25-26) menjelaskan perbedaan antara lakilaki dan perempuan dalam belajar matematika sebagai berikut:
1. Laki-laki lebih unggul dalam penalaran, perempuan lebih unggul
dalam ketepatan, ketelitian, kecermatan, dan keseksamaan berpikir.
2. Laki-laki memiliki kemampuan matematika dan mekanika yang
lebih baik daripada perempuan, perbedaan ini tidak nyata pada
tingkat sekolah dasar akan tetapi menjadi tampak lebih jelas pada
tingkat yang lebih tinggi.
Hasil-hasil penelitian yang diuraikan di atas menunjukkan adanya
keberagaman hasil penelitian mengenai peran gender dalam pembelajaran
matematika.

D.

Penerapan Problem Posing untuk Meningkatkan Reasoning Skill Siswa
Ditinjau dari Kemampuan Matematik dan Gender
Hasil penelitian Silver dan Cai (Surtini, 2004: 49) menunjukkan
bahwa

kemampuan

pembentukan

soal

berkorelasi

positif

dengan

kemampuan memecahkan masalah. Dari sini kita peroleh bahwa
pembentukan soal penting dalam pelajaran matematika guna meningkatkan
Reasoning Skill siswa dengan membuat siswa aktif bernalar dan kreatif.
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Dalam rencana penelitian ini langkah-langkah problem posing yang
digunakan dalam penelitian ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa oleh
peneliti sehingga indikator reasoning skill siswa dapat terpenuhi pada saat
proses pembelajaran berlangsung. Dengan begitu, diharapkan penerapan
model problem posing ini dapat meningkatkan reasoning skill siswa.
Tinjauan dari penelitian ini adalah kemampuan matematik dan gender.
Kedua tinjauan ini sangat bermanfaat dalam pemilihan subjek pada
penelitian, sehingga subjek yang terpilih mempunyai kriteria yang jelas dan
hasil dari penelitian ini akan lebih terfokus bagaimana peningkatan
kemampuan dari tiap-tiap subjek terpilih.
Kemampuan matematik setiap siswa dalam suatu kelas pastinya
berbeda-beda. Dengan membedakan kemampuan matematik dalam 3 (tiga)
kriteria, yakni kemampuan tinggi, kemampuan sedang, dan kemampuan
rendah, peneliti akan mendapatkan data yang lebih terperinci karena tidak
memilih subjek dari siswa yang terbaik ataupun terpintar saja tetapi subjek
yang diteliti merata, adil, dan lebih luas cakupannya.
Sedangkan untuk gender, peneliti membedakan gender kedalam 2
(dua) kriteria, yakni laki-laki dan perempuan. Berdasarkan penjelasan poin
C tentang peran gender dalam pembelajaran matematika, maka peneliti
merasa perlu untuk meninjau perbedaan gender siswa. Sehingga subjek
penelitian lebih spesifik.
METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.
Penelitian ini akan dilaksanakan pada siswa kelas XI MIA di salah satu
SMA 3 Kediri pada semester gasal 2016/2017. Dimana nanti penulis akan
menggunakan beberapa instrumen untuk mengambil data, antara lain : RPP,
soal tes, lembar observasi dan pedoman wawancara.
Untuk mengetahui tingkat kemampuan matematika siswa akan diberikan
tes matematika (pre test). Dari hasil tersebut akan dikelompokkan ke dalam
3 tingkatan yakni tinggi, sedang, dan rendah. Sedangkan untuk tinjauan
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perbedaan gender, akan diambil masing-masing satu siswa perempuan dan
laki-laki untuk setiap tingkatan kemampuan. Dari pengelompokkan tersebut
akan didapat 6 sampel terpilih, yang selanjutnya akan dianalisis berdasarkan
indikator reasoning skill.
Untuk mengetahui peningkatan kemampuan subjek terpilih, akan
dilaksanakan post test setelah penerapan model problem posing. Selanjutnya
dianalisis berdasarkan indikator reasoning skill dan melaksanakan
wawancara untuk mendapatkan data yang lebih valid. Dan terakhir, dari
semua hasil penelitian akan didiskripsikan secara detail.
PENUTUP
Dengan adanya proposal ini diharapkan dapat membantu terciptanya
pembelajaran yang efektif dan menyenangkan sehingga kualitas dan kuantitas dari
peserta didik menjadi lebih baik dan lebih meningkatkan reasoning skill peserta
didik dalam mempelajari matematika. Dengan diterapkannya problem possing di
SMA Negeri 3 Kota Kediri didapat bahwa siswa SMA Negeri 3 Kota Kediri kelas
XI MIA lebih berkembang dalam pengetahuannya karena lebih menggunakan
kemampuan bernalarnya dalam menyelesaikan masalah.
Demikian proposal ini saya buat untuk dijadikan bahan pertimbangan dan
acuan dalam pelaksanaan penelitian. Segala kritik, saran yang membangun akan
selalu saya terima demi kesempurnaan dalam menjalankan penelitian ini. Untuk
memperlancar terselenggaranya penelitian tersebut, saya juga mengharapkan
dukungan, partisipasi dan bimbingan dari semua pihak terkait. Akhirnya, semoga
segala sesuatu yang kita laksanakan mendapat ridho dan pertolongan dari Allah
SWT dan penelitian dapat terlaksana seperti yang diharapkan.
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ABSTRAK

Makalah ini menyajikan tentang rencana penelitian yang akan dilaksanakan
pada siswa - siswi kelas VII semester Gasal 2016/2017 dimana rencana penelitian
ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pemahaman matematika siswa apabila
pada saat pembelajaran digunakan model pembelajaran Dicovery based Learning
pada materi himpunan. Indikator kemampuan pemahaman matematika yang akan
digunakan dalam penelitian ada dua, yaitu pemahaman relasional dan pemahaman
instrumental. Sedangkan model pembelajaran Discovery based Learning ini
mempunyai enam fase yaitu pertama, stimulasi; kedua, pernyataan masalah;
ketiga, pengumpulan data; keempat, pengolahan data; kelima, pembuktian:
keenam penarikan kesimpulan. Selain itu dalam rencana penelitian ini akan
ditinjau dari kemampuan matematika siswa yaitu siswa dengan kemampuan
tinggi, sedang, dan kurang.
Kata Kunci: Model pembelajaran Discovery based Learning, Kemampuan
Pemahaman matematika.
ABSTRACT

This papers present about planning of the research which will be held on
seventh grade students in acadiotic year 2016/2017, the objective of the research
is to examine how to students understanding about mathematic lesson if at time of
the use of Discovery based learning on the material set. There are two that wiil be
used by researcher, there are understanding relational and understanding
insrumental. While, this learning Discovery based Learning has six phase , there
are stimulastion, statementof the problem, collecting of the data, processing of the
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data, evidence, conclusion. After that, on this planning of the researrch would
have been reviewed from the students ability on mathematic lesson with high,
medium, and less.
Key Words : Learning of Discovery based Learning, understanding of
mathematic

PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Pendidikan merupakan unsur penting dalam usaha mencerdaskan kehidupan
bangsa. Dalam undang-undang sistem pendidikan nasional tahun 2003 disebutkan
bahwa: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pemebelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual, keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecenderungan, kecerdasan, akhlaq mulia, serta ketrampilan yang
dipruntuhkan dirinya, masyarakat, bangas dan negara”.
Pendidikan bukanlah suatu hal yang statis melainkan mengalami perubahan
atau perbaikan secara terus menerus. Perubahan dapat dilakukan dalam hal model
pembelajaran, buku -buku, alat - alat laboratorium maupun materi - materi
pelajaran. Matematika merupakan bidang studi yang menduduki peranan penting
pada pendidikan. Model pemebelajaran yang digunakan biasanya dapat
menimbulkan kebosanan,kurang dipahami dan monoton sehingga dapat
menyebabkan sikap acuh pada terhadap pelajaran matematika
Faktor lain rendahnya pemahaman konsep matematis siswa jndonesia
ditunjukan dari

dapat dilihat dari beberapa indikator makro antara lain dari

laporan The Global Competitiveness Report 2008-2009 dari World Economic
Forum (dalam Martin, dkk., 2008), yang menempatkan Indonesia pada peringkat
55 dari 134 negara dalam hal pencapaian Competitiveness Index (CI).
Melalui model pembelajaran discovery based learning, yaitu mengajak
siswa untuk dapat menyelesaikan masalah - masalah yang berkaitan dengan
materi pelajaran sehingga siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses
pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilator menciptakan proses belajar aktif,
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kreatif dan menyenangkan secara garis besar proses pembelajaran dengan
discovery based learning.
B. Ruang lingkup
Untuk menghindari kesalahpahaman maksud dalam mengadakan penelitian
ini maka penulis memfokuskan masalah sebagai berikut:
1. Penelitian dilaksanakan di SMP N 5 Kediri
2.

Subyek penelitian adalah siswa kelsa VII D SMP N 5 Kediri

3.

Penelitian dilakukan pada saat pembelajaran matematika di dalam kelas

4.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan medel pembelajaran Discovery
Based Learning

5.

Pemaham siswa dapat dilihat dari hasil tes setelah menggunakan model
pembelajaran Discovery Based Learning.

C. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah
yang telah diuraikan diatas, maka maslah yang akan dibahas dalam penelitiaan ini
adalah
1. Bagaimana pelaksanaan Pemahaman Matematika kelas VII D SMP N 5 Kediri
2. Pemahaman Matemaika Siswa pada Model Pembelajaran Discovery Based
Learning pada Pokok Bahasan himpunan kelas VII D SMP N 5 Kediri".
D. Tujuan penelitian
Suatu

penelitian memerlukan fokus pada suatu maslah yang nantinya

diharapkan dapat memperoleh jawaban yang lebih terarah untuk menghindari
berbagai penyimpangan dan masalah yang terjadi dalam penelitian. Adapun
penelitian adalah
1. Untuk mendeskripsikan Pelaksanaan pemahaman Matematika Siswa kelas VII
D SMP N 5 Kediri
2. Untuk mengetahui Pemahaman Matematika Siswa pada Model Pembelajaran
Discovery Based Learning pada Pokok Bahasan himpunan kelas VII D SMP N
5 Kediri.
E. Manfaat penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini
diharapakan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik secara
lansung atau tidak lansung. Adapun manfaat penelitian ini adalah
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1. Manfaat Praktis
Dengan mengadakan penelitian ini peneliti berharap dapat mengetahui apa saja
kekurangan dari model yang diterapkan di sekolah saat ini. Sehingga Model ini
dapat dipakai sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
2. Manfaat Teoritis
a.

Bagi Peneliti
Kegiatan penelitian ini merupakan pengalaman berharga bagi peneliti, karena

dapat menambah wawasan, khususnya dalam bidang pendidikan.
b.

Bagi Siswa
Diharapkan dapat mampu membawa dampak positif bagi siswa khususnya

dalam pemahaman siswa .
c.

Bagi Guru
Dapat digunakan sebagai upaya untuk memperbaharui dan menambah model

pemahaman siswa yang ada sehingga hasilnya lebih optimal.
d. Bagi Sekolah
Sebagai bahan acuan bagi sekolah untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan
dalam proses belajar mengajar sehingga sekolah lebih maju dan berkembang.

KAJIAN TEORI
A. Pemahaman Matematika
Pemahaman berasal dari kata dasar “paham”. Dalam kamus besar bahasa
Indonesia “paham” memiliki arti mengerti benar, tahu benar (Depdiknas, 2002).
Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari
bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu
bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang
(Sudaryono, 2012: 44).
Skemp (dalam Sumarmo, 1987: 24) membedakan tingkatan pemahaman
siswa terhadap matematika menjadi dua tingkatan. Pemahaman instrumental yaitu
kemampuan

seseorang

menggunakan

suatu

prosedur

matematik

untuk

menyelesaikan masalah tanpa mengetahui mengapa prosedur itu boleh digunakan
untuk menyelesaikan masalah (rules without reasons) dan pemahaman
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instrumental lebih menekankan pada kemampuan seseorang untuk melaksanakan
prosedur yang berkaitan dengan suatu masalah matematika
Indikator dari pemahaman instrumental menurut Skemp,
1. Dapat menerapkan konsep algoritmik
2. Memecahkan permasalahan rutin dan sederhana
Sedangkan pemahaman relasional Skemp menjabarkannya sebagai
kemampuan seseorang menggunakan suatu prosedur matematis yang berasal dari
hasil menghubungkan berbagai konsep matematis yang relevan dalam
menyelesaikan suatu masalah dan mengetahui mengapa prosedur tersebut dapat
dipergunakan (knowing what to do and why).
Indikator dari pemahaman relasional menurut Skemp, yaitu:
1. Kemampuan menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari.
2. Kemampuan mengklarifikasi objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya
persyaratan yang membentuk konsep tersebut.
3. Kemampuan menerapkan konsep secara algoritma.
4. Kemampuan memberikan contoh dan counter example dari konsep yang
dipelajari.
5. Kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi
matematika.
6. Kemampuan mengaitkan berbagai konsep (internal dan eksternal matematika).
7. Kemampuan mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep.
Berdasarkan literatur di atas, maka dalam penelitian ini peneliti
menggunakan indikator pemahaman matematika sebagai berikut:
1. Dapat memecahkan permasalahan rutin dan sederhana
2. Kemampuan menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari.
3. Kemampuan mengklarifikasi objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya
persyaratan yang membentuk konsep tersebut.
4. Kemampuan mengaitkan berbagai konsep (internal dan eksternal matematika).
5. Kemampuan mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep.
6. Kemampuan menerapkan konsep secara algoritma.
B. MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY BASED LEARNING (DL)
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Pendapat lain dikemukakan oleh Hanafiah dan Cucu Suhana (2012: 77),
discovery learning merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang
melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan
menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat menemukan
sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan
perilaku.
Muhibbin Syah (2005: 244) mengemukakan bahwa terdapat enam
prosedur yang harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar untuk mengaplikasikan
discovery learning, yaitu:
1. Stimulasi
Pada tahap ini siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan
kebingungannya tanpa pemberian generalisasi untuk menimbulkan keinginan
siswa untuk menyelidiki sendiri.
2. Pernyataan Masalah
Pada tahap ini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan
bahan pelajaran untuk kemudian dijadikan hipotesis salah satunya.
3. Pengumpulan Data
Pada tahap ini siswa diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai
informasi yang relevan dengan membaca literatur, mengamati objek, wawancara
dengan narasumber, melakukan ujicoba, dan sebagainya.
4. Pengolahan Data
Pada tahap ini siswa mengolah data dan informasi yang diperoleh. Data
tersebut diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, dan dihitung dengan cara
tertentu. Dari proses tersebut siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang
alternatif/penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis.
5. Pembuktian
Siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau
tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif, dihubungkan
dengan hasil pengolahan data.
6. Penarikan Kesimpulan

153

Tahap ini adalah proses menarik kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip
umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan
memperhatikan hasil verifikasi.

C. PEMAHAMAN MATEMATIKA SISWA MENGGUNAKAN MODEL
PEMBELAJARAN DISCOVERY BASED LEARNING
Dalam kaitannya dengan model pembelajaran discovery based learning ,
berikut ini adalah gambaran pemahaman matematika siswa menggunakan model
pembelajaran discovery based learning berdasarkan indikator-indikator :
Tabel 2.1
Indikator pemahaman matematika siswa melalui model pembelajaran DL
(Discovery based Learning)
No

1

Langkah
pembelajar
an
Tahap I
Stimulatioan
( stimulasi
atau
pemberian
rangsangan)

Definisi
Operasional

Indikator
pemahaman
matematika

Memberikan
gambaran
berupa
rangsangan atau
stimulasi
mengenai materi
yang akan
dipelajari
sebelum
diberikan
permasalahan

Tahap II
Problem
statement (
pernyataan
indentifikasi
masalah)

Megindentifikas
i permasalahan
untuk
membentuk
konsep dari
materi

Aktivitas siswa

a. Guru membuka

a. Siswa
menjawab
salam dari guru
b. Siswa
mendengarkan
tujuan
pembelajaran
c. Siswa
mendengarkan
motivasi dari
guru

b.

c.

Mengklafikasi
kan objek –
obyek
berdasarkan
dipenuhi atau
tidaknya
persyaratan
yang
membentuk
konsep

2

Aktivitas guru

d.

dan mengawali
pembelajaran
Guru
menginformasika
n tujuan – tujuan
pembelajaran
Guru memotivasi
siswa untuk
terlibat dalam
kegiatan
pemecahan
masalah
Guru
mengarahkan
obyek – obyek
berdasarkan
dipenuhi atau
tidaknya
persyaratan
untuk membentuk
konsep sebelum
diberikan
permasalahan

a. Guru memberikan
permasalahan yang
berkaitan dengan
kehidupan nyata.
Mengaitkan
berbagai

b. Guru menugaskan
siswa untuk

d. Siswa
mengklasifikasi
kan obyek –
obyek
berdasarkan
dipenuhi atau
tidaknya
persyaratan
untuk
membentuk
konsep
sebelum
diberikan
permasalahan
a. Siswa
mengindentifikasi
permasalahan
yang berkaitan
dengan
kehidupan nyata
b. Siswa
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konsep (
internal
maupun
eksternal
matematika).

mengaitkan
berbagai konsep
membuat hipotesis

c. Guru menugaskan
siswa
membuktikan
hipotesis
3

Tahap III
Data
collection
(pengumpula
n data)

Mengumpulkan
data sebanyak –
banyaknya
untuk
membuktikan
hipotesis

4

Tahap IV
Data
procesing
(pengolahan
data)

Data dapat
diolah atau
ditabulasi untuk
membuktikan
permasalahan

5

Tahap V
Verification
(pembuktian
)

Membuktikan
permasalahan
yang diberikan
untuk
membentuk
konsep atau
generalisai

6

Tahap IV
Generalizati
on

Menyimpulkan
hipotesis untuk
membentuk

a. Guru membimbing
siswa
mengumpulkan
data atau informasi
sebanyak – banyak
nya
b. Guru menugaskan
siswa memperluas
penjabaran
informasi untuk
membuktikan
permasalahan
a. Guru membimbing
jalannya
pengolahan data
Mengembangk b. Guru menugaskan
an syarat perlu
siswa
dan syarat
mengembangkan
cukup suatu
syarat perlu dan
konsep
syarat cukup pada
konsep untuk
memebentuk
generalisasai

Memecahkan
permasalahan
rutin dan
sederhana

a. Guru memfasilitasi
siswa untuk
membuktikan hasil
temuanya
b. Guru menugaskan
siswa untuk
menyusun hipotesis
permasalahan
dengan rutin dan
sederhana
c. Guru merangkum
semua hipotesis
dari permasalahan
tersebut
d. Guru mempertegas
hipotesis dari
permasalahan
kehidupan nyata
a. Guru
menyimpulkan
hipotesis untuk

merumuskan
berbagai konsep
untuk
memecahkan
masalah dengan
hipotesis
c. Siswa
membuktikan
langkah –
langkah hipotesis
permasalahan
a. Siswa
mengumpulkan
informasi atau
data sebanyak –
banyaknya
b. Siswa
menjabarkan
informasi atau
data untuk
membuktikan
permasalahan
a. Siswa menyusun
infomasi dengan
mengolah data
b. Siswa mengolah
data dengan
menunjukan
syarat perlu dan
syarat cukup
untuk
dikembanng pada
konsep
membentuk
generalisasi
a. Siswa melakukan
pembuktian atas
hipotesis yang
dibuat
b. Siswa menyusun
hipotesis
permasalahan
dengan rutin dan
sederhana
c. Siswa menulis
semua hipotesis

d. Siswa
mendengarkan
hipotesis dari
permasalahan
tersebut
a. Siswa menulis
kesimpulan untuk
membentuk
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( menarik
kesimpulan/
generalisaasi
)

konsep atau
generalisasi

membenuk konsep
atau generalisasi
Menyatakan
b. Guru menugaskan
ulang konsep
siswa menyatakan
yang telah
ulang konsep dari
dipelajari
pemecahan
permasalahan
Menerapkan
c. Guru memberikan
konsep secara
soal sesuai dengan
algoritma
konsep yang
dipelajari

konsep atau
generalisas
b. Siswa
menyatakan
konsep dari
permasalahan
yang diberikan
c. Siswa
menerapkan dan
mengerjakkan
soal yang
diberikan guru

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.
Penelitian ini akan dilaksanakan pada siswa kelas VII SMP Negeri 5 Kediri pada
semester gasal 2016/2017. Dimana nanti penulis akan menggunakan beberapa
instrumen untuk mengambil data, antara lain : silabus, RPP, soal tes, lembar
observasi dan pedoman wawancara.
Tahapan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:
o. Mengecek kemampuan pemahaman mateamtika siswa menggunakan pre-test,
yang kemudian hasil dari tes tersebut digunakan untuk menggolongkan subjek
berdasarkan kemampuan matematik tinggi, sedang, dan kurang.
p. Mengambil 3 subjek dari kategori tinggi, sedang, dan kurang. Dari masingmasing kategori diambil 1 siswa..
q. Menganalis hasil pre-test dari 3 subjek terpilih berdasarkan indikator
kemampuan komunikasi matematis siswa.
r. Menerapkan instrumen pembelajaran RPP yang sudah dibuat.
s. Mengobservasi aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung.
t. Memberikan post-test kepada seluruh siswa. Namun yang diamati tetap dari 3
subjek terpilih.
u. Mewawancarai 3 subjek penelitian dan mengambil bukti dokumentasi berupa
gambar aktivitas proses belajar mengajar siswa.
PENUTUP
Dengan adanya proposal ini diharapkan dapat membantu peserta didik
untuk pembelajaran yang efektif dan menyenangkan sehingga peserta didik akan
lebih nyaman dan semangat belajar mengar di dalam kelasa

sehingga dapat
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menimbulkan kemampuan pemahaman peserta didik menjadi lebih baik dalam
mempelajari matematika. Dengan diterapkannya model pembelajaran discovery
based learning di SMP Negeri 5 Kediri didapat bahwa siswa SMP Negeri 5
Kediri kelas VII lebih berkembang dalam pengetahuan peserta didik

karena

pserta didik lebih menggunakan kemampuan bernalarnya dalam menyelesaikan
masalah.
Demikian proposal skripsi ini saya buat untuk dijadikan bahan pertimbangan
dan acuan dalam pelaksanaan penelitian. Segala kritik, saran yang membangun
akan selalu saya terima demi kesempurnaan dalam menjalankan penelitian ini.
Untuk memperlancar terselenggaranya penelitian tersebut, saya juga
mengharapkan dukungan, partisipasi dan bimbingan dari semua pihak terkait.
Akhirnya, semoga segala sesuatu yang kita laksanakan mendapat ridho dan
pertolongan dari Allah SWT dan penelitian dapat terlaksana seperti yang
diharapkan.
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STUDI PERBANDINGAN PRESTASI BELAJAR SISWA ANTARA YANG
DIAJAR DENGAN PENDEKATAN VAN HIELE DAN PENDEKATAN
GAGNE PADA MATERI SEGITIGA DI KELAS VII
SMPK ANGELUS CUSTOS II SURABAYA
Restu Ria Wantika
resturiawantika89@gmail.com
Dosen Prodi Pendidikan Matematika UNIPA Surabaya
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah prestasi
belajar siswa yang diajar dengan pendekatan van Hiele lebih baik daripada yang
diajar dengan pendekatan Gagne. Hipotesis yang diajukan adalah prestasi belajar
siswa yang diajar dengan pendekatan van Hiele lebih baik daripada yang diajar
dengan pendekatan Gagnepada materi Segitiga di kelas VII SMPK Angelus
Custos II Surabaya.
Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas
VII SMPK Angelus Custos II Surabaya tahun ajaran 2010-2011 yang terdiri dari
tiga kelas yaitu kelas VII A, VII B, VII C. Sampel penelitian ini adalah kelas VII
A sebanyak 35 siswa sebagai kelas eksperimen, yaitu kelas yang diajar
menggunakan pendekatan van Hiele dan kelas VII C sebanyak 34 siswa sebagai
kelas kontrol, yaitu kelas yang diajar menggunakan pendekatan Gagne. Metode
Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode tes.
Dari analisis data data didapatkan hasil perhitungan dengan uji
normalitas terhadap skor tes siswa menunjukkan sampel berdistribusi normal,
hasil perhitungan dengan uji homogenitas terhadap skor tes siswa menunjukkan
kedua sampel memiliki varians homogen, dengan mengunakan uji-t diperoleh t
hitung 2,598 lebih dari t daftar yaitu 1,67 sehingga Ho ditolak artinya prestasi belajar
siswa yang diajar pendekatan van hiele lebih baik daripada yang diajar pendekatan
Gagne.
Kata kunci : pendekatan van hiele , pendekatan Gagne.

COMPARATION STUDY OF STUDENTS ACHIEVEMENT LEARNING
BETWEEN TAUGHT VAN HIELE APPROACH AND GAGNE
APPROACH TO THE TRIANGLE SUBJECT IN SEVEN TH GRADE IN
JUNIOR HIGH SCHOOL ANGELUS CUSTOS II SURABAYA

Abstract
While the purpose of this study was to determine whether students
learningachievement taught approach van Hiele better than taught approach
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Gagne. The hypothesis put forward is students learning achievements taught
approach van Hiele better than taught approach Gagne to the the triangle subject
in seventh Junior High School AngelusCustosII Surabaya. Population referred to
in this study were all students in seventhgrade Angelus CustosII Surabaya 20102011 academic year consisting of three classes, namely class VII A, VII B, VII C.
The sample of this study is the class VII A class of 35 students as an experiment,
the class is taught using van Hiele approach and class VII C as many as 34
students as a control class, the class is taught using approach Gagne. The data
collection method in this study is the test method.
From the data analysis of data obtained with the calculation results of
tests of normality against the test scores of students showed normal distribution of
samples, the results of test calculations with the homogeneity of the test scores of
students showed both samples have a homogeneous variance, by using t-test
obtained t count more than 2.598 t list that is 1 , 67 so that Ho is rejected it
meansstudents learning achievements taught approach van Hiele better than
taught approach Gagne to the the triangle subject in seventh Junior High School
AngelusCustosII Surabaya.
Keywords: van Hiele approach, Gagne approach.

A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
Geometri merupakan pokok bahasan yang banyak ditakuti oleh
siswa, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan memahami konsepkonsep geometri. Penelitian Budiarto (2006) menunjukkan hasil 22 % dari
54 siswa menggunakan “yang akan dibuktikan sebagai yang diketahui”, di
samping itu 19,4 % dari 42 guru SMP dan SMU Surabaya mengalami
kesulitan menyelesaikan permasalahan “buktikan bahwa ...”. Dalam
penelitian yang lain didapat data 24% dari 62 siswa pada pelajaran
geometri tidak dapat menuliskan apa yang diketahui dan apa yang
ditanyakan

dari permasalahan yang diberikandanadanya miskonsepsi

siswa dalam memahami konsep-konsep geometri.Temuan penelitian
Budiarto

(2006)

menunjukkan

siswa

membuat

kesalahan

dalam

menganalisis soal, hal ini terlihat dari siswa kurang memperhatikan ada
tidaknya

informasi

dari

suatu

masalah

yang

diberikan.

Dalam

memecahkan masalah tidak jarang siswa tidak tahu apa yang diketahui dan
apa yang akan dibuktikandari masalah yang diberikan. Siswa tidak dapat
menggunakan apa yang diketahui atau menggunakan apa yang akan
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dibuktikansebagai yang diketahui. Siswa hanya memahami geometri
dalam waktu sesaat saja.
Pendekatan van Hiele adalah pendekatan pembelajaran menurut van
Hiele (Yazdani, 2008: 60) yang memiliki 5 tahap pembelajaran. Tahaptahap pembelajaran itu adalah Inquiry/Information, Direct Orientation,
Explication,

Free

Orientation,

Integration.

Pada

tahap

pertama,

Inquiry/Information guru dan siswa membahas topik dan menanyakan
beberapa pertanyaan kepada siswa. Pada tahap kedua, Direct Orientation
siswa menggali topik yang dipelajari. Pada tahap ketiga, Explication siswa
mulai membentuk hubungan tentang topik yang dipelajari. Pada tahap
keempat, Free Orientation siswa bekerja secara mandiri menyelesaikan
permasalahan yang lebih komplek. Pada tahap kelima, Integration siswa
meringkas dan mereview tentang topik tertentu.
Pendekatan Gagne adalah pendekatan pembelajaran yang terdiri dari
kejadian-kejadian tertentu yang menurut Gagne (Yazdani, 2008: 60)
terkenal dengan “Nine intructional even”atau sembilan urutan peristiwa
yang harus dimasukkan dalampembelajaran yang efektif. Peristiwa ini
antara lain :

mendapatkan perhatian (Gain Attention); menyatakan

tujuan (Stating the objective); merangsang pengetahuan sebelumnya
(Stimulating the prior knowledge); menyajikan informasi (Presenting the
information); memunculkan kinerja (Eliciting Performance); memberikan
bimbingan (Provide Guidance); memberikan balikan/komentar; menilai
kinerja (Assesing Performance); meningkatkan retensi dan transfer untuk
konteks lainnya (Enhancing Retention and Transfer to Other Contents).
Pada pendekatan van Hiele dan pendekatan Gagne ada beberapa
kelebihan dan kelemahan. Pada pendekatan van Hiele guru hanya berperan
sebagai fasilitator sehingga dapat melatih siswa untuk berpikir kritis
namun hal ini menyebabkan siswa yang pasif tidak mendapatkan
pengetahuan yang diinginkan oleh guru. Sedangkan pada pendekatan
Gagne guru berperan penting dalam proses pembelajaran sehingga seluruh
siswa mendapatkan pengetahuan yang diinginkan oleh guru namun hai ini
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menjadikan siswa terlalu bergantung pada guru dan menyebabkan siswa
kurang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka.
Konsep segitiga merupakan salah satu materi kajian geometri dalam
matematika sekolah yang kebanyakan siswa menemui kesulitan, terutama
dalam mengungkapkan pengertian bangun segitiga, menggambar bangun
segitiga sesuai dengan jenisnya, serta mengaplikasikan pada kehidupan
sehari-hari misalnya dalam menghitung luas atau keliling benda-benda
yang berbentuk segitiga. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu
dilakukan suatu inovasi pembelajaran diantaranya dengan menggunakan
pendekatan van Hiele atau pendekatan Gagne.
Hutapea (2004) melakukan penelitian dengan hasil bahwa dengan
mengikuti tahap pembelajaran Gagne guru dapat memfasilitasi siswa untuk
benar-benar dapat menguasai materi pelajaran yang diprogramkan dan
siswa belajar lebih terarah karena tepat mendapat bimbingan dari guru
serta mendapat umpan balik dari hasil yang dipelajari akan tetapi siswa
cenderung cepat lupa dan pasif pada saat proses pembelajaran. Puspita
(2009) melakukan penelitian dengan hasil bahwa melalui Penerapan teori
belajar Gagne dengan strategi motivasi ARCS pada pokok bahasan
segitiga dapat meningkatkan motivasi berprestasi siswa dan hasil belajar
tetapi siswa di dalam kelas cenderung bergantung pada guru.
Mohammad A. Yazdani melakukan suatu penelitian dengan hasil
penelitianmenunjukkan bahwa ada kesamaan mencolok antara vanHiele
“tingkat

pemahaman

geometry”

dan

“tingkat

hirarki

pembelajaran”dikembangkan oleh Robert Gagne.
Segitiga merupakan materi matematika yang dapat dipelajari pada tingkat
Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas. Berdasarkan wawancara
peneliti dengan guru SMPK Angelus Custos II Surabaya kelas VII, peneliti
mendapatkan data bahwa 75% hasil belajar siswa SMPK Angelus Custos
II Surabaya kelas VII pada pokok bahasan segitiga tidak tuntas.
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian yang serupa dengan subyek siswa SLTP yaitu berjudul “Studi
Perbandingan prestasi belajar siswa antara yang diajar dengan

161

pendekatan van Hieledan pendekatan Gagne pada materi Segitiga di
kelas VII SMPK Angelus Custos II Surabaya ”
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan suatu
permasalahan adalah sebagai berikut: ”Apakah prestasi belajar siswa
yang diajar dengan pendekatan van Hiele lebih baik daripada yang diajar
dengan pendekatan Gagne?”
3. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
apakah prestasi belajar siswa yang diajar dengan pendekatan van Hiele
lebih baik daripada yang diajar dengan pendekatan Gagne.
4. Manfaat
Berdasarkan tujuan yang dicapai, manfaatnya adalah sebagai
berikut memberikan alternatif pilihan pengajaran bagi guru pada materi
segitiga berdasarkan pendekatan van Hiele dan pendekatan Gagne.
B. Metode Penelitian
1. Rancangan Penelitian
Adapun rancangan penelitian yang digunakan oleh peneliti dapat
digambarkan dalam tabel, sebagai berikut.
Rancangan Penelitian
Kelas

Perlakuan

Tes

Eksperimen

X

O1

Kontrol

Y

O2

Keterangan :
X

: Pendekatan van Hiele.

Y

: Pendekatan Gagne.

O1 = O2

: Tes
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2. Populasi dan sampel
1. Populasi
Sesuai masalah yang diteliti, maka populasi yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMPK Angelus Custos II
Surabaya tahun ajaran 2010-2011 yang terdiri dari tiga kelas yaitu kelas
VII A, VII B, VII C. Kesamaan sifat dari populasi ini adalah mereka
duduk di kelas VII SMPK Angelus Custos II Surabaya, diajar oleh guru
yang sama, buku wajib yang digunakan sama.
2. Sampel
Sampel yang dipilih secara acak didapat kelas VII A sebagai kelas
eksperimen, yaitu kelas yang diajar menggunakan pendekatan van Hiele
dan kelas VII C sebagai kelas kontrol, yaitu kelas yang diajar
menggunakan pendekatan Gagne. Kelas eksperimen dan kelas kontrol
diajar oleh guru dan materi yang sama. Dalam penelitian ini kelas
eksperimen yaitu kelas VII A berjumlah 35 orang dan kelas kontrol yaitu
kelas VII C berjumlah 34 orang.

3. Pelaksanaan penelitian
Pelaksanaan penelitian sebagai berikut.
1. Memberikan perlakuan pada kelas eksperimen yaitu mengelola
pembelajaran dengan menggunakan pendekatan van Hiele.
2.

Memberikan

perlakuan

pada

kelas

kontrol

yaitu

mengelola

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Gagne.
3. Memberikan tes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.
4. Menganalisis data skor tes.
4. Metode Pengumpulan Data
Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode tes.
Yang dimaksud metode tes dalam penelitian ini adalah tes yang bertujuan
untuk mendapatkan data kuantitatif tentang prestasi belajar yang dicapai
siswa setelah diberi perlakuan yang berbeda. Tes dilakukan setelah siswa
diberi perlakuan.
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5. Instrument Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan
data. Instrumen yang digunakan adalah tes, RPP Pendekatan Van Hiele,
RPP Pendekatan Gagne, LKS, Buku Siswa
6. Teknik Analisis Data
Analisis data dari tes prestasi belajar diperlukan untuk mengetahui
perbandingan prestasi belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas
kontrol. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut
1. Uji Normalitas
Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :
a. Membuat daftar distribusi frekuensi untuk masing-masing kelas
b. Menghitung skor rata-rata ( ̅ ) dan simpangan baku (s) dengan
menggunakan rumus :
̅=
=

∑

( Sudjana, 2005 : 70)

∑

∑

(∑
(

)

)

( Sudjana, 2005 : 95)

c. Menghitung tabel frekuensi harapan dan pengamatan.
Langkah-langkah yang digunakan :
1) Menentukan batas bawah ( xi ) pada tiap-tiap kelas
2) Menentukan besarnya bilangan baku (z) untuk tiap-tiap kelas
interval dengan rumus :
zi =

̅

untuk i = 1,2,3,….,n

( Sudjana,2005: 99)

Keterangan :
zi = Bilangan baku

̅ = Skor rata-rata

xi = batas bawah kelas ke i

s = simpangan baku

3) Menghitung luas tiap kelas interval ( L )
4) Menghitung frekuensi yang diharapkan (Ei)
Ei = L x n
d.

Menentukan Hipotesis
Ho = Populasi berdistribusi normal
H1 = Populasi tidak berdistribusi normal

e. Menentukan taraf nyata

= 0,05
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f. Menentukan nilai

dengan rumus :
=∑

(

)

Keterangan:
k = banyaknya kelas interval
Oi = frekuensi pengamatan
Ei = frekuensi harapan
g. Mencari nilai

(1-α)(k-3)

dari daftar chi-kuadrat

h. Menentukan kriteria pengujian :
- Ho diterima jika

<

(1-α)(k-3)

, sampel berasal dari populasi

berdistribusi normal.
-Ho ditolak jika

(1-α)(k-3)

, sampel berasal dari populasi

berdistribusi normal.
i. Menarik kesimpulan
2. Uji Homogenitas varians
Uji Homogenitas Varians bertujuan untuk mengetahui apakah
varians penelitian homogen atau tidak. Langkah-langkah yang dilakukan
sebagai berikut:
a. Menentukan hipotesis
H0 =

=

H1 =
b. Menentukan taraf nyata

= 0,10

c. Menghitung F dengan rumus :
F=
d. Mencari nilai

(

)

dari daftar distribusi F dimana :

v1 adalah derajat kebebasan pembilang
v2 adalah derajat kebebasan penyebut
e. Menentukan Kriteria H0 diterima atau ditolak
H0 diterima bila F <

(

)

H0 ditolak bila F

(

)

atau

f. Menarik kesimpulan
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3. Uji kesamaan dua rata-rata
Uji kesamaan dua rata-rata digunakan untuk membandingkan dua
keadaan yang berbeda dengan menggunakan uji t.
a. Jika

=

= ,

tidak diketahui, maka prosedur pengujian yang

ditempuh sebagai berikut: (Sudjana, 2005 : 243)
1) Menentukan hipotesis
H0 = µ 1 µ 2

Prestasi

belajar

siswa

yang

diajar

pendekatan van Hiele tidak lebih baik
daripada siswa yang diajar pendekatan Gagne
H1 = µ1> µ2

Prestasi

belajar

siswa

yang

diajar

pendekatan van Hiele lebih baik daripada
siswa yang diajar pendekatan Gagne.
2) Menentukan taraf nyata

= 0,05

3) Menentukan kriteria pengujian
H0 diterima jika t <

(

) dengan

dk = ( n1 + n2 -2)

4) Menghitung statistik ujinya dengan rumus :
t=

̅̅̅̅ ̅̅̅̅
√

( Sudjana, 2005 : 239)

√

dengan s2 =

(

)

(

)

5) Menarik kesimpulan
b. Jika

dan keduanya tidak diketahui, maka prosedur

pengujian yang ditempuh sebagai berikut:
1) Menentukan hipotesis
H0 = µ1 µ2

Prestasi belajar siswa yang diajar pendekatan
van Hiele tidak lebih baik daripada siswa
yang diajar pendekatan Gagne

H1 = µ1> µ2

Prestasi

belajar

siswa

yang

diajar

pendekatan van Hiele lebih baik daripada
siswa yang diajar pendekatan Gagne
2) Menentukan taraf nyata

= 0,05

3) Menentukan kriteria pengujian
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< t‟ <

H0 diterima jika Dengan : w1 =
t1 =

.

/(

; w2 =
)

;

t2=

.

/(

)

4) Menghitung statistik ujinya dengan rumus :
̅̅̅ ̅̅̅

t‟ =
√

( Sudjana, 2005 : 241)

√

5) Menarik kesimpulan
C. Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis di atas diperoleh:
1. Dari hasil uji normalitas kelas eksperimen didapat
(1-α)(k-3)

=

(0,095)(3)

= 2,5676 dan

= 7,81. Hipotesis ( Ho) berada pada daerah

penerimaan yaitu

<

(1-α)(k-3)

yang berarti kelas eksperimen

merupakan sampel yang berasal dari populasi berdistribusi normal.
2. Dari hasil uji normalitas kelas eksperimen didapat
(1-α)(k-3)

=

(0,095)(3)

yaitu

<

= 3,0815 dan

= 7,81. Hipotesis ( Ho) berada pada daerah
(1-α)(k-3)

penerimaan

yang berarti kelas kontrol merupakan sampel yang

berasal dari populasi berdistribusi normal.
3. Dari hasil uji homogenitas didapat Fhitung 1,1335 kurang dari nilai F dari
daftar yaitu 1,74 maka H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa
kedua sampel memiliki varians homogen.
4. Setelah diketahui kedua sampel berdistribusi normal dan memiliki
varians yang homogen maka dilakukan uji kesamaan dua rata-rata
dengan uji t diperoleh nilai t

hitung

2,598 lebih dari t daftar yaitu 1,67

sehingga Ho ditolak artinya prestasi belajar siswa yang diajar
pendekatan van hiele lebih baik daripada yang diajar pendekatan
Gagne.
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ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa disekolah
kebanyakan siswa sulit dalam menganalisis soal cerita, khususnya pada mata
pelajaran matematika. Kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita tersebut
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mengakibatkan munculnya beberapa jenis kesalahan. Tujuan penelitian ini adalah
untuk
mengidentifikasi
kesalahan-kesalahan
yang
dilakukan
siswa
dalammenyelesaikan soal cerita pokok bahasan persamaan linier dua variabel.Soal
cerita merupakan salah satu bentuk tes uraian. Jenis penelitian ini adalah
deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan ,metode penelitian yang berusaha
menggambarkan dan menginterprestasi objek sesuai dengan apa adanya. Subjek
dalam penelitian ini terdiri dari enam orang dengan kriteria siswa dengan
kelompok tinggi, kelompok sedang, dan kelompok bawah. Data diperoleh dengan
melakukan tes dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah jenis kesalahan
yang paling sering dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika
pada materi SPLDV di kelas X SMK Kartika 1 Surabaya adalah kesalahan
prosedur dengan persentase rata-rata 82,4%. Faktor-faktor penyebab siswa
melakukan kesalahan adalah sebagai berikut:Cara belajar siswa yang tidak rutin
dirumah, kurang mencoba mengerjakan latihan-latihan soal, tidak adanya
dukungan belajar dari lingkungan keluarga, kurang dalam pengguasaan materi,
dan siswa kurang teliti dan tergesa-gesa dalam menyelesaikan soal.
Kata Kunci: Analisis Kesalahan Siswa, soal cerita.

Abstract
This study has background by the fact that most students in school has
difficult to analyze story telling, especially in mathematics. That problem has
resulted in the emergence of some kind of mistakes. The purpose of this study was
to identify the mistakes were done by them to finished the equation linier two
variable. Story telling is one of the subjective test. The type of this study is
descriptive. Descriptive research is a method of research that seeks to describe and
interpret the objects according to what it is. Subjects in this study consisted of six
people with the criteria of a group of students with high, medium and a lower
group. Data was obtained by conducting tests and interviews. The results of this
study is the most frequent type of error that made the students in solving math
story telling on SPLDV material in the class of SMK Kartika 1 Surabaya is of
procedural errors by the average percentage of 82.4%. The factors that cause
students to make mistakes as follows: How to learn the students who are not
routine at home, less trying to do the exercises, there is no support to learn from
the family, lacking in mastery of the material, and students are less conscientious
and haste in finishing question.
Keywords: students' error analysis, story telling.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Bagi bangsa Indonesia pendidikan merupakan aspek yang sangat penting.
Pendidikan sangat penting maksudnya dalam kehidupan sehari hari manusia,
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karena pada dasarnya pendidikan merupakan suatu proses yang mampu
membantu manusia dalam mengembangkan dirinya sehingga mampu
menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Pendidikan juga merupakan sarana
vital dalam proses pengembangan sumber daya manusia dalam rangka
pencapaian tujuan nasional.
Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan khususnya untuk memacu
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan mempengaruhi
keberhasilan membangun masyarakat yang maju dan mandiri, pembangunan
dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan agar pemanfaatan
,pengembangan,

dan

penguasaannya

dapat

mempercepat

peningkatan

kecerdasan dan kemampuan bangsa, mempercepat proses pembaharuan dan
efisiensi, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas, harkat dan
martabat bangsa serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengembangan dan
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi harus di dukung sumber daya
manusia yang berkualitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut
dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, penataan sistem kelembagaan
serta penyediaan sarana dan prasarana.
Pembangunan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus
ditunjang oleh kemampuan pemanfaatan, pengembangan dan pengguasaan
teknologi, ilmu pengetahuan terapan, dan ilmu penggetahuan dasar secara
seimbang. Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan pengguasaan
ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu meningkatkan kemampuannya dalam
bidang matematika. Matematika merupakan salah satu bidang ilmu yang perlu
ditingkatkan pengguasaannya, sebab metematika merupakan dasar dari ilmu
penggetahuan yang lain, khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
Sebagai salah satu mata pelajaran yang di ajarkan di sekolah , matematika
merupakan mata pelajaran yang mempunyai peranan yang cukup besar bagi
siswa, karena matematika berfungsi untuk menggembangkan kemampuan
berkomunikasi dengan simbol–simbol serta ketajaman penalaran yang
memperjelas dan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari
hari.
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Matematika merupakan ilmu dasar yang terus mengalami perkembangan
baik dalam segi teori maupun segi penerapannya. Sebagai ilmu dasar ,
matematika digunakan secara luas dalam segala bidang kehidupan manusia,
sehingga diperlukan suatu upaya dalam penggajaran matematika agar dapat
terlaksana secara optimal sehingga setiap siswa dapat memahami matematika
dengan baik. Oleh karena itu dalam dunia pendidikan matematika , dipelajari
oleh semua siswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai pada tingkat
perguruan tinggi, termasuk juga di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (
SMK ).
Kenyataan yang ada bahwa banyak siswa SMK Kartika 1 Surabaya yang
mengeluh karena sering mengalami kesulitan dalam memahami soal–soal
matematika

sehingga

siswa

seringkali

melakukan

kesalahan

dalam

menyelesaikan soal–soal yang diberikan. Oleh karena itu tidak berlebihan jika
sampai saat ini mata pelajaran matematika dipandang sebagai mata pelajaran
yang paling sulit. Bagi sebagian besar siswa SMK Kartika 1 Surabaya
matematika seringkali menjadi suatu mata pelajaran yang menakutkan
sehingga akan semakin menurunkan minat dan semngat siswa tersebut dalam
belajar matematika baik dirumah maupun di sekolah.
Banyaknya kesalahan yang dilakukan siswa dalam mengerjakan soal bisa
menjadi petunjuk sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi. Dari
kesalahan yang dilakukan siswa dapat diteliti dan dikaji lebih lanjut mengenai
sumber kesalahan siswa. Sumber kesalahan yang dilakukan siswa harus segera
mendapat pemecahan yang tuntas. Pemecahan ini ditempuh dengan cara
menganalisis akar permasalahan yang menjadi penyebab kesalahan yang
dilakukan siswa. Selanjutnya diupayakan alternatif pemecahannya, sehingga
kesalahan yang sama tidak akan terulang lagi di kemudian hari.
Pokok bahasan sistem persamaan linier dengan dua variabel adalah salah
satu pokok bahasan matematika yang diajarkan di Sekolah Menengah
Kejuruan. Dalam mempelajari pokok bahasan ini siswa seringkali melakukan
kesalahan dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan materi tersebut.
Kesalahan-kesalahan itu mungkin terjadi karena siswa kurang memahami
konsep dasar yang harus dikuasai, kurangnya pemahaman siswa terhadap
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materi sistem persamaan linier dengan dua variabel, kurangnya ketelitian
siswa, maupun kurangnya pemahaman siswa dalam operasi aljabar. Selain itu
dapat pula disebabkan metode mengajar ataupun pengusaan materi dari guru
itu sendiri. Metode mengajar yang diberikan oleh guru dan pengusaan materi
dari guru sangat penting dalam proses pembelajaran karena jika metode
mengajar yang tidak tepat dan pengusaan materi yang kurang dari guru maka
akan mempengaruhi kelancaran siswa dalam memahami materi sehingga
siswa banyak melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal.

B. Rumusan Pertanyaan
Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, penulis
merumuskan masalah sebagai berikut :
1.

Kesalahan–kesalahan apa yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal

cerita pokok bahasan persamaan linier dua variabel?
2.

Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kesalahan yang dialami siswa

dalam mengerjakan soal cerita pokok bahasan persamaan linier dua variabel?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
1.

Mengidentifikasi

kesalahan-kesalahan

yang

dilakukan

siswa

dalam

menyelesaikan soal cerita pokok bahasan persamaan linier dua variabel.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesalahan
dalam menyelesaikan soal cerita pokok bahasan persamaan linier dua variabel.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :
1.

Bagi siswa

Apabila kesalahan ditunjukan maka kesalahan ini dapat dipandang sebagai
koreksi terhadap dirinya sehingga kesalahan tersebut dapat diperbaiki dan tidak
diulangi lagi dan sebagai bahan pertimbangan bagi siswa dalam menyelesaikan
soal cerita sehingga akan lebih teliti dalam menyelesaikan soal matematika
khususnya soal yang berbentuk cerita.
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2.

Bagi Guru

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi guru yang bersangkutan dalam
perbaikan proses pembelajaran berikutnya berdasarkan kesalahan-kesalahan yang
dilakukan oleh siswa tersebut.
3.

Bagi Sekolah

Untuk mengetahui sejauh mana prestasi siswa pada mata pelajaran matematika
terutama pada pokok bahasan persamaan linier dua variabel

dan agar lebih

meningkatkan kualitas pengajaran matematika.
4.

Bagi calon guru

Untuk menjadi informasi atau masukan dalam memepersiapkan para mahasiswa (
calon guru ) dalam mengantisipasi kemungkinan masalah yang akan dihadapi
nanti.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Best ( 1982 : 119 )
penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan
dan menginterprestasi objek sesuai dengan apa adanya ( dalam Sukardi 2003 :
157). Penelitian ini juga sering disebut noneksperimen,karena pada penelitian ini
peneliti tidak melakukan kontrol dan memanipulasi variabel penelitian. Dengan
metode deskriptif, peneliti memungkinkan untuk melakukan hubungan antar
variabel, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan
teoriyang memiliki validitas universal ( West, 1982 ). Disamping itu penelitian
deskriptif juga merupakan penelitian dimana pengumpulan untuk mengetes
pertanyaan penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian
sekarang. Mereka melaporkan dan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai
dengan apa adanya.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan letak dan jenis kesalahan
siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi sistem persamaan linear dua
variabel serta untuk mengetahui faktor penyebab kesalahannya. Teknik
pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunaka untuk mengumpulkan
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data-data penelitian, keterangan atau informasi yang relevan dan akurat dalam
mengadakan suatu penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang
dipakai adalah sebagai berikut :
1.

Tes
Dalam penelitian ini tes digunakan untuk mengetahui jenis kesalahan yang

sering dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita siswa kelas X SMK
Kartika 1 Surabaya khususnya dalam pokok bahasan persamaan linier dua
variabel. Dalam penelitian ini tes yang digunakan adalah tes subjektif yang pada
umumnya berbentuk uraian.
2.

Wawancara
Untuk wawancara langkah–langkah yang peneliti lakukan, yaitu setelah

memeriksa jawaban siswa seluruhnya dan mengelompokan hasil pekerjaan siswa
secara cermat, kemudian untuk menghindari hilangnya atau terlewatnya informasi
selama berlangsungnya wawancara maka percakapan peneliti dan siswa direkam
menggunakan handphone dan catatan kecil. Sebelum wawancara peneliti terlebih
dahulu memberitahu siswa agar mengeluarkan pendapatnya masing – masimg
tanpa ragu – ragu dan takut. Kemudian diberi penjelasan bahwa wawancara ini
sekedar untuk mendapatkan informasi bagaimana dan mengapa jawaban siswa
menjadi seperti itu dengan urutan sebagai berikut :
a).

Dibuat daftar nama siswa yang akan diwawancarai

b).

Diberi pertanyaan sekitar kesalahan yang diperbuat siswa

c).

Diberi penjelasan bagaimana yang seharusnya dilakukan siswa

d).

Dapat mengetahui faktor yang menyebabkan kesalahan yang dilakukan

siswa
Dengan memanggil nama siswa yang bersangkutan secara khusus
menunjukan hasil pekerjaan atau jawabannya, kemudian mengarahkan sampai
tuntas. Siswa diwawancarai mengapa melakukan kesalahan dan memeberi
alternatif jawaban serta untuk mengetahui faktor–faktor apa saja yang
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mempengaruhi

atau

menyebabakan

siswa

melakukan

kesalahan

dalam

menyelesaikan soal cerita metematika pokok bahasan persamaan linier dua
variabel. Dari hasil tes dan wawancara dapat digunakan untuk mempertimbangkan
memberikan alternatif pemecahan.
Teknik analisis data disini adalah cara mengolah atau menganalisa data
yang terkumpul. Untuk menganalisis data dapat dilakukan dengan memeriksa
pekerjaan siswa atau meminta penjelasan cara siswa memecahkan masalah.
Dengan demikian langkah-langkah yang peneliti lakukan yaitu:
1.

Jawaban siswa diperiksa dan kemudian dicari jenis kesalahannya.

2.

Kesalahan-kesalahan yang dibuat masing-masing oleh siswa dilihat dan

dicatat jenis kesalahan yang mereka lakukan.
3.

Kesalahan-kesalahan tersebut kemudian dikategorikanmenurut variabel

jenis kesalahan.
4.

Setelah

itu

dipresentasikan

setiap

butir

soal

bedasarkan

jenis

kesalahan,hasil prosentase di buat tabulasi data.
5.

Kemudian masing-masing nilai yang telah didapatkan dari hasil tes oleh

siswa diketegorikan menjadi tiga kategori,yaitu kelompok atas,kelompok sedang,
dan kelompok bawah.
6.

Untuk menentukan subjek terwawancara dilakukan secara random

sampling terhadap masing-masing kategori kelompok nilai tes siswa, yaitu : pada
kelompok atas, kelompok bawah, dan kelompok sedang. Subjek terwawancara
diambil sebanyak enam orang dimana untuk masing-masing kelompok diambil
dua orang sebagai subjek terwawancara.
7.

Selanjutnya peneliti mencari penyebab kesalahan itu melalui wawancara

terhadap para siswa yang telah peneliti jadikan sebagai subjek terwawancara.
8.

Menyimpulkan hasil wawancara dari beberapa jawaban terwawancara,

sehingga penyebab kesalahan-kesalahan siswa dapat diidentifikasi.
Untuk selanjutnya untuk mengolah jenis-jenis kesalahan dalam tiap butir soal
digunakan rumus prosentase sebagai berikut:
P=
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Keterangan:
P

= Prosentase (jumlah presentase yang dicari)

f

= Jumlah siswa yang melakukan kesalahan pada tiap jenis kesalahan

N

= Jumlah seluruh siswa yang melakukan kesalahan

100% = Bilangan tetap
Adapun perhitungan hasil tabulasi yang dapat dijadikan kriteria jenis
kesalahan yang dikategorikan paling sering jika jumlah presentase rata-rata jenis
kesalahannya paling tinggi.
Rumus

yang

digunakan

untuk

menentukan

3

kategori

subyek

terwawancara digunakan rumus standar defiasi yang dikelompokkan ada 3
ranking (Arikunto, 2009:263). Adapun langkah-langkah pengelompokkan adalah
sebagai berikut:
1.

Menjumlahkan nilai siswa

2.

Mencari nilai rata-rata dan simpangan baku

a.

Rumus mencari rata-rata (X)

X=
b.


Rumus mencari simpangan baku (SD)


SD = √

3.



. /

Menentukan batas-batas kelompok

Kelompok atas
Semua siswa yang mempunyai nilai sebanyak nilai rata-rata plus satu standar
deviasi ke atas.
Kelompok sedang
Semua siswa yang mempunyai nilai antara -1 SD dan +1 SD
Kelompok bawah
Semua siswa mempunyai nilai -1 SD dan yang kurang dari itu.
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HASIL PENELITIAN

Analisis data dalam menyelesaikan soal cerita matematika didasarkan pada
hasil tes yang akan dilakukan oleh siswa siswi satu kelas yang berjumlah 42
siswa. Untuk menganalisis kesalahan yang dilakukan siswa–siswi dilakukan
dengan menganalisis setiap soal yang dikerjakan.
Nama: Nadila Ayu Herawati.
Soal Nomer 1 (Kesalahan Prosedur)
Siswa kurang teliti dalam menyelesaikan jawaban soal padahal jawabannya benar
namun kurang langkahnya.
Nama: Sandy Riyanto.
Soal Nomer 1 (Kesalahan Prosedur)
Siswa kurang teliti dalam mambaca soal dan tidak menyelesaikan soal sesuai
dengan langkah yang seharusnya digunakan.
Nama: Anjar Putri Wulandari.
Soal Nomer 1 (Kesalahan Prosedur)
Siswa kurang teliti sehingga tidak menyelesaikan soal sesuai dengan langkah yang
seharusnya digunakan.
Soal Nomer 2 (Kesalahan Teknis)
Siswa kurang teliti dalam mengerjakan sehingga hasil perhitungan salah.
Soal Nomer 3 (Kesalahan Konsep)
Siswa tidak paham dengan yang ditanyakan, dan kurang latihan dirumah serta
dukungan keluarga yang kurang.
Soal Nomer 4 (Kesalahan Konsep)
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Siswa tidak paham dengan maksud soal.
Nama: Amelia Mahardiaka.
Soal Nomer 1 (Kesalahan Prosedur)
Siswa kurang teliti dalam menyelesaikan jawaban soal padahal jawabannya benar
namun kurang langkahnya.
Soal Nomer 4 (Kesalahan Konsep)
Siswa kurang memahami maksud soal.
Nama: Reza Fitria Rachmah.
Soal Nomer 1(Kesalahan Teknis dan Prosedur)
Siswa kurang teliti,sehingga lupa dalam menyelesaikan bentuk operasi
perkaliannya. Selain itu penyebab kesalahan siswa tidak mengerjakan soal sesuai
dengan langkah yang ada.
Soal Nomer 2 (Kesalahan Teknis dan Prosedur)
Siswa kurang teliti,sehingga lupa dalam menyelesaikan bentuk operasi
perkaliannya. Selain itu penyebab kesalahan siswa yang lain yaitu tidak
mengerjakan soal sesuai dengan langkah yang ada karena sudah menjadi
kebiasaan dari pengalaman terdahulu ketika menyelesaikan materi yang serupa
dengan SPLDV selalu tidak memakai permisalan.
Soal Nomer 3 (Kesalahan Teknis)
Siswa kurang teliti dalam mengerjakan sehingga hasil perhitungan salah.
Soal Nomer 4 (Kesalahan Teknis)
Siswa kurang memahami penyelesaian bentuk operasi penambahan, sehingga
terjadi kesalahan saat menentukan hasil nilai akhir.
Soal Nomer 5 (Kesalahan Teknis)
Siswa kurang teliti dalam mengerjakan sehingga hasil perhitungan salah.
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Nama: Silvia Catur Wulandari.
Soal Nomer 1 (Kesalahan Teknis dan Prosedur)
Siswa kurang teliti,sehingga lupa dalam menyelesaikan bentuk operasi
perkaliannya. Selain itu penyebab kesalahan siswa tidak mengerjakan soal sesuai
dengan langkah yang ada.
Soal Nomer 2 (Kesalahan Konsep)
Siswa tidak tuntas dalam menjawab soal karena tidak mengetahui cara
menggerjakannya.
Soal Nomer 3 (Kesalahan Konsep)
Siswa kurang memahami materi.
Soal Nomer 4 (Kesalahan Teknis)
Siswa kurang teliti dalam mengerjakan sehingga hasil perhitungan salah.
Berdasarkan hasil yang dilakukan siswa diatas, secara garis besar
kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa terjadi karena keslahan siswa itu
sendiri, terlihat dari analisis hasil tes bawasannya siswa sering melakukan
kesalahan prosedur daripada kesalahan yang lainnya. Terlihat bahwa kesalaha
prosedur memiliki persentasi kesalahan paling tinggi daripada kesalahan yang
lainnya yaitu 82,4%, kesalahan konsep 6,8%, kesalahan teknis 10,8%.
PEMBAHASAN
Dengan demikian analisis kesalahan menyelesaikan soal cerita persamaan
linier dua variabel adalah suatu penentuan jenis masalah atau penentuan
kelemahan ( ketidakmampuan siswa ), sesuai dengan pembatasan masalah dalam
penelitian ini, penelitian bentuk kesalahan menyelesaikan soal cerita persamaan
linier dua variabel mengadopsi jenis kesalahan yang meliputi:
1.

Kesalahan konsep
Kesalahan konsep merupakan kesalahan yang dilakukan siswa karena

salah dalam memahami konsep atau salah dalam menerapkannya.
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Kesalahan konsep dalam penelitian ini adalah kesalahan yang dilakukan siswa
karena :
a.

Tidak memahami konsep sistem persamaan linier dua variabel.

b.

Tidak memahami konsep soal cerita dalam sistem persamaan linier dua

variabel.
c.

Salah menerapkan konsep prasyarat seperti dalam merancang model

matematika.
2.

Kesalahan teknis

Kesalahan teknis merupakan kesalahan yang dilakukan siswa dalam menentukan
operasi aljabar dan kesalahan perhitungan.
Kesalahan teknis dalam penelitian ini adalah kesalahan yang dilakukan siswa
karena :
a.

Salah dalam memanipulasi aljabar

b.

Salah menulis angka hasil operasi aljabar

3.

Kesalahan prosedur

a.

Kesalahan prosedur bahasa merupakan kesalahan ketidakhirarkisan

langkah yang digunakan dalam menyelesaikan soal cerita dan kesalahan dalam
memanipulasi langkah dalam menjawab soal.
b.

Kesalahan prosedur dalam penelitian ini adalah kesalahan yang dilakukan

siswa karena tidak menerapkan langkah –langkah penyelesaian secara tepat.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data yang telah penulis uraikan pada bab
sebelumnya. Penulis menyimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut:
1.

Jenis kesalahan yang paling sering dilakukan siswa dalam menyelesaikan

soal cerita matematika pada materi sistem persamaan linier dua variabel kelas X
SMK Kartika 1 Surabaya adalah kesalahan prosedur dengan prosentase rata-rata
82,4%.
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2.

Berdasarkan analisis jawaban dan hasil wawancara terhadap 6 responden

dioeroleh faktor-faktor penyebab siswa melakukan kesalahan adalah sebagai
berikut:
a. Cara belajar siswa yang tidak rutin dirumah.
b. Kurang mencoba mengerjakan latihan-latihan soal.
c. Tidak adanya dukungan belajar dari lingkungan keluarga.
d. Kurang dalam pengguasaan materi.
e. Siswa kurang teliti dan tetgesa-gesa dalam menyelesaikan soal.

SARAN
Berdasarkan hasil penelitian ini , peneliti peneliti mengemukaan saran-saran
sebagai berikut:
1. Bagi guru matematika , hendaknya setelah memeriksa kesalahan siswa
kemudian menunjukan kesalahan yang dilakukan siswa serta membahas
bersama siswa. Dengan demikian siswa mengetahui kesalahan yang
dilakukan dan penyebab kesalahannya. Dengan demikian diharapkan siswa
dapat lebih teliti lagi dalam menyelesaikan soal dengan mengingat kembali
kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan kembali setperti kesalahan yang
sebelumya telah dillakukan.
2. Bagi siswa, diharapkan sering berlatih mengerjakan soal matematika terutama
pada soal dalam bentuk cerita baik secara terbimbinng atau individu.
3. Bagi mahasiswa, hendaknya skripsi ini dapat dijadikan bahan acuan untuk
memikirkan bagaimana cara menyampaikan materi matematika terutama pada
soal berbentuk cerita.
Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu
diharapkan adanya penelitian dengan metodologi yang lebih baik.
Penelitian tersebut akan bermanfaat sabagai pembanding dan pengemban
bagi penelitian ini.
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ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya siswa yang kurang suka
pada matematika. Pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) salah satu
alternatif pendekatan pembelajaran yang mengarah pada kehidupan sehari-hari
maka tujuanya adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh pendekatan
Realistic Mathematic Education (RME) terhadap hasil belajar pokok bahasan
Barisan dan Deret Tak Hingga siswa kelas XI di MAN Sidoarjo Tahun ajaran
2015-2016. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas XI MIA di MAN
Sidoarjo. Sampel penelitian ini yaitu siswa kelas XI MIA 6 berjumlah 34 siswa
dan XI MIA 8 berjumlah 34 siswa. Sampel dilakukan dengan purposive
purposive sampling, yaitu dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan atas
strata, random atau daerah, tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu.
Variabel bebas penelitian ini adalah pengaruh pendekatan Realistic Mathematic
Education (RME) dan variabel terikat hasil belajar siswa, cara pengambilan data
melalui tes. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah adanya pengaruh
pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) terhadap hasil belajar
matematika siswa kelas XI di MAN Sidoarjo tahun ajaran 2015-2016.
Kata Kunci : Pendekatan Realistic Mathematic Education dan Hasil belajar
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A. Latar Belakang
Pembelajaran matematika merupakan pelajaran yang sangat menarik
jika di kerjakan dengan baik dan menyenangkan, namun kebanyakan siswa
masih sulit menerima dan mempelajari pelajaran matematika bahkan banyak
siswa yang mengeluh bahwa pelajaran matematika sangat sulit, tidak menarik
dan membuat jenuh. Pelajaran matematika merupakan pelajaran yang di
ujikan setiap tahunya untuk syarat kelulusan, yaitu UN (Ujian Nasional),
bahkan pelajaran matematika di gunakan untuk semua tes, baik itu tes untuk
masuk perguruan tinggi maupun tes untuk masuk dunia pekerjaaan. Jika dari
awal siswa sudah menganggap pelajaran matematika itu sulit, maka
kedepanya mereka akan mengalami kesulitan juga dan hasil belajarnya
mereka akan mengalami penurunan. Pendidikan adalah suatu kegiatan yang
kompleks, berdimensi luas, dan banyak variabel yang mempengaruhi
keberhasilan

penyelenggaraannya.

pendidikan

diharapkan

mampu

membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan mandiri, serta
memberi dukungan dan perubahan untuk perkembangan masyarakat, bangsa,
dan negara Indonesia (Mukti, dkk.).
Istilah belajar dan pembelajaran berasal dari bahasa Inggris learning
dan instruction. Belajar sering di beri batasan yang berbeda-beda tergantung
sudut pandangnya ( Jamil, 2014 ). Hasil belajar matematika merupakan salah
satu indikator keefektifan pembelajaran matematika. Hasil belajar matematika
yang baik menunjukkan bahwa proses belajar matematika tersebut juga
sangat baik. Sebaliknya, hasil belajar matematika kurang baik menunjukkan
bahwa

tidak

efektif

proses

belajar

matematikanya.

Faktor

yang

mempengaruhi hasil belajar matematika itu pun sangat beragam yaitu dari diri
anak itu sendiri, model pembelajaran atau gaya pembelajaran yang kurang
menarik bagi siswa, dan kurangnya inovasi yang di berika oleh guru.
Sehingga menyebabkan hasil belajar siswa menjadi turun, itu bagai mana
tugas seoarng guru untuk membuat pelajaran matematika itu di minati atau di
sukai oleh siswa.
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Rendahnya hasil belajar siswa, khususnya pembelajaran matematika
dapat disebabkan oleh guru lebih sering atau suka menggunakan metode
ceramah, ketika pembelajaran sedang berlangsung guru tidak menjelaskan
atau memberi contoh yang nyata atau rill kepada siswa dalam kehidupan
sehari-hari, dan menyebabkan siswa menjadi pasif. Pembelajaran yang baik
atau efektif itu siswanya yang di tuntut untuk aktif, bukan gurunya yang aktif,
guru hanyu membimbing dan memfasilitasi ketika pembelajaran sedang
berlangsung.
Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap
orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan
oleh seseorang. Belajar memegang peran penting di dalam perkembangan,
kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, bahkan persepsi seseorang.
Menurut pengertian secara psikologis, “belajar merupakan suatu proses
perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan
lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya”. Perubahan-perubahan
tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku (Slameto 2010).
Proses pembelajaran matematika realistik menggunakan masalah
kontekstual sebagai titik awal dalam belajar matematika. Masalah kontekstual
yang dimaksud adalah masalah-masalah nyata dan konkrit yang dekat dengan
lingkungan siswa dan dapat diamati atau dipahami oleh siswa dengan
membayangkan. Dalam hal ini siswa melakukan aktivitas matematika
horizontal,

yaitu

siswa

mengorganisasikan

masalah

dan

mencoba

mengidentifikasi aspek matematika yang ada pada masalah tersebut. Siswa
bebas mendeskripsikan, menginterprestasikan dan menyelesaikan masalah
kontekstual dengan caranya sendiri dengan pengetahuan awal yang dimiliki,
kemudian dengan atau tanpa bantuan guru menggunakan matematika vertikal
(melalui abstraksi dan formulasi), sehingga tiba pada tahap pembentukan
konsep. Setelah dicapai pembentukan konsep, siswa mengaplikasikan
konsep-konsep tersebut kembali pada masalah kontekstual, sehingga dapat
memahami konsep (Sugiyanti, 2006).
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B. Rumusan Masalah
Dari uraian di atas permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini
adalah “Apakah ada pengaruh pendekatan Realistic Mathematic Education
(RME) terhadap hasil belajar pokok bahasan Barisan dan Deret Tak
Hingga siswa kelas XI di MAN Sidoarjo Tahun Ajaran 2015-2016?”.

C. Tujuan Penelitian
Dari perumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
apakah ada pengaruh pendekatan Realistic Mathematic Education (RME)
terhadap hasil belajar pokok bahasan Barisan dan Deret Tak Hingga siswa
kelas XI di MAN Sidoarjo Tahun ajaran 2015-2016.

D. Manfaat Penelitian
1. Bagi guru
a. Memberikan kemudahan dalam menyajikan pembelajaran dan
memberikan bimbingan belajar kepada siswa baik secara
individual maupun secara berkelompok ketika belajar matematika
sehingga dapat meminimalkan permasalahan-permasalahan yang
dihadapi.
b. Mengembangkan kreativitas, inovasi dan berfikir yang luas dalam
menerapkan suatu teknik atau model pembelajaran yang lebih
menarik peserta didik dalam belajar matematika, lebih variatif,
bermakna dan menyenangkan sehingga mutu pembelajaran
meningkat.
2. Bagi siswa
a. Membantu siswa dalam belajar matematika karena materi pelajaran
yang disajikan guru lebih menarik, kontekstual, dan mudah
dipelajari dan dipahami sehingga hasil belajar siswa meningkat.
b. Membantu siswa lebih termotivasi dan responsif dalam mendalami
materi pelajaran matematika.
3. Bagi Sekolah
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a. Hasil penelitian ini dapat memperkaya dan melengkapi hasil-hasil
penelitian yang telah dilakukan guru-guru lain.
b.

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi sekolah
dalam rangka perbaikan proses pembelajaran Matematika.

E. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian
kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk
kata, kalimat, dan gambar. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk
angka, atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2013). Data
kualitatif pada penelitian ini berbentuk hasil belajar siswa saat
mengikuti pembelajaran dengan menerapkan pendekatan RME,
sedangkan data kuantitatifnya berupa nilai hasil belajar Matematika
siswa kelas XI pada materi Barisan dan Deret Tak Hingga.
2. Populasi dan Sampel
Penelitian eksperimen mempunyai populasi dan sampel sebagai
sumber data. Penentuan populasi dan sampel dilakukan sebelum
penelitian dilaksanakan.
a.

Populasi
Menurut Sugiyono (2013), “populasi adalah wilayah
generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi
dalam penelitian ini yaitu siswa kelas XI MIA di MAN Sidoarjo
yang terdiri dari 8 kelas. Alasan penentuan populasi tersebut karena
ingin menerapkan pendekatan pembelajaran yang baru di sekolah
tersebut.

b. Sampel
Menurut Sugiyono (2013), sampel adalah bagian dari
jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI MIA 6 dan XI
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MIA 8. Sedangkan metode pengambilan sampel pada penelitian ini
menggunakan purposive sampling, yaitu dengan cara mengambil
subjek bukan berdasarkan atas strata, random atau daerah, tetapi
berdasarkan atas adanya tujuan tertentu.
3. Teknik Pengumpulan Data
Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain
yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegasi,
kemampuan atau bakat yang dimilikioleh individu atau kelompok
(Arikunto, 2013). Tes postes atau achievement test, yaitu tes yang di
gunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari
sesuatu. Tes prestasi di berikan setelah orang yang di maksud
mempelajari hal-hal sesuai dengan apa yang mau di tes kan. Tes
digunakan untuk mengukur dan mendapatkan data hasil belajar
Matematika siswa kelas XI MIA yang diajarkan dengan pembelajaran
matematika realistik (RME) dan yang diajarkan tanpa menggunakan
RME. Tes yang dimaksud adalah post-test sesuai rancangan penelitian
yang dipilih oleh peneliti.

4. Teknik Analisis Data
Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data
kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang
dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Data kuantitatif
adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang
diangkakan (Sugiyono, 2013). Data kualitatif pada penelitian ini
berbentuk hasil belajar siswa saat mengikuti pembelajaran dengan
menerapkan pendekatan RME, sedangkan data kuantitatifnya berupa
nilai hasil belajar Matematika siswa kelas XI pada materi Barisan dan
Deret Tak Hingga.
Uji prasyarat analisis berguna untuk menentukan metode pengujian
hipotesis yang sesuai dengan data yang diperoleh. Uji hipotesis dapat
menggunakan

metode

statistik

parametris

maupun

statistik

nonparametris. Penggunaan keduanya tergantung pada asumsi dan
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jenis data yang akan dianalisis. Uji prasyarat yang dipakai dalam
penelitian ini meliputi uji normalitas dan homogenitas.
a. Uji Normalitas
Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan terhadap hasil
belajar yang dicapai seluruh anggota sampel dengan menggunakan
Uji Lilliefors pada taraf signifikan 5%. Alasan menggunakan Uji
Lilliefors, yaitu karena uji ini digunakan untuk menguji data yang
berskala interval dan rasio. Pengolahan data dilakukan dengan
melihat kolom nilai pada Kolmogorof-Smirnov. Data dikatakan
normal apabila nilai yang ditunjukkan pada kolom nilai
Kolmogorof-Smirnov menunjukkan nilai yang lebih besar dari
0,05. Jika uji normalitas data menunjukkan bahwa data tersebut
normal, maka analisis diteruskan dengan uji homogenitas.
Pengambilan keputusan uji dan penarikan simpulan diambil pada
taraf signifikan 5% dan dibantu dengan menggunakan program
SPSS versi 16.0.
b. Uji Homogenitas
Uji asumsi homogenitas merupakan uji perbedaan antara
dua

kelompok,

yaitu

dengan

melihat

perbedaan

varians

kelompoknya. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui
apakah kedua kelompok memiliki kemampuan yang setara setelah
masing-masing kelompok memperoleh perlakuan yang berbeda.
Uji homogenitas yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini
yaitu dengan uji Levene dengan pengambilan keputusan dan
penarikan simpulan diambil pada taraf signifikan 5%. Uji
homogenitas ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program
SPSS versi 16.0.
c. Uji-t (t-test)
Analisis data akhir ekperimen yaitu untuk menguji hasil
belajar Matematika materi Barisan dan Deret Geometri Tak Hingga
dari

kedua

kelompok

setelah

masing-masing

memperoleh

perlakuan yang berbeda. Jika data hasil belajar siswa kelompok
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eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal, varians
homogen, serta bentuk datanya interval/rasio, maka dalam menguji
hipotesisnya menggunakan uji statistik independent samples t test.
Uji-t (t-test) merupakan statistik uji yang sering kali
ditemui dalam masalah-masalah praktis statistika. Uji-t termasuk
dalam golongan statistika parametrik. Statistik uji ini digunakan
dalam pengujian hipotesis. uji-t digunakan ketika informasi
mengenai nilai variance (ragam) populasi tidak diketahui.Uji-t
menilai apakah mean dan keragaman dari dua kelompok berbeda
secara statistik satu sama lain. Analisis ini digunakan apabila kita
ingin membandingkan mean dan keragaman dari dua kelompok
data, dan cocok sebagai analisis dua kelompok rancangan
percobaan acak.Uji t berpasangan (paired t-test) biasanya menguji
perbedaan antara dua pengamatan. Uji tberpasangan biasa
dilakukan pada Subjek yang diuji pada situasi sebelum dan sesudah
proses, atau subjek yang berpasangan ataupun serupa.. Rumus
yang digunakan untuk mencari nilai t dalam uji-t berpasangan
adalah:
̅̅̅
(
√

)

(

̅̅̅
)

(

)

Gambar Rumus Uji-t
(Arikunto, 2010)
Keterangan:
t = Harga t yang diuji
̅̅̅= Rata-rata kelompok eksperimen
̅̅̅= Rata-rata kelompok kontrol
= Jumlah anggota kelompok eksperimen
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= Jumlah anggota kelompok kontrol
= Varians kelompok eksperimen
= Varians kelompok control

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Penyajian Data
Subjek pada penelitian ini adalah kelas XI-MIA 6 yang
berjumlah 34 siswa sebagai kelas eksperimen dengan menggunakan
pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) dan Kelas XIMIA 8yang berjumlah 34 siswa sebagai kelas kontroldengan
menggunakan pembelajaran Ekspositori.
2. Pengujian Hipotesis
a. Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol
N

34

34

Mean

91.53

83.24

Std. Deviation

5.440

3.985

Absolute

.121

.144

Positive

.120

.144

Negative

-.121

-.094

Kolmogorov-Smirnov Z

.703

.843

Asymp. Sig. (2-tailed)

.706

.477

Normal Parameters

a

Most Extreme Differences

Berdasarkan

hasil

output

uji

normalitas

dengan

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel 4.3 nilai
signifikasi pada kolom signifikasi data nilai tes (postes) untuk
kelas eksperimen adalah 0.706 dan kelas kontrol adalah 0.477.
Kedua nilai signifikasi tersebut lebih besar dari 0,05 dan
berdasarkan kriteria pengambilan keputusan maka H0 diterima. Hal
ini berarti sampel dari populasi berdistribusi normal.
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b. Uji Homogenitas Data

Test of Homogeneity of Variances
kelas kontrol
Levene Statistic

df1

df2

.661

Berdasarkan

7

hasil

output

Sig.
19

uji

.702

homogenitas

dengan

menggunakan uji Levene pada tabel 4.4 nilai signifikasinya adalah
0.702. karena nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka
berdasarkan kriteria pengambilan keputusan dapat disimpulkan
bahwa tidak terdapat perbedaan varians antara kelas eksperimen
dan kelas kontrol atau dengan kata lain varians kelas eksperimen
dan kelas kontrol adalah sama.

c. Uji t (t-test)
Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence
Interval of the
Std.
Std.
Mean Deviation

Difference

Error
Mean

Sig. (2Lower

Upper

t

df

tailed)

Pair Kelas
1

Eksperimen -

8.294

5.947

1.020

6.219

10.369 8.132

33

Kelas Kontrol

Dari data output SPSS dapat diperoleh bahwa nilai rata-rata
antara postes kelas eksperimen dan postes kelas kontrol sebesar
8,294 dengan nilai standart devisiasi sebesar 5,947. sedangkan nilai
t-hitung diperoleh sebesar 8,132 , untuk mencari t-tabel kita bisa
menggunakan tabel t, atau menggunakan excel yaitu dengan
=tinv(5%;n1+n2-2) yaitu (0,05 ;34+34-2) atau =tinv(0,05;66)
menghasilkan 1,996. Jika thitung>ttabel, maka H0 ditolak, sedangkan
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.000

Jika thitung<ttabel, maka H0 diterima. Diketahui thitung output adalah
8.132, sedangkan ttabel adalah1,996, jadi thitung>ttabel, maka H0
ditolak.
3. Pembahasan
Dari penyajian data dan hasil analisis data diatas, didapat
beberapa pembahasan diantaranya:
a. Pada kelas XI MIA 6 dan XI MIA 8 ddiperoleh data yang normal
karena pada nilai asymp.sig.(2-tailed)>a (0,05) dan kelas XI MIA
6 dan XI MIA 8 diperoleh data yang homogen karena pada nilai
asymp.sig.(2-tailed)>a (0,05).
b. Berdasarkan analisis data , diperoleh bahwa HO ditolak dan H1
diterima, artinya ada perbedaan hasil belajar matematika antara
siswa yang di berikan pendekatan

Realistic Mathematic

Education (RME) dengan model pembelajaran Ekspositori di
kelas XI MIA Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo.
c. Selain itu perbedaan juga dapat dilihat dari analisis dengan
menggunakan uji-t dimana hasilnya menunjukan bahwa nilai
probabilitas (sig.) < 0,05 atau nilai thitung = 8.132 lebih besar
dari nilai ttabel = 1,996 pada taraf signifikan 5% (thitung >
ttabel). Hal ini menunjukan bahwa ada pengaruh pendekatan
Realistic Mathematic Education (RME) terhadap hasil belajar
pokok bahasan Barisan dan Deret Tak Hingga siswa kelas XI di
MAN Sidoarjo Tahun Ajaran 2015-2016.

G. Kesimpulan
Hasil penelitian eksperimen yang dilaksanakan dengan menerapkan
Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME)pada siswa kelas XI
MIA di Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo, menunjukkan adanya
perbedaan hasil belajar siswa pada materi Barisan Dan Deret Tak Hingga.
Simpulan dari penelitian tersebut yaitu Pendekatan Realistic Mathematics
Education (RME)berpengaruh efektif terhadap hasil belajar Matematika
siswa. Pengaruh pendekatan RME terhadap hasil belajar siswa,
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ditunjukkan dengan hasil uji hipotesis hasil belajar siswa dengan
penghitungan menggunakan rumus Paired Samples Testmelalui program
SPSS versi 16.0 yang menunjukkan bahwa harga t hitung sebesar 8,132
dan harga ttabel sebesar 2,034. Karena thitung > t tabel (8,132 >2,034),
maka Ho ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai hasil
belajar siswa kelas XI MIA 6 yang menerapkan pendekatan Realistic
Mathematics Education (RME) berpengaruh terhadap hasil belajar siswa
pokok bahasan Barisan Dan Deret Tak Hingga kelas XI di MAN Sidoarjo
Tahun Ajaran 2015-2016.
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ABSTRAK
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada perbedaan
hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Kartika IV-11 Surabaya dengan
penerapan model pembelajaran kooperatif teknik Two Stay Two Stray (TSTS)
dan model pembelajaran Langsung?”. Tujuan penelitian adalah mengetahui
apakah ada perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Kartika IV11 Surabaya dengan penerapan model pembelajaran kooperatif teknik Two Stay
Two Stray (TSTS) dan model pembelajaran Langsung. Teknik pengumpulan data
yang digunakan peneliti adalah metode tes. Dimana populasinya adalah seluruh
siswa kelas VII SMP Kartika IV-11 Surabaya, sedangkan teknik pengambilan
sampel yang digunakan adalah teknik sampel bertujuan atau purposive sample,
menentukan sampel dengan cara undian (untung-untungan). Sampel yang diteliti
adalah kelas VII E sebagai kelas ekperimen dan VII B sebagai kelas kontrol.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan Uji-t, maka diperoleh
dan
artinya
, sehingga hipotesis
nihilnya ( ) ditolak dan hipotesis alternatifnya ( ) diterima yang menyatakan
“terdapat perbedaan penerapan model pembelajaran kooperatif teknik Two Stay
Two Stray (TSTS) dan model pembelajaran langsung terhadap hasil belajar
matematika siswa kelas VII SMP Kartika IV-11 Surabaya”.
Kata kunci: Hasil Belajar Matematika, Model Pembelajaran Two Stay Two
Stray (TSTS), Model Pembelajaran Langsung.

Abstract
Statement of the problem in this research is “Is there a difference students‟
mathematics learning outcomes on First Grade at SMP Kartika IV-11 Surabaya.
With the application of cooperative learning techniques and direct instructional
model?”. The purpose of this study was to determine whether there is difference
students‟ mathematics learning outcomes on First Grade at SMP Kartika IV-11
Surabaya. With the application of cooperative learning techniques and direct
instructional model. Data collection techniques used by researchers is the test. The
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population is all students First grade SMP Kartika IV-11 Surabaya and the
sampling technique used was purposive sampling techniques or purposive sample,
determine the sample by means of a random sample. The sample analysis is VII E
as experimental class and VII B as control class. The research used t-test, it made
Ho (Null Hypothesis) to be rejected because the result from the research that
showed in the t-table was 12,12653. It can be known that Ha (Hypothesis
Alternative) was accepted (12,12653 > 2.00172). The t-calculate > from t table.
The Hα (Alternative hypothesis) was accepted. It means that there was significant
difference students‟ mathematics learning outcomes on First Grade at SMP
Kartika IV-11 Surabaya. With the application of cooperative learning techniques
and direct instructional model.
Keywords: Result of studying mathematics, Learning model Two Stay Two Stray
(TSTS), direct instructional model.

A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan program wajib untuk meningkatkan kualitas sumber
daya manusia. Era globalisasi memaksa sumber daya manusia bersaing ketat
untuk mendapatkan kesejahteraan. Pembaharuan pendidikan diperlukan untuk
mempersiapkan sumber daya manusia menghadapi arus globalisasi. Perubahan
kurikulum pendidikan adalah salah satu upaya untuk mematangkan sumber daya
manusia. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi suatu model dan
sistem pendidikan yang dapat menyelesaikan problem pendidikan terkait dengan
era perubahan di bidang ilmu dan teknologi. Untuk mewujudkan pembaharuan
tepat sasaran, maka diperlukan kesinambungan komponen-komponen yang
mendukung keberhasilan pembaharuan tersebut. Dalam pendidikan, tataran
konsep yaitu teori belajar, tenaga pengajar, peserta didik, materi, metode serta
komponen-komponen terkait lainnya harus dipersiapkan secara matang agar
pembaharuan pendidikan berjalan dengan baik.
Peran tenaga pendidik dalam pembaharuan pendidikan sangat penting.
Menurut Sardiman dalam Wakhyuningsih (2009: 1), pembelajaran di sekolah,
guru berperan sebagai: informator (sebagai pelaksana cara mengajar informatif,
laboratorium, studi lapangan dan sumber informasi kegiatan akademik maupun
umum), organisator (pengelola kegiatan akademik), motivator (meningkatkan
kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa), pengarah/director
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(membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang
dicita-citakan), inisiator (pencetus ide-ide dalam proses belajar), transmitter
(penyebar kebijaksanaan pendidikan dan pengetahuan), fasilitator (memberikan
fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar-mengajar), mediator (penengah
dalam kegiatan belajar siswa), evaluator (menilai prestasi belajar siswa).
Dari uraian pada paragraf di atas, guru memiliki peran yang sangat penting
dalam proses pembelajaran, misalkan pada pembelajaran matematika. Matematika
adalah mata pelajaran yang diajarkan mulai dari tingkat taman kanak-kanak
hingga perguruan tinggi. Matematika mempunyai peranan penting dalam
kehidupan.
Berdasarkan pengalaman pribadi dan pengamatan dari lingkungan penulis,
matematika menjadi mata pelajaran yang sebagian besar tidak disukai oleh siswa.
Matematika dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit. Mata pelajaran
matematika yang berisi angka dan rumus sehingga membuat siswa kesulitan untuk
menguasai materi dan cenderung tidak menyukai matematika. Hal ini dapat
berpengaruh pada hasil belajar matematika siswa yang tidak menyukai mata
pelajaran matematika. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika adalah
dari diri siswa sendiri dan faktor luar misalnya pemilihan model pembelajaran.
Pemilihan model pembelajaran yang kurang tepat merupakan hal yang banyak
terjadi dalam pembelajaran matematika. Model pembelajaran langsung membuat
mata pelajaran matematika menjadi membosankan dan sulit dipahami sehingga
dapat mempengaruhi hasil belajar matematika siswa tersebut. Hal tersebut dapat
membuat proses belajar mengajar matematika terganggu dan tidak berjalan
optimal. Akibatnya hasil belajar siswa juga tidak optimal dan bahkan di bawah
nilai kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan sekolah maupun guru.
Berawal dari masalah yang terdapat pada paragraf tiga, penulis ingin
membandingkan penerapan model pembelajaran kooperatif teknik Two Stay
Two Stray (TSTS) yang dikembangkan oleh Spencer Kagan. Metode Two Stay
Two Stray merupakan metode dua tinggal dua tamu. Menurut Suprijono (2011:
93), pembelajaran dengan metode ini diawali dengan pembagian kelompok.
Setelah kelompok terbentuk guru memberikan tugas berupa permasalahan-
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permasalahan yang harus mereka diskusikan jawabannya. Setelah diskusi
intrakelompok usai, dua orang dari masing-masing kelompok meninggalkan
kelompoknya untuk bertamu kepada kelompok yang lain. Anggota kelompok
yang tidak mendapat tugas sebagai duta (tamu) mempunyai kewajiban
menerima tamu dari suatu kelompok. Tugas mereka adalah menyajikan hasil
kerja kelompoknya kepada tamu tersebut. Dua orang yang bertugas sebagai
tamu diwajibkan bertamu kepada semua kelompok. Jika mereka telah usai
menunaikan tugasnya, mereka kembali ke kelompoknya masing-masing. Setelah
kembali ke kelompok asal, baik peserta didik yang bertugas bertamu maupun
mereka yang bertugas menerima tamu mencocokkan dan membahas hasil
kerja yang telah mereka tunaikan.

B. Rumusan Masalah
Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:
1.

Bagaimana hasil belajar matematika siswa dengan penerapan model
pembelajaran kooperatif teknik Two Stay Two Stray (TSTS)?

2.

Bagaimana hasil belajar matematika siswa dengan penerapan model
pembelajaran Langsung?

3.

Apakah ada perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP
Kartika IV-11 Surabaya dengan penerapan model pembelajaran
kooperatif teknik Two Stay Two Stray (TSTS) dan model pembelajaran
Langsung?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:
1.

Mengetahui bagaimana hasil belajar matematika siswa dengan penerapan
model pembelajaran kooperatif teknik Two Stay Two Stray (TSTS).

2.

Mengetahui bagaimana hasil belajar matematika siswa dengan penerapan
model pembelajaran Langsung.
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3.

Mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas
VII SMP Kartika IV-11 Surabaya dengan penerapan model pembelajaran
kooperatif teknik Two Stay Two Stray (TSTS) dan model pembelajaran
Langsung.

D. Manfaat Penelitian
1.

Bagi siswa
Manfaat penelitian bagi siswa adalah siswa dapat mengetahui hasil
belajarnya dengan penerapan suatu model pembelajaran kooperatif yaitu
Two Stay Two Stray (TSTS) dan mendapat ilmu dari model
pembelajaran baru diketahuinya dalam pembelajaran matematika yang
menyenangkan sehingga mata pelajaran matematika mudah dipahami.

2.

Bagi guru
Guru mendapat referensi model pembelajaran yang menyenangkan
dalam proses belajar mengajar matematika sehingga siswa tertarik
dengan mata pelajaran matematika yang dianggap sebagai mata pelajaran
yang sulit. Guru dapat memilih suatu metode pembelajaran matematika
yang tepat untuk diterapkan kepada siswanya agar memperoleh hasil
belajar yang optimal.

3.

Bagi penulis
Penulis dapat mengetahui pengaruh penerapan suatu metode
pembelajaran terhadap hasil belajar dan penulis dapat mengetahui
metode apa yang menyenangkan dan efektif apabila diterapkan dalam
pembelajaran matematika.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kuantitatif, dengan desain
penelitian true eksperimental yaitu jenis-jenis eksperimen yang dianggap sudah
baik karena sudah memenuhi persyaratan (Arikunto. 2013: 125-126). Penelitian
ini menggunakan Control Grup Pre-test-Post-tes yang bertujuan mengetahui
perbedaan hasil belajar menggunakan model TSTS dan langsung. Pengambilan
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subjek penelitian dilakukan dengan cara purposive sampling, sedangkan
pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara tes hasil belajar yang telah
dilakukan content validitas terhadap instrumen penelitian. Data pre test dan post
test yaitu selisih hasil belajar kelompok eksperimen dan kontrol dianalisis dengan
cara penghitungan manual. Hasil uji normalitas kelompok ekperimen dengan
penghitungan manual sebesar x2

tabel

signifikan 0,05 karena H0 diterima x2

= 9,48 dengan dk= 5−1 = 4 dan taraf

hitung

= 1,624016 < x2

tabel
2

berdistribusi normal. Sedangkan kelompok kontrol sebesar x
dk= 5−1 =4 dan taraf signifikan 0,05 karena H0 diterima x2
tabel =

= 9,48, maka data
tabel

hitung

= 9,48 dengan

= 1,466817 < x2

, maka data berdistribusi normal.

Uji homogenitas diproleh Fhitung = 1,169651 dengan dk pembilang 5−1 = 4
dan dk penyebut 5 – 1 = 4 dan taraf signifikan 0,05 karena Fhitung = 1,169651 <
Ftabel = 6,39 maka H0 =

1

2

=

2
2

diterima dan h1 =

2
1

≠

2

2

ditolak. Dengan

demikian berarti data hasil belajar siswa bersifat homogen.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian hipotesis
Berdasarkan perhitungan uji kesamaan dua rata-rata diperoleh thitung =
12,12653 dan berdasarkan tabel dengan dk = (30 + 30 – 2) = 58, diperoleh ttabel =
2,00172. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima sebab thitung = 12,12653 > ttabel
= 2,00172 dengan hipotesis berikut:
H0 : µ1= µ2 (Tidak ada perbedaan penerapan model pembelajaran kooperatif
teknik Two Stay Two Stray (TSTS) dan model pembelajaran langsung terhadap
hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Kartika IV-11 Surabaya.).
H1 : µ1 ≠ µ2 (Ada perbedaan penerapan model pembelajaran kooperatif teknik Two
Stay Two Stray (TSTS) dan model pembelajaran langsung terhadap hasil belajar
matematika siswa kelas VII SMP Kartika IV-11 Surabaya.).
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Pengujian hipotesis tersebut diuji dengan uji t, dengan kriteria pengujian yaitu
jika thitung < ttabel maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sedangkan jika thitung ≥ ttabel
maka H1 diterima dan H0 ditolak, pada taraf kepercayaan 95% atau taraf
signifikansi α = 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan
penerapan model pembelajaran kooperatif teknik Two Stay Two Stray (TSTS) dan
model pembelajaran langsung terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII
SMP Kartika IV-11 Surabaya.
Tabel 1: Hasil Uji Perbedaan Dengan Statistik Uji T
thitung

ttabel

12,12653

2,00172

Kesimpulan

Tolak H0 dan terima
H1

Perbedaan hasil belajar matematika siswa antara kelompok eksperimen dan
kelompok kontrol tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran matematika dengan
pembelajaran kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) lebih baik daripada
pembelajaran dengan pembelajaran langsung.
Penerapan pembelajaran kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) memuat
kegiatan-kegiatan yang melibatkan keaktifan siswa dalam mengikuti proses
pembelajaran. Kegiatan-kegiatan yang tersebut meliputi diskusi kelompok
mengenai materi yang sedang dipelajari sehingga membuat siswa dapat saling
berinteraksi dan membangun kerjasama antar siswa sehingga siswa yang lebih
pintar dapat membantu siswa yang kurang pintar. Pembentukan kelompok
didasarkan pada nilai pre test. Kelompok yang terbentuk ada tujuh kelompok,
seharusnya delapan kelompok namun karena jumlah siswa 30 maka dapat
dibentuk tujuh kelompok saja.
Pada awal pertemuan dengan pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two
Stray (TSTS) aktivitas belajar siswa belum bisa dikondisiskan dan belum tercapai
secara optimal. Siswa masih terlihat bingung mengerjakan LKPD dan kurang
berkomunikasi dengan teman kelompoknya. Pada saat anggota perwakilan
kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya, siswa terlihat malumalu dan sulit dalam menyampaikan pendapatnya kepada siswa lainnya mengenai
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hasil diskusi kelompoknya, sehingga siswa lain lebih banyak mengobrol dan
enggan menanggapi presentasi temannya hasil diskusinya.
Pada pertemuan berikutnya, sedikit demi sedikit mengalami perubahan yang
lebih baik, siswa dapat mengerjakan LKPD dan lebih aktif berkomunikasi dengan
teman-teman kelompoknya dalam menyampaikan ide-ide matematiknya. Siswa
lebih berani untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan tidak ragu-ragu dalam
mengungkapkan pendapatnya serta merespon pendapat temannya. Berbeda
dengan kelas eksperimen, pada kelas kontrol guru sangat mendominasi proses
pembelajaran di kelas. Siswa hanya duduk diam, memperhatikan guru yang
sedang menjelaskan materi, kemudian siswa memindahkannya ke buku catatan
mereka masing-masing sehingga kurangnya interaksi siswa dengan guru. Apabila
ada pertanyaan yang diberikan guru pada siswa, hanya siswa tertentu yang mampu
menjawab, sedangkan siswa lain yang tidak mengerti hanya berdiam diri
mrnunggu jawaban dari siswa lain atau menunggu guru menuliskan jawaban di
papan tulis kemudian dilanjutkan pemberian tugas kepada siswa, akibatnya
pembelajaran menjadi kurang efektif.
Jika diperhatikan dari tes hasil belajar matematika kedua kelompok dan
dibandingkan dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) di sekolah bernilai 75,
maka dikelompok eksperimen yang menggunakan model pembelajaran tipe Two
Stay Two Stray (TSTS) terdapat tujuh siswa (23,3%) yang mendapatkan hasil
belajar matematika yang rendah (dibawah KKM) dan 23 siswa (76,7%)
mendapatkan hasil belajar matematika yang tinggi (diatas KKM). Sedangkan
dikelompok kontrol yang menggunakan model pembelajaran langsung, terdapat
14 siswa (46,7%) yang mendapatkan hasil belajar matematika yang rendah
(dibawah KKM) dan 16 siswa (53,3%) mendapatkan hasil belajar matematika
yang tinggi (diatas KKM). Jika dilihat dari segi persentase, maka siswa yang
mendapat hasil belajar matematika tinggi atau di atas KKM dikelompok
ekperimen jumlahnya lebih banyak daripada dikelompok kontrol.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe
Two Stay Two Stray (TSTS) berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Hal
ini juga terlihat dari nilai rata-rata hasil belajar matematika siswa yang diajarkan
dengan menggunakan model pembelajaran tipe Two Stay Two Stray (TSTS) lebih
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tinggi dari nilai rata-rata hasil belajar matematika siswa kelas kontrol yang
diajarkan dengan model pembelajaran langsung.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data dalam Bab IV, maka simpulan yang dapat
dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Ada perbedaan penerapan model pembelajaran kooperatif teknik Two Stay Two
Stray (TSTS) dan model pembelajaran langsung terhadap

hasil belajar

matematika siswa kelas VII SMP Kartika IV-11 Surabaya.
2. Tes hasil belajar matematika kedua kelompok dan dibandingkan dengan
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) di sekolah bernilai 75, maka dikelompok
eksperimen yang menggunakan model pembelajaran tipe Two Stay Two Stray
(TSTS) terdapat tujuh siswa (23,3%) yang mendapatkan hasil belajar
matematika yang rendah (dibawah KKM) dan 23 siswa (76,7%) mendapatkan
hasil belajar matematika yang tinggi (diatas KKM). Sedangkan dikelompok
kontrol yang menggunakan model pembelajaran langsung, terdapat 14 siswa
(46,7%) yang mendapatkan hasil belajar matematika yang rendah (dibawah
KKM) dan 16 siswa (53,3%) mendapatkan hasil belajar matematika yang
tinggi (diatas KKM). Jika dilihat dari segi persentase, maka siswa yang
mendapat hasil belajar matematika tinggi atau di atas KKM dikelompok
ekperimen jumlahnya lebih banyak daripada dikelompok kontrol.
Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka dapat diberikan saran sebagai
berikut:
1. Guru dapat menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two
Stray (TSTS) sebagai salah satu alternatif pembelajaran matematika, karena
pembelajaran ini mempunyai potensi untuk meningkatkan hasil belajar
matematika siswa.
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2. Karena beberapa keterbatasan dalam melaksanakan penelitian ini, maka
disarankan penelitian lebih lanjut apakah model pembelajaran kooperatif tipe
Two Stay Two Stray (TSTS) ini dapat meningkatkan segala sesuatu tentang
pembelajaran selain hasil belajar matematika siswa.
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Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh PISA yang mengadakan survei
terakhir tahun 2012, kemampuan matematika siswa di Indonesia menduduki
peringkat ke 64 dari 65 negara. Sudah menjadi gejala umum bahwa pelajaran
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matematika kurang disukai oleh kebanyakan siswa. Ketidaksenangan terhadap
matematika ini dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Dengan
penggunaan software Microsoft Mathematics dan GeoGebra diharapkan bisa lebih
menarik sehingga dapat digunakan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran matematika dalam materi Persamaan Garis Lurus. Rumusan
masalah penelitian ini adalah “ Apakah ada pengaruh Media Microsoft
Mathematics dan GeoGebra terhadap Hasil Belajar Matematika materi Persamaan
Garis Lurus kelas VIII di SMPN 43 Surabaya”. Peneliti mengelompokkan
menjadi dua variabel yaitu variabel bebas (Media Microsoft Mathematics dan
GeoGebra) dan variabel terikat (hasil belajar).Tujuan diadakannya penelitian ini
adalah untuk mengetahui pengaruh Media Microsoft Mathematics dan GeoGebra
terhadap Hasil Belajar Matematika materi Persamaan Garis Lurus kelas VIII di
SMPN 43 Surabaya.
Populasinya adalah siswa-siswi kelas VIII di SMPN 43 Surabaya.
Sampelnya adalah kelas VIII B dan VIII C yang diambil dengan teknik purposive
sampling. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan metode dokumentasi yaitu
meminta dokumen nilai raport kelas VIII untuk melihat kesetaraan hasil belajar
dan metode tes yaitu post test berupa tiga soal tes subjektif. Teknik analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji homogenitas, dan
uji-t untuk menguji perbedaan dua data post test yang diperoleh peneliti.
Dari hasil analisis data didapat data bahwa nilai rata-rata kelas VIII B
sebesar 73,97 dan nilai rata-rata kelas VIII C sebesar 81,14. Setelah dilakukan
Uji-t dengan nilai trasio -2,304 dan ttabel pada 5% adalah -1,996. Dengan demikian
dapat dibuat keputusan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa ada pengaruh media Microsoft Mathematics dan Geogebra
terhadap hasil belajar matematika di SMPN 43 Surabaya.
Kata Kunci

: Media Microsoft Mathematics, Media GeoGebra, Hasil Belajar

ABSTRACT
This research is motivated by the PISA survey held last year in 2012, the
math skills of students in Indonesia was ranked 64th out of 65 countries. It has
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become a common phenomenon that math is less favored by most students. This
disaffection towards mathematics may affect student learning outcomes. With the
use of software Microsoft Mathematics and GeoGebra expected to be more
attractive so that it can be used as one of the solutions to improve the quality of
mathematics learning in materials Straight Line Equation. The research problems
are "Is there any influence Microsoft Media GeoGebra Mathematics and the
Mathematics Learning Outcomes Straight Line Equations materials in class VIII
SMPN 43 Surabaya". Researchers stratified into two variables: the independent
variable (Microsoft Media Mathematics and GeoGebra) and the dependent
variable (the learning outcomes) The aim of this study was to determine the effect
of Microsoft Media GeoGebra Mathematics and the Mathematics Learning
Outcomes Straight Line Equations materials in class VIII SMPN 43 Surabaya.
The population is students of class VIII SMPN 43 Surabaya. The sample
is class VIII B and VIII C taken with purposive sampling technique. Data
collection technique is the method of documentation that is requested document
class VIII value of report cards to see equality of learning outcomes and test
methods ie post-test in the form of three questions subjective tests. Data analysis
techniques used in this study is the normality test, homogeneity, and t-test to test
the difference in the two post-test data is obtained by researchers.
From the analysis of the data obtained the data that the average value of
class VIII B of 73.97 and the average value of class VIII C amounted to 81.14.
After the t-test with a value of -2.304 and ttable trasio at 5% is -1.996. Thus it can
be made a decision that rejected H0 and H1 accepted. It can be concluded that
there media influence Microsoft Mathematics and GeoGebra towards mathematics
learning outcomes in SMPN 43 Surabaya.
Keywords: Media Microsoft Mathematics, Media GeoGebra, Learning Outcomes

PENDAHULUAN
Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar
merupakan kegiatan yang paling pokok, berarti bahwa berhasil tidaknya
pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses
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belajar yang dialami oleh siswa sebagai peserta didik. Menurut Matematic Nonstatutory Guindance (dalam Ollerton, 2010:123) menyatakan bahwa kemajuan
berkaitan dengan cara-cara ketika guru dan siswa bersama-sama menjelajahi
memahami dan membangun jalur-jalur menempuh jaringan besar (ide) – itulah
matematika..
Program for International Student Assessment (PISA) mengadakan survei
terakhir tahun 2012, survei ini melibatkan pelajar berusia 15 – 16 tahun dari 65
negara di dunia. Ada tiga kemampuan siswa yang dinilai dari survei ini yakni
kemampuan matematika, kemampuan membaca dan kemampuan

sains.

Kemampuan matematika siswa di Indonesia menduduki peringkat ke 64 dari 65
negara, yakni menduduki tingkat kedua dari bawah dengan skor 375. Kurang dari
satu persen siswa Indonesia yang memiliki kemampuan yang bagus dibidang
matematika.
Berdasarkan kondisi di SMPN 43 Surabaya saat berlangsungnya proses
kegiatan belajar dan mengajar, peneliti mengetahui bahwa guru disana sudah
secara maksimal melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika, mereka sudah
menggunakan suatu model yang membuat siswa aktif untuk bertanya dan dengan
menggunakan media power point. Disini peneliti ingin memberikan treatment atau
pengajaran dengan menggunakan media yang berbeda, yang memiliki visual lebih
menarik, dan mudah dipahami. Media GeoGebra dan Microsoft Mathematics
yang akan di berikan untuk siswa kelas VIII dengan Materi Persamaan Garis
Lurus.
Media pembelajaran, yaitu alat untuk menerangkan atau mewujudkan
konsep matematika (Lamatenggo, 2010:142). Menurut Hernawati (2010)
Microsoft Mathematics adalah program edukasi, yang dibuat untuk sistem operasi
Microsoft

Windows,

yang

membantu

pengguna

untuk

menyelesaikan

permasalahan matematika and sains. Menurut Fitriyani (2012) Geogebra adalah
software matematika dinamis yang menggabungkan geometri, aljabar, dan
kalkulus.
Melihat paparan diatas, penelitian ini ingin menjawab permasalahan,
adakah pengaruh media Microsoft Mathematics dan Geogebra terhadap hasil
belajar matematika siswa di SMPN 43 Surabaya? Yang hasilnya diharapkan dapat
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bermanfaat khususnya bagi guru matematika disekolah. Dengan demikian,
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media Microsoft Mathematics
dan Geogebra terhadap hasil belajar matematika siswa SMPN 43 Surabaya.

METODE PENELITIAN
Peneliti ingin membandingkan hasil belajar dengan menggunakan
Microsoft Mathematics dan dengan Geogebra. Desain yang digunakan dalam
penelitian adalah kelas VIII B diberikan posttest setelah mendapatkan treatment
media Microsoft Mathematics dan kelas VIII C diberikan posttest setelah
mendapatkan treatment media Geogebra. Pengambilan subjek penelitian adalah
kelas VIII B dan VIII C yang diambil dengan teknik purposive sampling. Teknik
pengumpulan datanya adalah dengan metode dokumentasi yaitu meminta
dokumen nilai raport kelas VIII untuk melihat kesetaraan hasil belajar dan metode
tes yaitu post test berupa tiga soal tes subjektif. Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji homogenitas, dan uji-t
untuk menguji perbedaan dua data post test yang diperoleh peneliti.

HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian ini dipaparkan dalam bentuk uji normalitas, uji
homogenitas dan uji-t.
Uji Normalitas yang diproses dengan SPSS menunjukkan hasil yang
diuraikan pada tabel 1 dibawah ini.
Tabel 1 : Tabel Uji Normalitas
Tests of Normality
kelompok

nilai

Kolmogorov-Smirnova
Statistic

Df

Sig.

dimensi math

0.136

34

0.111

on1

0.145

35

0.061

geo

Berdasarkan tabel 1 diatas, menunjukkan hasil uji Kolmogorov-Smirnova.
Nilai p value (Sig) Kolmogorov-Smirnova pada kelas VIII B yang mendapat media
Microsoft Mathematics sebesar 0,111 di mana > 0,05 dan pada kelas VIII C yang
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mendapat media GeoGebra sebesar 0,061 di mana > 0,05 maka berdasarkan uji
Kolmogorov-Smirnova, data tiap kelas berdistribusi normal.
Uji Homogenitas dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara dua
populasi, uji homogenitas dilakukan dengan bantuan program komputer yaitu
SPSS. Hasil uji homogenitas tes akhir hasil belajar matematika siswa kedua kelas
tersebut disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2 : Tabel Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variance
Levene

nilai

Statistic

df1

df2

Sig.

Based on Mean

.250

1

67

.618

Based on Median

.278

1

67

.600

Based on Median and with .278

1

66.75

.600

1

67

.595

adjusted df
Based on trimmed mean

.285

Tabel di atas menunjukkan hasil uji homogenitas dengan metode
Levene's Test. Nilai Levene ditunjukkan pada baris Nilai based on Mean, yaitu 0,
250 dengan p value (sig) sebesar 0,618 di mana > 0,05 yang berarti terdapat
kesamaan varians antar kelas atau yang berarti homogen.
Setelah dilakukan uji persyaratan analisis untuk kenormalan distribusi
dan kehomogenan varians populasi ternyata terpenuhi. Selanjutnya dilakukan
pengujian hipotesis. Sesuai dengan tujuan dan hipotesis penelitian maka analisis
data yang sesuai adalah uji t.
Nilai hasil uji levene test untuk homogenitas sama dengan bahasan di
atas, yaitu homogen. Karena homogen, maka gunakan baris pertama yaitu nilai t
hitung -2,304 pada df 67. Df pada uji t adalah N-2, yaitu pada kasus ini
. Nilai t hitung ini anda bandingkan dengan t tabel pada df 67 dan probabilitas
0,05.
Ada cara lain yaitu dengan melihat nilai Sig (2 tailed) atau p value. Pada
kasus di atas nilai p value sebesar 0,024 di mana < 0,05. Karena < 0,05 maka
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perbedaan bermakna secara statistik atau signifikan pada probabilitas 0,05.
Dengan demikian H1 yang berbunyi “ada perbedaan hasil belajar Matematika
materi Persamaan Garis Lurus antara siswa yang diajar dengan Media Microsoft
Mathematics dan Media GeoGebra” diterima.

PEMBAHASAN
Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dan hasil penelitian tentang
pengaruh media Microsoft Mathematics dan GeoGebra terhadap hasil belajar
siswa kelas VIII SMPN 43 Surabaya, diperoleh hasil dari analisis menyatakan ada
perbedaan hasil belajar matematika materi persamaan garis lurus antara siswa
yang diajar dengan media Microsoft Mathematics dan GeoGebra.
Hal ini dapat dilihat dari rata-rata hasil tes yang menggunakan software
Microsoft Mathematics memperoleh nilai Post tes sebesar 73,09 dan rata-rata hasil
tes yang menggunakan software GeoGebra diperoleh nilai post tesnya sebesar
84,71. Karena software GeoGebra memiliki suatu kelebihan dalam pembelajaran
matematika, yaitu :
1. Dapat menghasilkan lukisan-lukisan geometri dengan cepat dan teliti
dibandingkan dengan menggunakan pensil, penggaris, atau jangka.
2. Adanya fasilitas animasi dan gerakan-gerakan manipulasi (dragging) pada
program GeoGebra dapat memberikan pengalaman visual yang lebih jelas
kepada siswa dalam memahami konsep geometri.
3. Dapat dimanfaatkan sebagai balikan/evaluasi untuk memastikan bahwa
lukisan yang telah dibuat benar.
4. Program ini sangat membantu untuk melihat apa yang berubah ketika saya
mengubah sesuatu yang lain
5. Dengan menggambar pada kertas, peneliti tidak mampu memvisualisasikan
apa yang akan terjadi
6. Dengan program ini, peneliti dapat berkesperimen secara luas dan bebas serta
mencoba banyak hal untuk menemukan solusi sendiri terhadap suatu masalah.
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SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa “ Ada pengaruh Media
Microsoft Mathematics dan GeoGebra terhadap Hasil Belajar Matematika di
SMPN 43 Surabaya”.

SARAN
Berdasarkan simpulan dapat dikemukakan :
1. Perlu dilakukan penelitian sejenis dengan memperbanyak media software dan
menggunakan materi yang belum diterapkan pada penelitian ini
2. Untuk mengukur hasil belajar siswa, soal tes yang diberikan sebaiknya diukur
validitas dan reliatibitasnya.
3. Mempertahankan rencana jangka panjang dapat dilakukan oleh sekolah dengan
melibatkan siswa kelas yang lain sehingga penggunaan media software edukasi
matematika berjalan merata di SMPN43 Surabaya.
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Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemampuan siswa dalam menyelsaikan
masalah matematika berbeda-beda. Banyak siswa yang masih merasa bingung
bahkan kesulitan untuk menyelesaikan masalah soal matematika yang
berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dikarenakan siswa kurang memahami
konsep atau masalah dari soal tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
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mendeskripsikan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika
materi operasi aljabar kelas VIII SMP Jalan Jawa Surabaya. Subjek penelitian ini
adalah siswa kelas VIII-B yang berjumlah 32 siswa dan diberikan waktu 60 menit
untuk menyelesaikan tes hasil belajar tersebut. Tes hasil belajar tersebut
berjumlah 4 butir soal yang berbentuk soal cerita. Siswa akan digolongkan ke
dalam kategori-kategori sesuai dengan skor yang telah dicapai oleh siswa.
Pencapaian skor per soal, kategori mampu 7-8, kategori sedang 5-6 dan kategori
kurang 0-4. Pencapain skor secara keseluruhan, kategori mampu
kategori sedang

dan kategori kurang

,
. Kemampuan

siswa secara keseluruhan, siswa yang mencapai kategori mampu 71,88%, kategori
sedang 18,75%, dan kategori kurang 9,37%. Kemampuan siswa dalam
menyelesaikan masalah matematika materi operasi aljabar dikatakan mampu
karena presentase kategori mampu lebih banyak dari pada kategori sedang dan
kurang.

Kata Kunci: Kemampuan siswa, menyelesaikan masalah, operasi aljabar.

Abstract
This research is motivated by a student's ability in solving mathematical
problems vary. Many students are still confused even difficult to solve math
problems that relate to everyday life because students do not understand the
concept or issue of the matter. The aim of this study was to describe the students'
ability in solving mathematical problems operating materials algebra class VIII
SMP Jalan Jawa Surabaya. The subjects were students of class VIII-B that are 32
students and was given 60 minutes to complete the test results of the study. The
achievement test consists of 4 items in the form of word problems. Students will
be classified into categories according to the scores achieved by students. The
achievement scores per question, capable categories 7-8, category of being 5-6
and category less 0-4. Overall achievement scores, category capable
, medium category

and less category

. The ability of

students overall, students are able to achieve category gained 71.88%, category of
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being acquired 18.75%, and less category gained 9.37%. The students' ability in
solving mathematical problems algebra is said to be capable of operating
materials as a percentage of categories capable of much more than the average
category and less.

Keywords: Ability students, solve problems, algebra operations.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah pesat seiring
dengan perkembangan zaman. Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan hidup
manusia tergantung kepada ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan di sisi
lain ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri tidak lepas dari matematika.
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib yang diajarkan
mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Matematika menjadi salah
satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dengan presentase jam pelajaran
yang lebih dibandingkan dengan mata pelajaran lain. Pelajaran matematika perlu
untuk diberikan kepada siswa untuk membekali siswa dengan kemampuan
berpikir logis, analitis, sitematis, kritis, dan kreatif. Dalam pembelajaran di
sekolah matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang masih dianggap
sulit dipahami oleh siswa, dengan anggapan itu akhirnya berpengaruh terhadap
motivasi belajar siswa.
Guru sebagai salah satu komponen pendidikan yang berperan secara
langsung, guru berhadapan langsung dengan para siswa di kelas melalui proses
pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan sosok guru yang mempunyai
kualifikasi, kompetensi dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.
Guru harus dapat memberikan pembelajaran yang mudah dimengerti dan menarik
agar siswa termotivasi untuk belajar. Tugas guru salah satunya dapat mengubah
anggapan para siswa bahwa matematika itu sulit untuk dipahami dan dimengerti.
Dengan begitu siswa akan senang untuk belajar dan aktif di dalam kelas, sehingga
siswa dapat melatih cara berfikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, dan
mengembangkan kemamampuan memecahkan masalah.

213

Agar kemampuan siswa terus berkembang seorang guru harus merangsang
kemampuan siswa yang dimilikinya salah satunya dengan pembelajaran yang
berbasis pemecahan masalah. Melalui pembelajaran berbasis pemecahan masalah
siswa dapat terbiasa dalam menyelesaikan suatu masalah matematika. Dengan
mengaitkan masalah dengan kehidupan sehari-hari dan diberikan berupa latihanlatihan soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa lebih terlatih
kemampuannya dalam menyelesaikan masalah.
Banyak siswa yang masih merasa bingung bahkan kesulitan untuk
menyelesaikan soal matematika yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari
dikarenakan siswa kurang memahami konsep atau masalah dari soal tersebut.
Siswa hanya menghafal rumus saja dan apabila guru memberikan soal yang
sedikit rumit siswa akan mengalami kesulitan dalam mengerjakannya.
Diantaranya siswa belum memahami konsep matematikanya, siswa kesulitan
untuk menerjemahkan soal verbal ke dalam model matematika, dan siswa belum
memahami cara pengoperasiannya. Dalam menyelesaikan soal matematika,
diperlukan

proses

berpikir

untuk

menemukan

cara

bagaimana

untuk

menyelesaikannya suatu masalah dan mendapatkan jawaban dari permasalahan.
Selain itu, proses dalam mengerjakan soal matematika perlu untuk dikoreksi tidak
hanya melihat hasil akhir dari suatu jawaban siswa, tetapi siswa dapat mengetahui
letak kesalahan yang dilakukan dan bisa belajar dari kesalahannya.
Salah satu materi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari adalah
materi operasi aljabar, kebanyakan siswa sulit untuk memahami soal cerita
operasi aljabar. Selain itu siswa juga sulit untuk mengubah soal cerita menjadi
bentuk matematika dan cara pengoperasianya.
Berdasarkan uraian di atas, timbul keinginan peneliti untuk mengadakan
penelitian dengan judul: “Kemampuan Siswa dalam Menyelesaikan Masalah
Operasi Aljabar Kelas VIII SMP Jalan Jawa Surabaya“ adapun permasalahan
yang yang dirumuskan secara umum adalah bagaimana kemampuan siswa dalam
menyelesaikan masalah matematika materi operasi aljabar kelas VIII SMP Jalan
Jawa Surabaya ?“
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B. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka
peneliti merumuskan masalah yaitu : “Bagaimana kemampuan siswa dalam
menyelesaikan masalah matematika materi operasi aljabar kelas VIII SMP Jalan
Jawa Surabaya ?“

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian di atas dapat, dirumuskan bahwa penelitian ini bertujuan
untuk mendeskripsikan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah
matematika materi operasi aljabar kelas VIII SMP Jalan Jawa Surabaya.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat
dalam penelitian pendidikan matematika, yaitu:
1. Bagi Siswa
Sebagai salah satu acuan atau petunjuk bagi siswa dalam menyelesaikan
masalah matematika dengan berfikir secara sistematis, logis, teratur dan teliti
sehingga mendapatkan penyelesaian yang benar dan tepat.
2. Bagi Guru
a. Untuk menanambah wawasan guru dalam menjelaskan cara penyelesaikan
soal matematika dengan menggunakan teori polya agar siswa tidak lagi
merasa kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika.
b. Guru dapat melihat kemampuan siwa dalam menyelesaikan masalah.
3. Bagi Sekolah
a. Sebagai bahan masukan dalam melakukan pembelajaran yang berkualitas
di sekolah.
b. Melakukan pelatihan bagi guru mengenai strategi pembelajaran agar
tercapai hasil belajar yang optimal.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Menurut Sukmadinata
(2012:60) “penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukan untuk
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mendeskripsikan dan menganalis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap,
kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok”.
Data yang dihasilkan dari penelitian kualitatif berupa data deskriptif yaitu berupa
narasi. Adapum deskripsi yang dimaksud adalah mengenai kemapuan siswa dalam
menyelesaikan masalah matematika materi operasi aljabar kelas VIII SMP Jalan
Jawa Surabaya.
Sebagai langkah awal sebelum melaksanakan penelitian, dilakukan persiapan
yaitu melakukan wawancara terhadap guru bidang studi matematika untuk
mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika,
sejauh mana materi yang telah disampaikan dan menyusun instrument penelitian.
Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data berupa hasil tes belajar
matematika dan hasil wawancara. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis
dan ditarik suatu kesimpulan mengenai kemampuan siswa dalam menyelesaikan
maslah matematika materi operasi aljabar.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes hasil belajar
dan wawancara. Menurut Sudijono (2011:67) “tes merupakan cara yang ditempuh
dalam rangka pengukuran dengan pemberian tugas sehingga data yang dihasilkan
dapat dibandingkan dengan nilai standar tertentu”. Metode tesmenggunakan tes
hasil belajar yang berupa soal uraian, tes yang digunakan menggunakan soal cerita
operasi aljabar, jumlah soal yang diberikan sebanyak 4 soal dan diberikan waktu
60 menit dalam menyelesaikan soal tersebut.Menurut Noor (2014:138)
“Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi juga dapat
diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain”.
MetodeWawancara, yaitu wawancara mendalam, peneliti mewawancarai 3 siswa
yang mempunyai kategori mampu, sedang, dan kurang yang diperoleh dari
pencapaian skor secara keseluruhan.
Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Setelah data terkumpul, peneliti menganalisis data tersebut untuk mengetahui
kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah operasi aljabar dengan
memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan yang harus dicapai oleh siswa.
kriteria yang digunakan penelitian menggunakan teori polya yaitu; siswa
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mampu memahami masalah, siswa mampu membuat rancangan penyelesaian,
siswa mampu menyelesaikan masalah sesuai rencana dan siswa mampu
menarik kesimpulan dari hasil penyelesaiannya.
2. Bila siswa mampu memahami masalah diberi skor 2 yang dibagi menjadi 2
kriteria, siswa mampu membuat rancangan penyelesaian diberi skor 1, siswa
mampu menyelesaikan masalah sesuai rencana diberi skor 4 yang dibagi
menjadi 4 kriteria, dan siswa mampu menarik kesimpulan dari hasil
penyelesaiannya diberi skor 1.
3. Siswa akan digolongkan kedalam kategori-kategori sesuai skor yang telah
dicapai oleh siswa. Siswa dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu; kategori
mampu, sedang, dan kurang. Skor yang harus dicapai oleh siswa per soal yaitu;
7-8 dikategorikan mampu, 5-6 dikategorikan sedang dan 0-4 dikategorikan
kurang. Sedangkan skor yang harus dicapai oleh siswa secara keseluruhan dari
4 soalyaitu;
sedang dan

dikategorikan mampu,

dikategorikan

dikategorikan kurang.

4. Setelah semuanya dianalisis dan dikategorikan peneliti mewawancarai 3 siswa
yang mempunyai kategori mampu, sedang, dan kurang yang diproleh dari
pencapaian skor siswa secara keseluruhan. Dan peneliti mengecek keabsahan
datanya menggunakan triangulasi sumber data yaitu membandingkan hasil tes
belajar yang sudah dianalisis dengan hasil wawancara.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari pekerjaan siswa dan hasil
wawancara peneliti mendapatkan hasil dan pembahasan sebagai berikut.
1. Pada soal No. 1 siswa yang mencapai kategori mampu berjumlah 20 dari 32
siswa sehingga diperoleh presentase mencapai 62,5%. Siswa yang mencapai
kategori sedang berjumlah 10 dari 32 siswa sehingga diperoleh presentase
31,25%. Siswa yang mencapai kategori kurang berjumlah 2 dari 32 siswa
sehingga diperoleh presentase 6,25%. Dari data ini dapat dilihat bahwa siswa
tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah operasi aljabar nomor
1 dengan siswa yang mencapai kategori mampu lebih banyak dari pada
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kategori sedang dan kurang. Pada soal nomor 1 rata-rata siswa mampu
menuliskan apa yang diketahui dan ditanya, mampu membuat rancangan
penyelesaian, mampu menyelesaikan masalah sesuai rencana, dan

mampu

menarik kesimpulan. Siswa juga dapat menyelesaikan masalah yang
berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dengan menghubungkan konsep
persegi panjang dan operasi aljabar.
2. Pada soal No. 2 siswa yang mencapai kategori mampu berjumlah 26 dari 32
siswa sehingga diperoleh presentase mencapai 81,25%. Siswa yang mencapai
kategori sedang berjumlah 4 dari 32 siswa sehingga diperoleh presentase
12,5%. Siswa yang mencapai kategori kurang berjumlah 2 dari 32 siswa
sehingga diperoleh presentase 6,25%. Dari data ini dapat dilihat bahwa siswa
tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah operasi aljabar nomor
2 dengan siswa yang mencapai kategori mampu lebih banyak dari pada
kategori sedang dan kurang. Pada soal nomor 2 rata-rata siswa mampu
menuliskan apa yang diketahui dan ditanya, mampu membuat rancangan
penyelesaian, mampu menyelesaikan masalah sesuai rencana, dan mampu
menarik kesimpulan. Pada soal nomor 2 banyak siswa yang menyelesaikannya
dengan baik karena tingkat kesulitannya rendah hanya menggunakan konsep
penjumlahan dan pengurangan operasi aljabar.
3. Pada soal No. 3a siswa yang mencapai kategori mampu berjumlah 24 dari 32
siswa sehingga diperoleh presentase mencapai 75%. Siswa yang mencapai
kategori sedang berjumlah 8 dari 32 siswa sehingga diperoleh presentase 25%.
Siswa yang mencapai kategori kurang berjumlah 0 dari 32 siswa sehingga
diperoleh presentase 0%. Dari data ini dapat dilihat bahwa siswa tidak
mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah operasi aljabar nomor 3.a
dengan siswa yang mencapai kategori mampu lebih banyak dari pada kategori
sedang dan kurang. Pada soal nomor 3.a rata-rata siswa mampu menuliskan apa
yang diketahui dan ditanya, mampu membuat rancangan penyelesaian, mampu
menyelesaikan masalah sesuai rencana, dan mampu menarik kesimpulan.
Siswa mampu menghubungkan masalah dengan menggunakan konsep keliling
segitiga dan dengan menggunakan konsep operasi aljabar dan siswa
mengoprasikannya untuk mencari nilai x.
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4. Pada soal No. 3b siswa yang mencapai kategori mampu berjumlah 25 dari 32
siswa sehingga diperoleh presentase mencapai 78,12%. Siswa yang mencapai
kategori sedang berjumlah 7 dari 32 siswa sehingga diperoleh presentase
21,8%. Dan siswa yang mencapai kategori kurang berjumlah 0 dari 32 siswa
sehingga diperoleh presentase 0%. Dari data ini dapat dilihat bahwa siswa tidak
mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah operasi aljabar nomor 3b.
dengan siswa yang mencapai kategori mampu lebih banyak dari pada kategori
sedang dan kurang. Pada soal nomor 3b. rata-rata siswa mampu menuliskan
apa yang diketahui dan ditanya, mampu membuat rancangan penyelesaian,
mampu menyelesaikan masalah sesuai rencana, dan mampu menarik
kesimpulan. Siswa juga mampu menggunakan konsep luas segitiga untuk
mencari luas segitiga yang diketahui alas dan tingginya.
5. Berdasarkan secara keseluruhan siswa yang mencapai kategori mampu
berjumlah 23 dari 32 siswa sehingga diperoleh presentase mencapai 71,88%.
Siswa yang mencapai kategori sedang berjumlah 6 dari 32 siswa sehingga
diperoleh presentase 18,75%. Dan siswa yang mencapai kategori kurang
berjumlah 3 dari 32 siswa sehingga diperoleh presentase 9,37%. Dari data ini
dapat dilihat bahwa siswa mampu menyelesaikan masalah operasi aljabar
dengan siswa yang mencapai kategori mampu lebih besar dari kategori sedang
dan kurang. Berikut hasil wawancara dan hasil tes siswa secara keseluruhan
kategori mampu, sedang, dan kurang.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan analisis data, peneliti menyimpulkan hasil penelitian dari
pertanyaan dan tujuan penelitaian yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan.
Berikut kesimpulan kemampuan siswa SMP Jalan Jawa Surabaya dalam
menyelesaikan masalah operasi aljabar persoal dan secara keseluruhan.
Kemampuan siswa secara keseluruhan, dapat dikatakan mampu. Hal ini dapat
dilihat dari data persentase kemampuan memecahkan masalah operasi aljabar,
siswa yang mencapai kategori mampu diperoleh 71,88%. Kategori sedang
diperoleh 18,75%. Dan kategori kurang diperoleh 9,37%. (2) Kemampuan siswa
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pada soal No. 1, siswa yang memperoleh kategori mampu 62,5%. Kategori sedang
31,25%. Kategori kurang 6,25%. (3) Kemampuan siswa pada soal No. 2, siswa
yang memperoleh kategori mampu 81,25%. Kategori sedang 12,5%. Kategori
kurang 6,25%. (4) Kemampuan siswa pada soal No. 3a, siswa yang memperoleh
kategori mampu 75%. Kategori sedang 25%. Kategori kurang 0%. (5)
Kemampuan siswa pada soal No. 3b, siswa yang memperoleh kategori mampu
78,12%. Kategori sedang 21,8%. Kategori kurang 0%. Sehingga peneliti
menyimpulkan bahwa kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah
matematika materi operasi aljabar dikatakan mampu karena presentase kategori
mampu lebih banyak dari pada kategori sedang dan kurang.

Saran
1. Bagi guru, dalam menjelaskan suatu materi guru harus menjelaskan konsep
dengan baik dan benar. Sehingga siswa dapat mengerjakan soal cerita dengan
baik kaerna bila kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal baik tetapi
konsep yang dipegang kurang baik maka akan berpengaruh terhadap hasil akhir
dari suatu penyelesaian dan berakibat buruk terhadap hasil belajar siswa.
2. Bagi guru, dalam menjelaskan proses penyelesaian soal cerita harus dikerjakan
dengan sistematis dan terus menanamkan penggunaan teori polya dalam
menyelesaikan masalah soal cerita.
3. Bagi peneliti lain, salah satu cara untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa
dalam menyelesaikan masalah matematika pada bab operasi aljabar bisa
menggunakan teori polya, selain itu bisa digunakan pada bab-bab lainya. Selain
itu bisa digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam
menyelesaikan masalah pada pelajaran lainya seperti fisika dan kimia.
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ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi oleh proses pembelajaran matematika
yang membutuhkan metode yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Salah satu tujuan pembelajaran adalah siswa dapat memahami dan menguasai
materi dengan optimal, serta memaksimalkan daya ingat siswa tentang
oemahaman materi tersebut. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah
“Bagaimana aktivitas siswa, hasil belajar siswa, dan respon siswa terhadap
penerapan metode Mind Mapping pada materi teorema pythagoras dikelas VIII-D
SMP Negeri 40 Surabaya?”. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan hasil
belajar dan respon siswa setelah penerapan metode Mind Mapping pada materi
teorema pythagoras. Metode mind mapping adalah suatu metode pembelajaran
yang dirancang guru untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran,
menyimpan informasi berupa konsep-konsep pembelajaran dan menyusun inti-inti
pembelajaran kedalam bentuk diagram sehingga siswa lebih mudah untuk
memahaminya. Subjek dalam penelitian ini siswa kelas VIII-D SMP Negeri 40
Surabaya tahun ajaran 2015-2016. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui
aktifitas siswa selama proses pembelajaran peneliti menggunakan instrumen
lembar pengamatan aktifitas siswa, untuk mengetahui hasil belajar siswa
menggunakan lembar tes hasil belajar siswa dan untuk mengetahui respon siswa
peneliti menggunakan lembar angket respon siswa. Hasil dalam penelitian ini
untuk aktivitas siswa lebih dominan pada siswa memperhatikan penjelasan guru
mengenai materi Teorema Pythagoras dengan persentase sebesar 33,75%, siswa
membuat catatan peta pikiran dengan persentase sebesar 35%. Untuk hasil belajar
siswa yang tuntas sebanyak 33 siswa dari 37 siswa. Sedangkan hasil respon siswa
lebih dominan pada aspek sangat setuju yang mendapat persentase sebanyak
51,08%.
Kata Kunci: Metode Mind Mapping,Aktivitas Siswa, Hasil Belajar

A. Latar belakang
Seiring

dengan

perkembangan

zaman,

kemajuan

disegala

bidang

berlangsung sangat pesat. Perkembangan tersebut menimbulkan persaingan
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kualitas antar manusia. Oleh sebab itu, pendidikan di Indonesia harus mampu
menciptakan manusia–manusia yang berkualitas tinggi sehingga mampu bersaing
dengan negara lain. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak hanya
mempersiapkan para siswa untuk suatu profesi atau jabatan, tetapi untuk
menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari
(Trianto, 2010:4). Untuk mencapai tujuan pendidikan, perlu adanya kurikulum.
Menurut undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional menyebutkan bahwa “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu”.
Penggunaan metode bertujuan agar proses pembelajaran matematika tumbuh
dan berkembang secara optimal dan siswa dapat melakukan kegiatan belajar
secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, dalam suatu kegiatan pembelajaran
dibutuhkan metode yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu
tujuan pembelajaran adalah siswa dapat memahami dan menguasai materi dengan
optimal, serta memaksimalkan daya ingat siswa tentang pemahaman materi
tersebut.
Dari uraian tersebut maka peneliti memilih metode mind mapping. Mind
mapping asal mulanya diperkenalkan oleh Tony Buzan tahun 1970-an. Menurut
Buzan (2009:12) mind map adalah sistem penyimpanan, penarikan data, dan akses
yang luar biasa untuk perpustakaan raksasa, yang sebenarnya ada dalam otak
manusia yang menakjubkan.
Peneliti memilih metode mind mapping didasarkan oleh beberapa alasan,
antara lain; (1) mind mapping memprioritaskan aspek penting dari masalah,
sehingga siswa fokus pada masalah, (2) penggunaan warna dan gambar dapat
merangsang otak kanan yang dapat memudahkan menangkap dan mengingat
informasi dalam jangka waktu yang lama, (3) penggunaan pemikiran yang
terpusat menghasilkan banyak ide-ide untuk berbagai permasalahan, (4)
mengaktifkan seluruh otak, (5) memusatkan perhatian pada subjek, (6) membuat
pikiran tetap aktif dan memudahkan menyelesaikan masalah, (7) membantu siswa
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untuk menanggapi segala arah dan menangkap pikiran dari segala sudut, dan (8)
memperkuat pemahaman siswa tentang keseluruhan materi.
Pemilihan metode mind mapping juga disesuaikan dengan materi yang akan
dijadikan bahan penelitian. Adapun materi tersebut adalah teorema pythagoras.
Peneliti memilih materi teorema pythagoras karena di dalam materi teorema
pythagoras terdapat berbagai sub bab serta konsep-konsep yang harus dikuasai
siswa, dengan metode mind mapping berbagai sub bab dan konsep tersebut akan
dipetakan dan dikelompokkan berdasarkan pokok bahasan, sehingga akan lebih
mudah dipahami dan diingat oleh siswa.
Penelitian dilakukan di SMP Negeri 40 Surabaya, penelitian bertujuan
memaksimalkan pemahaman pada pokok bahasan teorema pythagoras terhadap
siswa kelas VIII-D SMP Negeri 40 Surabaya. Berdasarkan uraian tersebut,
peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Metode Mind Mapping
pada Pokok Bahasan Teorema Pythagoras di Siswa Kelas VIII-D SMP Negeri 40
Surabaya”.
B. Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah :
1.

Mendeskripsikan aktivitas siswa selama penerapan metode mind mapping
pada pokok bahasan teorema pythagoras di kelas VIII-D SMP Negeri 40
Surabaya.

2.

Mendeskripsikan respon siswa setelah penerapan metode mind mapping pada
pokok bahasan teorema pythagoras di kelas VIII-D SMP Negeri 40 Surabaya.

3.

Mendeskripsikan hasil belajar siswa setelah penerapan metode mind mapping
pada pokok bahasan teorema pythagoras di kelas VIII-D SMP Negeri 40
Surabaya.

223

C. Manfaat
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :
1.

Bagi siswa
a. Dapat memberikan pengalaman baru bagi siswa dalam pembelajaran
matematika, khususnya melalui penerapan metode mind mapping.
b. Membantu siswa mengembangkan kemampuan berfikir, pemecahan
masalah, dan keterampilan intelektual.
c. Memberikan motivasi pada siswa sehingga merasa nyaman dan
bersemangat dalam pembelajaran matematika

2.

Bagi guru matematika
a. Sebagai

alternatif

melakukan

variasi

dalam

mengajar

dengan

menggunakan metode mind mapping.
b. Memberi masukan bagi guru matematika tentang metode yang efektif
untuk pembelajaran matematika.

Metode Penelitian
Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam makalah ini menggunakan
penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mendeskripsikan suatu data yang
diperoleh dari lapangan dengan tidak mengubah ataupun memanipulasi data
tersebut. Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan aktivitas belajar
siswa, hasil belajar siswa, dan respon siswa.
Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 40 Surabaya kelas VIII-D tahun
ajaran 2015-2016 dengan jumlah siswa 37 siswa yang terdiri dari 23 siswa lakilaki dan 14 siswa perempuan. Data yang akan diambil pada penelitian ini adalah
aktivitas siswa, hasil belajar siswa dan respon siswa. Dalam mengamati aktivitas
siswa dilakukan melalui pengamatan pada 5 orang siswa menggunakan lembar
pengamatan aktivitas siswa. Hasil belajar siswa diperoleh dari hasil nilai siswa
menggunakan instrumen lembar tes hasil belajar dengan soal uraian berjumlah 4
soal kepada seluruh siswa mengenai materi teorema Pythagoras. Tes hasil belajar
dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. Sedangkan untuk respon siswa

224

diperoleh melalui angket yang terdiri dari 10 pertanyaan yang diberikan pada
seluruh siswa dengan menggunakan lembar angket respon siswa.
Teknik analisis data yang digunakan untuk aktivitas siswa yaitu data hasil
pengamatan aktivitas siswa digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas siswa
selama proses pembelajaran dengan menerapkan metode mind mapping dan
berpedoman kepada lembar pengamatan aktivitas siswa. Data pengamatan
aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung dapat dianalisis dengan
persentase (%) tiap aspek yaitu:

Aktivitas Siswa (%) =

x 100 %
(Sudjana, 2011:133)

Keterangan:
A = Jumlah skor aktivitas siswa yang muncul dan
teramati
B = Banyaknya skor maksimal aktivitas siswa

Untuk teknik analisis data yang digunakan pada hasil tes siswa ranah kognitif
untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa. Ketuntasan belajar di dasarkan pada
kurikulum 2013, yaitu dengan rumus:

Siswa dikatakan tuntas jika nilai yang diperoleh > 75 sesuai KKM di SMP
Negeri 40 Surabaya dan sebaliknya. Sedangakan analisis data hasil tes siswa
ranah afektif dan psikomotor diukur menggunakan skala 1 – 4, menggunakan
rumus sebagai berikut:

Untuk rentang nilai pada tabel di atas, siswa dikatakan tuntas jika memperoleh
nilai > 3,00 dengan predikat > baik. Hasil belajar ranah psikomotor dapat dihitung
menggunakan rumus:
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Siswa dikatakan tuntas jika nilai yang diperoleh > 3,00 dan sebaliknya siswa
dikatakan tidak tuntas jika nilai yang diperoleh < 3,00.

PEMBAHASAN
Aktivitas siswa mengalami perubahan pada pertemuan pertama, pertemuan
kedua dan pertemuan ketiga. Hasil pengamatan aktivitas siswa selama proses
pembelajaran pada pertemuan pertama dan kedua lebih dominan menekankan
pada “siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai materi Teorema
Pythagoras” dengan persentase sebesar 33,75% dan 28,75%. Hal ini terjadi karena
pada pertemuan pertama dan kedua peneliti banyak menjelaskan materi dalam
proses pembelajaran sehingga siswa banyak memperhatikan penjelasan guru
mengenai materi teorema pythagoras. Hasil pengamatan aktivitas siswa pada
pertemuan ketiga aktivitas siswa selama

proses pembelajaran lebih dominan

menekankan pada “siswa membuat catatan peta pikiran” dengan persentase
sebesar 35%. Hal ini terjadi karena

pada pertemuan ketiga siswa diminta

menyelesaikan catatan mind mapping mengenai materi teorema pythagoras secara
keseluruhan. Untuk mengetahui hasil belajar siswa secara keseluruhan diadakan
evaluasi berupa tes hasil belajar yang telah diberikan.
Hasil yang diperoleh dari tes hasil belajar materi teorema pythagoras dengan
menerapkan metode mind mapping, menunjukkan data dari seluruh siswa kelas
yang terlibat dalam penelitian yang tuntas sebanyak

33 siswa, hal ini

menunjukkan pembelajaran dengan menerapkan metode mind mapping dapat
mempermudah siswa dalam memahami suatu konesp yang diajarkan melalui
pembuatan peta pikiran selama proses pembelajaran berlangsung.
Hasil belajar ranah afektif apabila dilihat dari hasil rata-rata keseluruhan
pertemuan, aspek yang mendapat skor tertinggi adalah aspek “ketelitian” dengan
nilai rata-rata 3,19, sedangkan yang mendapat skor terendah adalah aspek
“keaktifan” dengan nilai rata-rata 2,89. Hal ini dikarenakan, sebagian besar siswa
belum berani mengeluarkan pendapat selama proses pembelajaran.
Hasil belajar ranah psikomotor pabila dilihat dari hasil rata-rata keseluruhan
pertemuan, aspek

yang mendapat skor tertinggi adalah aspek “catatan mind

mapping yang dibuat siswa jelas dan terstruktur” dengan nilai rata-rata 3,27,
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sedangkan yang mendapat skor terendah adalah aspek “siswa membuat catatan
mind mapping dengan sungguh-sungguh” dengan nilai rata-rata 3,08. Hal ini
menunjukkan bahwa secara keseluruhan hasil belajar siswa ranah psikomotor
dapat dikatakan baik.
Hasil respon siswa yang dibagi dalam 4 indikator respon. Dari keempat
respon, ungkapan sangat setuju memperoleh persentae terbesar yaitu 51,08%, hal
ini dikarenakan sebagian besar siswa mampu memahami dan mengingat materi
lebih baik jika membuat catatan mind mapping dalam proses pembelajaran. Hal
ini dapat disimpulkan bahwa respon siswa sangat positif terhadap pembelajaran
dengan menerapkan metode Mind Mapping.

Simpulan
Berdasarkan

hasil

penelitian

dan

pembahasan

yang

telah

dideskripsikan diperoleh kesimpulan bahwa penerapan metode Mind
Mapping pada materi teorema pythagoras siswa kelas VIII-D SMP Negeri 40
Surabaya dapat memperoleh hasil yang baik dan respon yang positif dari
siswa di SMP Negeri 40 Surabaya, hal ini dibuktikan dengan :
1. Aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan metode
Mind Mappingi pada pertemuan pertama dan kedus lebih dominan
menekankan pada siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai materi
Teorema Pythagoras dengan persentase sebesar 33,75% dan 28,75%,
sedangkan pada pertemuan ketiga aktivitas siswa selama

proses

pembelajaran lebih dominan menekankan pada siswa membuat catatan
peta pikiran dengan persentase sebesar 35%,
2. Hasil yang diperoleh dari tes hasil belajar ranah kognitif menunjukkan data
dari seluruh siswa kelas VIII-D yang terlibat dalam penelitian yang tuntas
sebanyak

33 siswa dari 37 siswa, hal ini menunjukkan pembelajaran

dengan menerapkan metode mind mapping dapat mempermudah siswa
dalam memahami suatu konesp yang diajarkan melalui pembuatan peta
pikiran, siswa yang kurang pandai dapat lebih mudah memahami materi
secara keseluruhan dengan mempelajari catatan mind mapp yang
dibuatnya.
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3. Hasil belajar ranah afektif dari rata-rata keseluruhan pertemuan, aspek
yang mendapat skor tertinggi adalah aspek ketelitian dengan nilai rata-rata
3,19, sedangkan yang mendapat skor terendah adalah aspek keaktifan
dengan nilai rata-rata 2,89.
4. Hasil belajar ranah psikomotor dari rata-rata keseluruhan pertemuan, aspek
yang mendapat skor tertinggi adalah aspek catatan mind mapping yang
dibuat siswa jelas dan terstruktur dengan nilai rata-rata 3,27, sedangkan
yang mendapat skor terendah adalah aspek siswa membuat catatan mind
mapping dengan sungguh-sungguh dengan nilai rata-rata 3,08.
5. Hasil respon siswa dari keempat indikator respon, ungkapan sangat setuju
memperoleh persentae terbesar yaitu 51,08%. Hal ini dapat disimpulkan
bahwa respon siswa sangat positif terhadap pembelajaran dengan
menerapkan metode Mind Mapping.
Saran
Berdasarkan

hasil

penelitian

yang

diperoleh,

maka

peneliti

menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Penerapan

metode

Mind

Mapping

dalam

pembelajaran

akan

mempermudah siswa dalam memahami suatu konesp yang diajarkan
melalui pembuatan peta pikiran selama proses pembelajaran berlangsung,
dan bagi siswa yang kurang pandai dapat lebih mudah memahami materi
secara keseluruhan dengan mempelajari catatan mind mapp yang
dibuatnya. Sebaiknya guru mempertimbangkan Penerapan metode Mind
Mapping dalam pembelajaran.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kemampuan memecahkan
masalah siswa kelas VIII pada materi Operasi Aljabar. Kemampuan memecahkan
masalah adalah kemampuan atau potensi atau keterampilan siswa untuk
menemukan jalan keluar dan penyelesaian dari suatu masalah yang terjadi dalam
kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini kemampuan pemecahan masalah
siswa ditinjau dari kecerdasan majemuk yang dimiliki. Karena kemampuan siswa
dalam memecahkan masalah berbeda-beda. Jenis penelitian ini adalah kualitatif.
Populasi penelitian ini adalah 38 siswa SMP Negeri 48 Surabaya, sampelnya
adalah kelas VIII-F. prosedur penelitian ini yaitu dengan melakukan Tes
Identifikasi Kecerdasan Majemuk untuk menemukan subjek kemudian membuat
soal tes berupa soal cerita yang divaliditasi oleh validator lalu diberikan kepada
siswa untuk dikerjakan dan hasil tes dianalisis oleh penulis. Data diperoleh dari
hasil tes yang telah dikerjakan oleh siswa dan wawancara untuk memvalidkan
hasil pekerjaan siswa. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan deskriptif-kualitatif. Berdasarkan Tes Identifikasi Kecerdasan
Majemuk terdapat satu anak yang memiliki kecerdasn linguistik yang bernama
Juwita Meisya dan satu anak memiliki kecerdasan logis matematis. Kemampuan
siswa dengan kecerdasan linguistik pada kriteria pemahaman konsep, siswa
menuliskan bentuk
variabel permisalan untuk menyelesaikan masalah,
menuliskan apa yang diketahui dari soal dengan benar dan menuliskan apa yang
ditanyakan dengan baik. Pada kriteria perencanaan masalah siswa tidak mengubah
apa yang diketahui menjadi kalimat matematika. Pada kriteria melaksanakan
pemecahan masalah siswa menyelesaikan masalah secara runtut, detail dan
menemukan hasil akhir dengan tepat kemudian menarik kesimpulan. kemampuan
siswa dengan kecerdasan logis-matematis pada kriteria pemahaman konsep, siswa
tidak menuliskan bentuk vaiabel permisalan untuk menyelesaikan masalah, tapi
menuliskan apa yang diketahui dari soal dengan benar dan menuliskan apa yang
ditanyakan dengan baik. Pada kriteria perencanaan masalah, siswa tidak
mengubah dan menuliskan kalimat matematika dengan baik. Pada kriteria
melaksanakan pemecahan masalah, siswa menyelesaikan masalah dan
menemukan hasil akhir, kemudian siswa tidak menarik kesimpulan.
.
Kata Kunci: kemampuan siswa, soal cerita matematika, operasi aljabar,
kecerdasan majemuk

Abstract
This research is purposed to describe the equality of problem solving
ability of the students Grade VIII in Algebra Operation lesson. Problem Solving
Ability is the ability or potential skill of the student to find out a roper way out
from daily live problems. In this research, students ability to solve the problem is
reviewed from multiple intelligence they have. It is because the ability of problem
solving for each student is different.The population taken for this research are 38
students of SMP Negeri 48 Surabaya from Grade VIII-F. The procedure used is to
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do the Multiple Intelligence Test first. Then, the examiner gives the student
verified story mode questions to solve. Of course, the question contains Algebra
operation. However, the analysis technique used here is Descriptive-Qualitative.
Students‟ linguistic smart takes a role of concept understanding, the ability to
write down the variable language, and finding out what they have got in story in
an appropriate conclusion. In terms of problem solving area, the students do not
change what they have understood on the mathematical words. However, they just
need to conclude the problem in a good order, detail, and figuring out the final
result in a right conclusion. In another hand, students‟ logic-mathematics smart
takes a role of concept understanding, students do not write variable in alphabetic
words, they only write down what they have got in number. In terms of problem
solving, students do not write mathematics word properly. Student finishes the
problem properly and find out the final result. However, students do not give
conclusion words

Keywords: students ability, story mode question, Algebra operation Mathematics,
Multiple Intelligence
PENDAHULUAN
Kemampuan memecahkan masalah merupakan salah satu tujuan mata
pelajaran matematika, yang meliputi memahami masalah, merancang model dan
menyelesaikan model matematika. Disadari atau tidak dalam kehidupan sehari–
hari siswa dihadapkan dengan berbagai masalah yang harus diselesaikan. Pada
matematika masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari termuat dalam
soal cerita. Soal cerita bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam
memecahkan memecahakan masalah. Karena melalui soal cerita siswa dituntut
untuk memahami konsep, memodelkan apa yang diketahui, ditanyakan dan
diselesaikan.
Dalam

kemampuan

memecahkan

masalah

pada

mata

pelajaran

matematika, penulis mengambil materi operasi aljabar SMP kelas VIII-F. Penulis
tertarik untuk mengambil materi tentang operasi aljabar karena pada materi ini
berhubungan dengan kehidupan sehari-hari sehingga pada penerapan materi
operasi aljabar akan memudahkan siswa dalam berfikir. Namun seringkali dalam
menyelesaikan soal cerita operasi aljabar masih ada saja siswa yang mengalami
kesulitan bagaimana cara menyelesaikan soal cerita yang diberikan secara baik
dan benar. Dalam menyelesaikan soal cerita operasi aljabar, siswa ada yang
mampu memahami soal cerita diberikan tetapi tidak dapat membawa kedalam
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model matematika sehingga tidak dapat menyelesaikan soal cerita tersebut, ada
siswa siswa yang dapat

memahami soal cerita yang diberikan dan mampu

membawa kedalam model matematikanya tetapi jawabanya kurang tepat, ada juga
yang jawabannya tepat tapi model matematikanya yang salah. Ini terjadi karena
setiap siswa memiliki daya nalar dan kecerdasan yang berbeda beda.
Menurut Gardner (dalam Reza, 2010:125) manusia siapa saja kecuali cacat
atau punya kelainan otak setidaknya memiliki 8 kecerdasan yaitu : Kecerdasan
linguistik, kecerdasan logika, kecerdasan visual spasial, kecerdasan kinestik,
kecerdasan

musical,

kecerdasan

intrapersonal,

kecerdasan

interpersonal,

kecerdasan naturalis. Kecerdasan majemuk merupakan gambaran sifat alami
manusia dari sebuah perspektif kognitif, seperti bagaimana siswa merasakan dan
menyadari keadaan sesuatu, terutama mengelola informasi baru yang masuk
kedalam diri siswa untuk kehidupan sehari hari. Setiap siswa memiliki tingkat
kecerdasan majemuk yang berbeda beda. Ada yang lebih menonjol kecerdasan
linguistik daripada kecerdasan logis matematisnya ataupun sebaliknya. Perbedaan
ini yang mempengaruhi proses berfikir siswa dalam menyelesaikan soal cerita.
Kecerdasan linguistik dan kecerdasan logika matematika merupakan kecerdasan
yang dominan untuk memecahkan soal cerita matematika karena dalam
matematika, pemahaman bahasa yang baik sangat dibutuhkan dalam memecahkan
masalah, karena berkaitan dengan kecerdasan linguistik. Selain kecerdasan
linguistik, kecerdasan logis matematis atau pemikiran yang logis dalam diri siswa
tidak kalah penting, siswa dituntut untuk bisa melogika cara memecahkan soal
cerita. Karena pentingnya kecerdasan linguistik dan kecerdasan logis matematis,
penulis akan meneliti bagaimana proses berfikir antara siswa yang memiliki
kecerdasan linguistik dan kecerdasan logis matematika.
Penelitian dilakukan di SMP Negeri 48 Surabaya karena merupakan
tempat dimana penulis akan melakukan PPL 2 dan disekolah tersebut sudah
menerapkan kurikulum 2013 yang mana setiap pelajaran dikaitkan dengan
kehidupan sehari-hari. Penelitian ini dilakukan pada semester gasal 2015/2016
dengan sasaran siswa kelas VIII.
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Berdasarkan uraian mengenai kecerdasan majemuk, pemecahan masalah
matematika pada soal cerita yang telah dipaparkan. Penulis tertarik untuk
melakukan penelitian analisa kemampuan memecahkan masalah matematika yang
berkaitan dengan kecerdasan majemuk. Penelitian ini berjudul “Kemampuan
Siswa SMP Negeri 48 Surabaya dalam Menyelesaikan Soal Cerita Operasi
Aljabar Ditinjau dari Kecerdasan Majemuk”

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. dengan menggunakan
pendekatan one-shoot case study yaitu dimana suatu kelas diberi perlakuan
tertentu, kemudian dilakukan pendiskripsian terhadap hasil belajar peserta didik
dan respon peserta didik yang tampak akibat perlakuan yang telah diberikan oleh
kelas tersebut. Pada penelitian kualitatif, penelitian dilakukan pada objek yang
alamiah. Artinya objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh
penulis dan kehadiran penulis tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek
tersebut. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau peneliti itu
sendiri (humane instrument). Untuk dapat menjadi instrument maka penulis harus
memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya,
menganalisis dan mengkontruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan
bermakna
Pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 teknik tes,
yaitu:
1. Teknik tes identifikasi kecerdasan majemuk
Penulis akan memberikan tes identifikasi kecerdasan majemuk dengan
berdasar instrumen tes identifikasi kecerdasan majemuk. Dalam hal ini penulis
telah bekerja sama dengan lembaga Pointer English Institute (PEI) yang
mampu mengidentikasi jenis kecerdasan yang dimiliki oleh setiap siswa. Tes
Identifikasi Kecerdasan Majemuk dilaksanakan pada tanggal 2 November
2015.
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2. Teknik tes tulis
Penulis akan memberikan tes tulis yang berbentuk soal cerita, tes tulis
ini diberikan pada siswa yang memiliki kecerdasan majemuk dan logis
matematis. Terdapat tiga buah soal cerita tentang Opersai Aljabar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat
satu anak yang memiliki kecerdasan linguistik yaitu bernama Juwita Meisya
Preasetya dan satu anak yang memiliki kecerdasan logis matematis bernama
Kevin Bagus Saputra, karena hanya ada 1 siswa yang memiliki kecerdasan
linguistik dan 1 siswa yang memiliki kecerdasan logis matematis, penulis
menggunakan subjek yang ada. Pembahan hasil pekerjaan siswa yang memiliki
kecerdasan logis matematis dan linguistic sebagai berikut:
1. Soal nomor 1
a. Kecerdasan lingustik
Nama : Juwita Meisya Prasetya
Hasil jawaban siswa menunjukkan bahwa siswa mampu menuliskan
permisalan variabel, mampu menuliskan apa yang diketahui, dan mampu
atau mengetahui apa yang ditanyakan. Pada kriteria awal atau pemahaman
konsep siswa dianggap mampu. Selanjutnya pada perencanaan masalah
siswa tidak dapat mengubah apa yang diketahui menjadi kalimat
matematika dengan baik akan tetapi siswa mampu menyelesaikan secara
runtut, detail dan tepat. Selanjutnya siswa dapat menuliskan hasil akhir dan
menarik kesimpulan.
b. Kecerdasan logis matematis
Nama : Kevin Bagus Saputra
Hasil jawaban siswa menunjukkan bahwa siswa tidak menuliskan
permisalan variabel, akan tetapi menuliskan apa yang diketahui, dan apa
yang ditanyakan. Dalam menuliskan bentuk variabel permisalan untuk
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menyelesaikan masalah siswa tidak menuliskan permisalan dengan baik.
Selanjutnya pada perencanaan masalah siswa tidak mengubah apa yang
diketahui menjadi kalimat matematika akan tetapi siswa menyelesaikan
secara tepat. Selanjutnya siswa dapat menemukan hasil akhir dan siswa
tidak menarik kesimpulan.
2. Soal Nomor 2
a. Kecerdasan lingustik
Nama : Juwita Meisya Prasetya
Hasil jawaban siswa menunjukkan bahwa siswa tidak menuliskan
permisalan variabel, mampu menuliskan apa yang diketahui, dan mampu
atau mengetahui apa yang ditanyakan. Ditahap awal atau pemahaman
konsep siswa tidak menuliskan permisalan variabel. Selanjutnya pada
perencanaan masalah siswa tidak mengubah apa yang diketahui menjadi
kalimat matematika dengan baik akan tetapi siswa menyelesaikan secara
runtut, detail dan tepat. Selanjutnya siswa dapat meneyelesaikan sehingga
dapat menemukan hasil akhir dan menarik kesimpulan.
b. Kecerdasan logis matematis
Nama : Kevin Bagus Saputra
Hasil jawaban siswa menunjukkan bahwa siswa tidak menuliskan
permisalan variabel, akan tetapi mampu menuliskan apa yang diketahui,
dan mengetahui apa yang ditanyakan. Ditahap awal atau pemahaman
konsep siswa dalam menuliskan bentuk variabel permisalan untuk
menyelesaikan masalah siswa tidak menuliskan permisalan. Selanjutnya
pada perencanaan masalah siswa tidak mengubah apa yang diketahui
menjadi kalimat matematika dengan baik akan tetapi siswa mampu
menyelesaikan secara tepat. Selanjutnya siswa dapat menemukan hasil
akhir, dan menarik kesimpulan.
3. Soal Nomor 3
a. Kecerdasan lingustik
Nama : Juwita Meisya Prasetya
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Hasil jawaban siswa menunjukkan bahwa siswa mampu menuliskan
permisalan variabel, mampu menuliskan apa yang diketahui, dan mampu
atau mengetahui apa yang ditanyakan. Ditahap awal atau pemahaman
konsep siswa dianggap mampu. Selanjutnya pada perencanaan masalah
siswa tidak dapat mengubah apa yang diketahui menjadi kalimat
matematika dengan baik akan tetapi siswa mampu menyelesaikan secara
runtut, detail dan tepat. Selanjutnya siswa dapat hasil akhir dan tidak
menarik kesimpulan.
b. Kecerdasan logis matematis
Nama : Kevin Bagus Saputra
Hasil jawaban siswa menunjukkan bahwa siswa tidak menuliskan
permisalan variabel, menuliskan apa yang diketahui, dan mampu atau
mengetahui apa yang ditanyakan. Ditahap awal atau pemahaman konsep
siswa dalam menuliskan bentuk variabel permisalan untuk menyelesaikan
masalah siswa tidak dapat menuliskan permisalan dengan baik. Selanjutnya
pada perencanaan masalah siswa tidak mengubah apa yang diketahui
menjadi kalimat matematika dengan baik. Sehingga siswa tidak dapat
menemukan hasil akhir dan siswa tidak dapat menarik kesimpulan.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan

hasil analisis data penelitian yang diperoleh maka dapat

diambil kesimpulan tentang kemampuan berpikir siswa kelas VIII-F SMPN 48
Surabaya dalam menyelesaikan soal cerita operasi penjumlahan dan pengurangan
aljabar ditinjau dari kecerdasan linguistik dan logis-matematis adalah sebagai
berikut.
1. Kemampuan siswa dengan kecerdasan linguistik pada kriteria pemahaman
konsep, siswa menuliskan bentuk variabel permisalan untuk menyelesaikan
masalah, menuliskan apa yang diketahui dari soal dengan benar dan
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menuliskan apa yang ditanyakan dengan baik. Pada kriteria perencanaan
masalah siswa tidak mengubah apa yang diketahui menjadi kalimat
matematika.

Pada

kriteria

melaksanakan

pemecahan

masalah

siswa

menyelesaikan masalah secara runtut, detail dan menemukan hasil akhir
dengan tepat kemudian menarik kesimpulan
2. Kemampuan siswa dengan kecerdasan logis-matematis pada kriteria
pemahaman konsep, siswa tidak menuliskan bentuk vaiabel permisalan untuk
menyelesaikan masalah, tapi menuliskan apa yang diketahui dari soal dengan
benar dan menuliskan apa yang ditanyakan dengan baik. Pada kriteria
perencanaan masalah, siswa tidak mengubah dan menuliskan kalimat
matematika dengan baik. Pada kriteria melaksanakan pemecahan masalah,
siswa menyelesaikan masalah dan menemukan hasil akhir, kemudian siswa
tidak menarik kesimpulan.

Saran
Dari

hasil penelitian ini, penulis memberikan saran bagi siswa yang

memiliki kecerdasan logis matematis untuk menuliskan variabel permisalan dan
kesimpulan dalam menyelesikan soal cerita karena dengan membuat variabel
permisalan dan

mengubah dari yang diketahui kebentuk matematika akan

memudahkan dalam menghitung walaupun dengan cara tersendiri. Membuat
kesimpulan

pada akhir penyelesaian karena

menyimpulkan berarti telah

membaca ulang pekerjaan sehingga dapat memastikan dalam menghitung dan
hasil akhir tidak ada yang salah. Selain itu dengan menyimpulkan guru akan
mengerti bahwa pekerjaan dalam menyelesaikan soal cerita telah selesai dan
menemukan hasil akhirnya.
Bagi guru, dengan mengetahui kecerdasan majemuk siswa, guru agar tidak
memberikan pembenaran terhadap satu cara saja karena siswa yang memiliki
kecerdasan logis matematis cenderung menggunakan cara cepat dan tidak
diajarkan didalam kelas. Selain itu guru diharapkan mampu mengarahkan
pentingnya membuat variabel permisalan dan mengubah yanng diketahui menjadi
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kalimat matematika karena itu memudahkan siswa dalam menghitung.
Selanjutkan memberikan kesimpulan pada soal cerita yang diberikan.
Bagi sekolah, membuat kebijakan tentang pembelajaran disekolah yang
dimana guru membuat strategi agar siswa dapat mengerjakan dengan proses yang
lengkap dan dapat memberikan kesimpulan.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi
matematika melalui model Think Talk Write (TTW) di kelas X SMA Antartika
Sidoarjo pada materi sistem persamaan linear tiga variabel. Kemampuan
komunikasi
matematika
merupakan
kemampuan
siswa
dalam
mengkomunikasikan gagasan atau ide-ide matematika dengan simbol, tabel,
diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah serta
mendiskusikannya dengan siswa lainnya. Dalam penelitian ini kemampuan
komunikasi matematika siswa diterapkan model Think Talk Write (TTW). Karena
model Think Talk Write (TTW) membantu siswa dalam mengumpulkan dan
mengembangkan ide-ide. Teknik analisis data sesuai dari kriteria skor
kemampuan yang dicapai siswa. Setelah data diolah dengan kriteria-kriteria yang
harus dicapai oleh siswa, maka siswa akan digolongkan ke dalam kategorikategori sesuai skor yang dicapai siswa. Hasil analisis diperoleh dari 5 butir soal
yang telah dikerjakan oleh siswa. Berdasarkan hasil pekerjaan siswa, penulis
mendapatkan tiga kategori skor yang dicapai kelas X Mipa 5 SMA Antartika
Sidoarjo, yaitu kategori kurang, kategori sedang, dan kategori mampu. Siswa
dikatakan mampu jika mencapai skor 20 ≤ n ≤ 29 sebanyak 40 siswa, dikatakan
sedang jika mencapai skor 10 ≤ n ≤ 19 sebanyak 8 siswa, dan dikatakan kurang
jika mencapai skor 0 ≤ n ≤ 9 sebanyak 0 siswa.
Kata Kunci: Kemampuan Komunikasi Matematika, TTW, SPLTV

Abstract
This research to describe the mathematical communication skills through the
Think Talk Write model (TTW) in class X SMA Antartika Sidoarjo on the
material system of linear equations three variables. The mathematical
communication skills help students' skills in understanding of the concepts and
processes that students learn math material. Data obtained by providing a written
test form with a description of the subject System Of Linear Equations Three
Variables (SPLTV). Data analysis techniques appropriate criteria that ability
scores achieved by students. Once the data is processed with the criteria that must
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be achieved by the students, then students will be classified into categories
according score achieved by students.The results obtained from the analysis of
five items which have been done by students. Based on the results of student
work, the writer gets three categories which achieved class X Mipa 5 SMA
Antartika Sidoarjo that is: less category, medium category, and the category
capable. Students are said to be able to if it reaches the score of 20 ≤ n ≤ 29 of 40
students, said to be if it reaches a score of 10 ≤ n ≤ 19 by 8 students, and is said to
be lacking if it reaches a score of 0 ≤ n ≤ 9 as 0 students.
Keywords: Mathematical Communication Skills, TTW, SPLTV

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tujuan Pendidikan Nasional tercantum dalam Pasal 3 UU No 20 Sisdiknas
Tahun 2003 yaitu “berkembangnya potensi 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 hal tersebut, diharapkan siswa memiliki sikap
spiritual yakni bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpengetahuan yakni
berilmu, dan berketerampilan. Ketuhanan, pengetahuan, sikap dan keterampilan
adalah inti dari kurikulum 2013. Jadi kurikulum 2013 itu sendiri adalah kurikulum
yang menitikberatkan penilaian siswa pada 3 hal, yaitu sikap, keterampilan, dan
pengetahuan keilmuan.
Menurut Komara (2014:83) dari penilaian siswa pada 3 hal tersebut inti dari
kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan, dan tematik-integratif.
Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam
menghadapi

masa

depan.

Karena

kurikulum

disusun

mengantisipasi

perkembangan masa depan. Titik beratnya, bertujuan untuk mendorong siswa,
mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar dan
mengkomunikasikan (memperesentasikan), apa yang siswa peroleh atau siswa
ketahui setelah menerima materi pembelajaran.
Dalam Kurikulum 2013, terdapat beberapa Kompetensi Inti dan Kompetensi
Dasar yang di dalamnya memberikan nuansa baru dalam pembelajaran
matematika. Tidak hanya konsep dan pemecahan masalah saja, penalaran dan
komunikasi matematika pun tidak luput dari penilaian matematika. Menurut
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Komara (2014:106) tujuan pembelajaran matematika menyiratkan dengan jelas
tujuan yang ingin dicapai yaitu kemampuan berbasis masalah (Problem Based
Learning), kemampuan berbasis proyek (Project Based Learning), dan
kemampuan berbasis penemuan (Discovery Learning). Dengan demikian,
pembelajaran matematika kini telah berpindah dari pandangan mekanistik kepada
pemecahan masalah, meningkatkan pemahaman, dan kemampuan berkomunikasi
secara matematika dengan orang lain.
National Council of Teachers of mathematics (dalam Hadi, 2010:28)
dijelaskan:
Many educators of mathematics believe communications is a crucial part
of mathematics. It is a way of sharing ideas and clarifying
understanding. Through communication, ideas become objects of
reflection, refinement, discussion, and amendment. The communication
process also helps build meaning and permanence for ideas and makes
them public.
Pernyataan ini menunjukkan tentang perlunya siswa belajar matematika
dengan alasan bahwa matematika merupakan alat komunikasi yang sangat kuat,
teliti, dan tidak membingungkan. Komunikasi dalam matematika menolong
kemampuan siswa dalam pemahaman tentang konsep dan proses materi
matematika yang siswa pelajari. Jadi komunikasi matematika bagi siswa sebagai
aktivitas sosial dalam proses pembelajaran untuk pemahaman tentang konsep dan
materi matematika. Untuk aktivitas sosial dalam proses pembelajaran diperlukan
model pembelajaran secara berkelompok, sehingga siswa mampu berkomunikasi
matematika dengan sesama temannya untuk membangun pengetahuan dari
aktivitas belajar kelompok dan diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi
siswa untuk mengungkapan ide atau gagasan secara optimal melalui lisan maupun
tulisan. Salah satu model yang dapat diterapkan dalam komunikasi matematika
adalah model pembelajaran Think Talk Write (TTW).
Menurut Huda (2014:218)

Think Talk Write (TTW) adalah model yang

memfasilitasi latihan berbahasa secara lisan dan menulis bahasa tersebut dengan
lancar. Model Think Talk Write ini mendorong siswa untuk berpikir, berbicara,
dan kemudian menuliskan suatu topik tertentu. Model Think Talk Write (TTW)
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memperkenakan siswa untuk memengaruhi dan mengembangkan ide-ide sebelum
menuangkannya dalam bentuk tulisan. Think Talk Write (TTW) juga membantu
siswa dalam mengumpulkan dan mengembangkan ide-ide melalui komunikasi.
Penulis memilih materi sistem persamaan linear tiga variabel SMA kelas X
karena materi sistem persamaan linear terdapat soal uraian yang berkaitan
kehidupan sehari-hari siswa. Sehingga siswa mampu mengkomunikasikan dengan
baik kepada guru dan siswa lainnya. Diharapkan siswa dapat dengan mudah
berkomunikasi karena siswa akan berfikir dengan kehidupan sehari-harinya yang
berkaitan dengan sistem persamaan linear. Untuk memudahkan komunikasi
matematika siswa pada materi sistem persamaan linear, penulis menggunakan
model Think Talk Write (TTW).
Penulis memilih SMA Antartika Sidoarjo sebagai lokasi penelitian untuk
melaksanakan PPL 2 bagi penulis. Selain itu, dari hasil wawancara dengan guru
Matematika pada SMA Antartika Sidoarjo diperoleh informasi bahwa di SMA
Antartika Sidoarjo belum pernah dilakukan penelitian komunikasi matematika
melalui model Think Talk Write (TTW).
Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil penelitian yang berjudul:
“Analisis Kemampuan Komunikasi Matematika Melalui Model Think Talk Write
(TTW) Kelas X SMA Antartika Sidoarjo Pada Pokok Bahasan Sistem Persamaan
Linear Tiga Variabel”.

B. Rumusan Pertanyaan
Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk lebih mengarahkan langkah
penelitian, maka penulis mencoba merumuskan pertanyaan yang akan dipecahkan
dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah ini dinyatakan dalam pernyataan
berikut “Bagaimana kemampuan komunikasi matematika melalui model Think
Talk Write (TTW) di kelas X SMA Antartika Sidoarjo pada materi sistem
persamaan linear tiga variabel ?”.

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan pertanyaan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah
mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematika melalui model Think Talk
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Write (TTW) di kelas X SMA Antartika Sidoarjo pada materi sistem persamaan
linear tiga variabel.

D. Manfaat Penelitian
Menyimak pada tujuan penelitian di atas, manfaat penelitian ini, yaitu:
1.

Bagi siswa,
a. Dapat menumbuhkan kesadaran pentingnya komunikasi matematika
dalam memecahkan masalah.
b. Dapat menumbuhkan keaktifan dan ketertarikan siswa ketika proses
pembelajaran berlangsung.

2.

Bagi guru,
a. Penerapan model Think Talk Write (TTW) dapat mengetahui kemampuan
komunikasi siswa dalam memecahkan masalah matematika.
b. Dapat memperbaiki pembelajaran matematika di kelas sehingga
permasalahan yang dihadapi oleh siswa maupun oleh guru dapat
diminimalkan.
c. Bagi sekolah, hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang baik
bagi sekolah dalam rangka perbaikan pembelajaran. Dapat mengetahui
metode pembelajaran yang lebih tepat digunakan dalam hasil belajar
siswa.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Karena pada
penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan
yakni fakta empiris. Menurut Arifin (2011:140) “penelitian kualitatif adalah suatu
proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi
objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan
terutama data kualitatif”. Penelitian dilakukan ketika proses interaksi sedang
berlangsung secara alami di tempat kejadian. Kegiatan penelitian kualitatif adalah
mengamati, mencatat, bertanya, dan menggali sumber yang erat hubungannya
dengan peristiwa yang terjadi saat itu. Berdasarkan kegiatan penelitian kualitatif
maka terkumpul data kualitatif yang menggambarkan suatu kejadian, yang
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berbentuk narasi, gambar, cerita, dan sebagainya. Setelah data kualitatif
diorganisir, penulis menganalisis dengan memanfaatkan berbagai informasi,
mencari hubungan, dan membandingkan sesuai dengan data aslinya. Analisis data
dilakukan sesuai dengan fokus masalah dan tujuan penelitian, serta hasilnya
disajikan dalam bentuk uraian naratif. Sehubungan dengan proses analisis data ini,
maka penulis harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga dapat
memberikan pertimbangan mengenai konsep dan makna yang terkandung dalam
data tersebut. Data yang harus dikumpulkan berupa hasil tes siswa, yang diambil
dari pemberian tes. Tes diberikan setelah materi pembelajaran sistem persamaan
linear tiga variabel yang dijelaskan oleh guru. Sumber data yang digunakan yaitu
dari siswa kelas X Mipa 5 SMA Antartika Sidoarjo tahun ajaran 2014/2016
dengan jumlah siswa laki-laki 30 dan jumlah siswa perempuan 18. Penelitian ini
dilaksanakan hari senin, tanggal 26 Oktober 2015 jam pelajaran ke-8 dan ke-9.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan memberikan tes tulis
yang berbentuk uraian dengan pokok bahasan sistem persamaan linear tiga
variabel (SPLTV). Soal yang diberikan berjulah 5 butir soal. Dalam 5 butir soal
yang harus dikerjakan dalam tes hasil belajar, siswa diberikan waktu selama 1 jam
pelajaran yaitu 2x45 menit. Setelah waktu habis siswa menyerahkan hasil
pekerjaannya kembali. Penulis akan melakukan pengumpulan data yang didapat
dari hasil penelitian melalui tes hasil belajar tersebut.
Setelah data dan sumber data terkumpul dengan menggunakan teknik
pengumpulan data di atas, penulis akan menganalisis data tersebut dengan
menggunakan analisis secara deskriptif-kualitatif. Tujuannya adalah untuk
mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematika siswa dalam memecahkan
masalah matematika pada pokok bahasan sistem persamaan linear tiga variabel
(SPLTV). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data sesuai dari kriteria skor
kemampuan yang dicapai siswa. Data yang telah didapatkan akan diteliti oleh
penulis sesuai kriteria kemampuan yang harus dicapai. Adapun kriteria-kriteria
yang harus dicapai antara lain.
Setelah data diolah dengan kriteria-kriteria yang harus mampu siswa capai,
siswa akan digolongkan ke dalam kategori-kategori sesuai skor yang dicapai
siswa. Siswa dapat dikatakan dalam kategori mampu, sedang, dan kurang untuk
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setiap nomer dari soal. Kategori-kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 1
berikut.

Tabel 1:

Kategori Skor Pencapaian Siswa Tiap Nomer

Kategori

Keterangan

5–6

Mampu

3–4

Sedang

0–2

Kurang

Setelah data dari tiap nomer diperoleh, kemudian data dijumlahkan secara
keseluruhan. Siswa akan digolongkan ke dalam kategori-kategori skor dalam
mencapai skor sesuai skor yang dicapai siswa. Dari pencapaian skor yang
didapatkan sesuai kriteria kemampuan menyelesaikan beberapa soal cerita,
penulis dapat melihat kemampuan siswa. Kategori pencapaian siswa dapat dilihat
pada tabel 2 berikut.
Tabel 2:

Kategori Skor Pencapaian Siswa secara Keseluruhan

Kategori

Keterangan

21 ≤ n ≤ 29

Mampu

11 ≤ n ≤ 20

Sedang

0 ≤ n ≤ 10

Kurang

HASIL PENELITIAN
Berdasarkan hasil pekerjaan siswa dalam mengerjakan soal pada materi
sistem persamaan linear tiga variabel (SPLTV) khususnya soal cerita,
menghasilkan data berupa kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah
(soal). Data pekerjaan siswa dalam menyelesaikan masalah pada materi sistem
persamaan linear tiga variabel (SPLTV) pada soal nomer 1, siswa dikatakan
mampu jika mencapai skor 5-6 sebanyak 33 siswa, dikatakan sedang jika
245

mencapai skor 3-4 sebanyak 9 siswa, dan dikatakan kurang jika mencapai skor 02 sebanyak 6 siswa. Setelah data yang diperoleh terkumpul, penulis menganalisis
data siswa dalam menyelesaikan masalah (soal), untuk mengetahui kemampuan
siswa dalam menyelesaikan masalah pada materi sistem persamaan linear tiga
variabel (SPLTV). Pada soal nomor 2, siswa dikatakan mampu jika mencapai skor
5-6 sebanyak 37 siswa, dikatakan sedang jika mencapai skor 3-4 sebanyak 7
siswa, dan dikatakan kurang jika mencapai skor 0-2 sebanyak 4 siswa. Pada soal
nomor 3, siswa dikatakan mampu jika mencapai skor 5-6 sebanyak 5 siswa,
dikatakan sedang jika mencapai skor 3-4 sebanyak 39 siswa, dan dikatakan
kurang jika mencapai skor 0-2 sebanyak 4 siswa. Pada soal nomor 4, siswa
dikatakan mampu jika mencapai skor 5-6 sebanyak 21 siswa, dikatakan sedang
jika mencapai skor 3-4 sebanyak 9 siswa, dan dikatakan kurang jika mencapai
skor 0-2 sebanyak 18 siswa. Pada soal nomor 5, siswa dikatakan mampu jika
mencapai skor 5-6 sebanyak 44 siswa, dikatakan sedang jika mencapai skor 3-4
sebanyak 1 siswa, dan dikatakan kurang jika mencapai skor 0-2 sebanyak 3 siswa.

PEMBAHASAN
1. Soal nomor 1
a. Kategori Kurang
Siswa mendapatkan kategori kurang karena siswa mengubah apa yang
diketahui menjadi bentuk sederhana dengan salah, siswa tidak menuliskan
jawaban sesuai dengan perintah yang telah dituliskan pada soal dan siswa
tidak menuliskan kesimpulan dan hasil akhir.
b. Kategori Sedang
Siswa mendapatkan kategori sedang karena siswa tidak menuliskan
jawaban yang benar, tepat, dan baik, siswa tidak mampu menyelesaikan
secara runtut, detail, dan tepat, siswa tidak menuliskan kesimpulan dan hasil
akhir dengan baik.
c. Kategori Mampu
Siswa mendapatkan kategori mampu karena siswa menuliskan jawaban
dengan benar dan baik sesuai dengan kategori yang diharapkan penulis.
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Siswa menuliskan apa yang diketahui, menuliskan apa yang ditanyakan
dengan baik, mengubaah apa yang diketahui menjadi bentuk sederhana
dengan benar, dan mampu menyelesaikan secara runtut, detail, dan tepat.
2. Soal nomor 2
a. Kategori Kurang
Siswa mendapatkan kategori kurang karena siswa tidak menuliskan
pemisalan, siswa tidak menuliskan apa yang diketahui, dan siswa tidak
mampu menyelesaikan masalah secara runtut, detail, dan tepat.
b. Kategori Sedang
Siswa mendapatkan kategori sedang karena siswa tidak menuliskan
jawaban yang benar, tepat, dan baik, siswa tidak mampu menyelesaikan
masalah secara runtut, detail, dan tepat dan Siswa menuliskan kesimpulan dan
hasil akhir dengan salah.
c. Kategori Mampu
Siswa mendapatkan kategori mampu karena siswa menuliskan jawaban
dengan benar dan baik sesuai dengan kategori yang diharapkan penulis.
Siswa menuliskan apa yang diketahui, menuliskan apa yang ditanyakan
dengan baik, mengubaah apa yang diketahui menjadi bentuk sederhana
dengan benar, dan mampu menyelesaikan secara runtut, detail, dan tepat.
3. Soal nomor 3
a. Kategori Kurang
Siswa mendapatkan kategori kurang karena siswa tidak menuliskan apa
yang diketahui, siswa tidak mampu menyelesaikan masalah secara runtut,
detail, dan tepat, dan siswa menuliskan kesimpulan dan hasil akhir dengan
benar
b. Kategori Sedang
Siswa mendapatkan kategori sedang karena siswa tidak mampu
menyelesaikan masalah secara runtut, detail, dan tepat dan Siswa menuliskan
kesimpulan dan hasil akhir dengan salah.
c. Kategori Mampu
Siswa mendapatkan kategori mampu karena siswa menuliskan jawaban
dengan benar dan baik sesuai dengan kategori yang diharapkan penulis.
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Siswa menuliskan apa yang diketahui, dan ditanyakan dengan baik,
mengubaah apa yang diketahui menjadi kalimat matematika, dan mampu
menyelesaikan secara runtut, detail, dan tepat. Namun siswa tidak menuliskan
permisalan.
4. Soal nomor 4
a. Kategori Kurang
Siswa mendapatkan kategori kurang karena siswa tidak menuliskan apa
yang diketahui, siswa tidak mampu menyelesaikan masalah secara runtut,
detail, dan tepat, dan S\siswa menuliskan kesimpulan dan hasil akhir dengan
benar
b. Kategori Sedang
Siswa mendapatkan kategori sedang karena siswa tidak menuliskan apa
yang diketahui dan siswa tidak menuliskan kesimpulan dan hasil akhir
c. Kategori Mampu
Siswa mendapatkan kategori mampu karena siswa menuliskan jawaban
dengan benar dan baik sesuai dengan kategori yang diharapkan penulis.
Siswa menuliskan pemisalan, menuliskan apa yang diketahui, menuliskan apa
yang ditanyakan dengan baik.
5. Soal nomor 5
a. Kategori Kurang
Siswa mendapatkan kategori kurang karena siswa tidak menuliskan
pemisalan, siswa tidak menuliskan apa yang diketahui, siswa menuliskan apa
yang ditanyakan tidak benar, dan siswa menuliskan kesimpulan dan hasil
akhir dengan benar.
b. Kategori Sedang
Siswa mendapatkan kategori sedang karena siswa tidak menuliskan
pemisalan, siswa tidak menuliskan apa yang diketahui, dan siswa tidak
mampu menyelesaikan masalah secara runtut, detail, dan tepat.
c. Kategori Mampu
Siswa mendapatkan kategori mampu karena siswa menuliskan jawaban
dengan benar dan baik sesuai dengan kategori yang diharapkan penulis.
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Siswa menuliskan pemisalan, menuliskan apa yang diketahui, menuliskan apa
yang ditanyakan dengan baik.
Berdasarkan hasil pekerjaan siswa dalam menyelesaikan masalah pada materi
sistem persamaan linear tiga variabel dengan soal sebanyak 5 butir soal pada kelas
X Mipa 5 SMA Antartika Sidoarjo, penulis mendapatkan tiga kategori skor yang
dicapai kelas X Mipa 5 SMA Antartika Sidoarjo, yaitu kategori kurang, kategori
sedang, dan kategori mampu. Kategori kurang sebanyak 0 siswa, kategori sedang
sebanyak 8 siswa, dan kategori mampu sebanyak 40 siswa. Dengan demikian,
kemampuan komunikasi matematika siswa kelas X Mipa 5 SMA Antartika
Sidoarjo dalam memecahkan masalah matematika yang berupa soal cerita berada
pada kategori mampu.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian yang dilakukan, maka dapat
diambil kesimpulan bahwa hasil keseluruhan analisis kemampuan komunikasi
matematika melalui model think talk write (TTW) kelas X SMA Antartika
Sidoarjo pada pokok bahasan sistem persamaan linear tiga variabel, siswa
dikatakan mampu sebanyak 40 siswa, dikatakan sedang sebanyak 8 siswa, dan
dikatakan kurang sebanyak 0 siswa. Berdasarkan kategori siswa kelas X SMA
Antartika Sidoarjo secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kemampuan
komunikasi matematika siswa melalui model think talk write (TTW) pokok
bahasan sistem persamaan linear tiga variabel adalah mampu.

SARAN
Berikut adalah beberapa saran yang dapat dikemukakan oleh penulis, antara
lain kepada pihak:
1.

Siswa, dapat membentuk kelompok belajar untuk lebih jelas dalam
menyelesaikan soal cerita dan siswa juga harus banyak latihan soal agar lebih
memahami materi yang telah dijelaskan oleh guru, sehingga dapat
menumbuhkan

kesadaran

siswa

pentingnya

kemampuan

komunikasi

matematika.
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2.

Guru, dengan menerapkan melalui model think talk write (TTW) di materi
bangun ruang. Karena pada materi bangun ruang berkaitan kehidupan seharihari siswa. Sehingga siswa mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada
siswa lainnya.

3.

Sekolah, diharapkan mulai merubah pembelajaran kea rah study center untuk
memiliki kemampuan komunikasi matematika dalam memecahkan masalah
matematika dan memotivasi siswa agar lebih kreatif, aktif, dan semangat
dalam belajar matematika.

4.

Peneliti lainnya, hendaknya melakukan dalam pelaksanaan penelitian
selanjutnya dengan melakukan pengkajian dari kelemahan dan keterbatasan
yang terdapat dalam penelitian.
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ABSTRAK

Salah satu cara agar dapat mengkondisikan siswa berperan aktif dalam
pembelajaran adalah dengan pendekatan kontruktivisme. Pendekatan ini diawali
dengan pemberian masalah kepada siswa yang pada akhirnya diharapkan siswa
dapat menemukan sendiri cara penyelesaian masalah. Gaya belajar yang diamati
adalah visual, auditory, dan kinestetik. Sumber data dari penelitian ini adalah
kelas X MIPA 5 di SMA Antartika Sidoarjo. Dari kelas tersebut diberikan angket
tentang gaya belajar. Lalu dari hasil angket tersebut direduksi sehingga terambil
dua subyek dari setiap gaya belajar. Setelah terambil sebanyak enam subyek,
diberikan tes pemecahan masalah dengan kriteria memiliki tulisan yang rapi,
penggunaan simbol-simbol dalam menanam konsep, mengerjakan tugas
menulis/mengarang, kepekaan terhadap masalah artistik, dan memahami soal
berupa tulisan/ bacaan. Dari hasil tes tersebut dichrosschekkan dengan
wawancara. Dari hasil analisis tes yang telah didapat, diperoleh sebagai berikut.
Profil gaya belajar visual memiliki ciri-ciri antara lain dalam Pelajaran lebih suka
santai, suka mengeraskan suara pada saat membaca, lebih suka banyak teori dari
pada praktek, tidak suka menghafal dan suka pelajaran matematika tetapi lemah
dalam menghitung. Profil gaya belajar auditory memiliki ciri-ciri antara lain pada
saat mengerjakan soal kurang teliti, suka menggerakkan bibir pada saat membaca,
lebih suka pembelajaran yang berkelompok, tidak suka menghafal, suka pelajaran
matematika. Profil gaya belajar kinestetik memiliki ciri-ciri antara lain pada saat
pembelajaran lebih suka banyak prektek, kadang-kadang suka menggerakkan bibir
pada saat membaca, lebih suka pembelajaran yang berkelompok, tidak suka
menghafal, tidak suka pelajaran matematika.

Kata kunci: Gaya Belajar, Pendekatan Konstruktivisme.
Abstract
One way that could condition the students play an active role in learning is
the constructivism approach. This approach begins with giving problems to the
students who ultimately students are expected to find their own way of solving the
problem.Observed learning styles are visual, auditory, and kinesthetic. The data
source of this research in X Mipa 5 SMA Antartika Sidoarjo. Of the class was
given a questionnaire about learning styles. Then the results of the questionnaire
is reduced so that the two subjects are drawn from every learning style. Having
drawn six subjects, administered tests problem solving with the criteria for having
written a neat, use of symbols in the plant concept, task writing / composing,
sensitivity to issues of artistic and understand about the form of the writing /
reading From the results of these tests chrosscheked with interview , From the
analysis of the test has been obtained, is obtained as follows. Profiles visual
learning style has characteristics include in Lesson prefer casual, like raised his
voice while reading, more like a lot of theory in practice, dislikes memorize and
like math but weak in the count. Profile auditory learning style has characteristics
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include the time work on the problems less conscientious, like move their lips
while reading, more like learning groups, dislike to memorize, like mathematics.
Profile kinesthetic learning style has characteristics include the time learning like
more prektek, sometimes like moving his lips while reading, more like learning
groups, dislike to memorize, dislike math.
Keywords:Learning Styles, Constructivist Approach

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan adalah aspek universal yang selalu dan harus ada dalam
kehidupan manusia. Tanpa ada pendidikan, kehidupan manusia tentu akan
mengarah kepada kehidupan statis, tanpa kemajuan, bahkan bisa jadi akan
mengalami kemunduran dan kepunahan. Karena itu, menjadi fakta yang tidak
terbantahkan bahwa pendidikan adalah sesuatu yang niscaya dalam
kehidupan manusia.
Seiring

berjalannya

waktu

dan

semakin

pesatnya

tingkat

intelektualitas serta kualitas kehidupan, maka dimensi pendidikan pun
menjadi lebih kompleks.Oleh karena itu, tentu saja hal ini membutuhkan
sebuah desain pendidikan yang tepat dan sesuai dengan kondisinya.Sehingga
berbagai teori, metode dan desain pembelajaran serta pengajaran pun dibuat
dan diciptakan untuk mengapresiasikan semakin beragamnya tingkat
kebutuhan dan kerumitan permasalahan pendidikan. Jadi memang itulah yang
menjadi esensi pendidikan itu sendiri, yakni bagaimana menciptakan sebuah
kehidupan lebih baik yang tercipta dari proses pendidikan yang kontekstual
dan mampu menyerap aspirasi zaman dengan tepat dan sesuai.
Guru di dalam melaksanakan pembelajaran, juga harus bisa memilih
maupun menetapkan suatu pendekatan pembelajaran yang tepat di kelas
sehingga hasil pembelajaran lebih optimal, selayaknya seseorang dalam
menjalankan kehidupannya sehari-hari yang harus mampu menetapkan
sasaran yang hendak dicapai.Guru pun demikian, harus bisa menetapkan
pendekatan pembelajaran yang tepat.
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Dalam bidang studi matematika, pendekatan pembelajaran atau sering
disebut pendekatan pembelajaran matematika sangat penting diterapkan.
Dimana pendekatan pembelajaran matematika ini adalah suatu cara yang
ditempuh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan
dapat diadaptasikan oleh siswa. Biasanya sering kali terjadi miskonsepsi
antara guru dengan siswa akan suatu materi atau pembelajaran. Hal ini
dikarenakan guru tersebut belum dapat menetapkan pendekatan pembelajaran
yang cocok untuk diterapkan. Apalagi dalam pembelajaran matematika yang
sering menuntut siswa agar mempunyai pola pikir sistematis, logis dan kritis
dalam pemecahan permasalahan yang dihadapinya.
Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa masing – masing individu
akan memilih cara dan gayanya sendiri untuk belajar dan mengajar, namun
setidak-tidaknya ada karakteristik tertentu dalam pendekatan pembelajaran
tertentu yang khas dibandingkan dengan pendekatan lain. Salah satu contoh
pendekatan matematika yang akan dibahas dalam adalah pendekatan
konstruktivisme.
Siswa tidak lagi diposisikan bagaikan bejana kosong yang siap diisi.
Dengan sikap pasrah siswa disiapkan untuk diberi informasi oleh gurunya.
Atau siswa dikondisikan sedemikian rupa untuk menerima pengatahuan dari
gurunya. Siswa kini diposisikan sebagai mitra belajar guru. Guru bukan satusatunya pusat informasi dan yang paling tahu. Guru hanya salah satu sumber
belajar atau sumber informasi. Sedangkan sumber belajar yang lain bisa
teman sebaya, perpustakaan, alam, laboratorium, televisi, koran dan internet.
Bagi aliran konstruktivisme, guru tidak lagi menduduki tempat
sebagai pemberi ilmu. Tidak lagi sebagai satu-satunya sumber belajar. Namun
guru lebih diposisikan sebagai fasiltator yang memfasilitasi siswa untuk dapat
belajar dan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri (Hudojo, 1998:5-6).
Aliran ini lebih menekankan bagaimana siswa belajar bukan bagaimana guru
mengajar.
Sebagai fasilitator guru bertanggung jawab terhadap kegiatan
pembelajaran di kelas. Diantara tanggung jawab guru dalam pembelajaran
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adalah menstimulasi dan memotivasi siswa. Mendiagnosis dan mengatasi
kesulitan siswa serta menyediakan pengalaman untuk menumbuhkan
pemahaman siswa (Suherman dkk, 2001:76).
Hal tersebut sangat perlu dibahas karena bertujuan agar kita
mengetahui

bagaimana

konstruktivisme;

belajar

mengetahui

matematika

pembelajaran

itu

menurut

paham

konstruktivisme

dalam

matematika. Serta mengetahui seperti apa implementasi pendekatan
konstruktivisme dalam pembelajaran matematika. Dengan pemahaman yang
cukup mengenai hal tersebut diatas, maka setiap individu akan mendapatkan
hasil pembelajaran yang optimal.
Penerapan pendekatan pembelajaran konstruktivisme diharapkan
mampu, merangsang siswa berfikir aktif dan kritis serta dapat menemukan
dan menerapkan ide-ide mereka sendiri, memberikan nuansa baru bagi
keunggulan-keunggulan tersendiri dalam mencapai proses-proses pencapaian
prestasi belajar yang diharapkan melalui metode yang diterapkan.
Menurut Gunawan (2006: 143) Gaya belajar adalah cara yang lebih
kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses dan mengerti suatu
informasi. Menurut penulis gaya belajar adalah cara siswa untuk membuat
suatu strategi dalam belajar dan dapat berpengaruh terhadap hasil belajar
seseorang tersebut.
Informasi tentang adanya gaya belajar yang berbeda – beda
mempunyai pengaruh atas kurikulum dan proses belajar mengajar. Masalah
ini sangat kompleks, sulit, memakan waktu banyak, biaya yang tidak sedikit,
frustrasi.
Cara belajar yang dimiliki siswa sering disebut dengan gaya belajar
atau modalitas belajar siswa. Gaya belajar yang dimiliki individu merupakan
modal yang dapat digunakan pada saat belajar. Menurut DePorter & Hernacki
(2002: 110-112) Terdapat tiga gaya belajar seseorang yaitu visual (cenderung
belajar melalui apa yang mereka lihat), auditorial (belajar melalui apa yang
mereka dengar) dan kinestetik (belajar melalui gerak dan sentuhan)
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Dari pengertian – pengertian gaya belajar di atas, disimpulkan bahwa
gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih siswa untuk bereaksi dan
menggunakan perangsang-perangsang dalam menyerap dan kemudian
mengatur serta mengolah informasi pada proses belajar. Terkait dengan hal
ini peneliti ingin memberikan gambaran yang signifikan dalam profil gaya
belajar siswa yang melalui pendekatan pembelajaran konstruktivisme pada
mata pelajaran matematika yang diterapkan terhadap siswa kelas X SMA
Antartika pada pokok bahasan Relasi dan Fungsi. Untuk itu peneliti
merumuskan judul penelitian pada: “Profil Gaya Belajar Siswa Melalui
Pendekatan Konstruktivisme Di SMA Antartika Sidoarjo Tahun Ajaran 20152016”
B. Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah
1. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:
a. Materi pelajaran yang dipakai dalam penelitian ini adalah Relasi dan
Fungsi.
b. Pada penelitian ini gaya belajar yang diteliti adalah gaya belajar visual,
gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik
c. Pada penelitian ini peneliti mengambil sampel kelas X Mipa 5 SMA
Antartika. Teknik pengambilan sampel dipilih secara acak berdasarkan
hasil tes Angket dengan mengambil masing-masing 2 siswa sebagai
sampel untuk gaya belajar visual, gaya belajar auditori, gaya belajar
kinestetik.
d. Pada penelitian ini menggunakan tes wawancara yang susunan
pertanyaan disusun sesuai dengan tiga ciri yang harus dimunculkan
dalam

proses

pembelajaran

matematika

menurut

pandangan

konstruktivisme yaitu: Pembelajar harus terlibat secara aktif dalam
belajarnya, Pembelajar belajar materi matematika secara bermakna
dengan bekerja dan berpikir, Informasi baru harus diikutsertakan
dengan informasi lama sehingga menyatu dengan struktur kognitif yang
dimiliki oleh pembelajar, Orientasi pembelajarannya berdasarkan
pemecahan masalah.
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2. Pembatasan Masalah
Agar penelitian mencapai hasil yang optimal sesuai dengan kondisi
yang ada, maka permasalahan dalam penelitian ini terbatas pada “Profil
gaya belajar siswa melalui pendeketan konstruktivisme di SMA Antartika
Sidoarjo tahun ajaran 2015-2016 pada pokok bahasan Relasi dan Fungsi
ditinjau dari gaya belajar” yang dimiliki yaitu gaya belajar visual, gaya
belajar auditori, gaya belajar kinestetik. Penelitian ini dibatasi hanya gaya
belajar visual, gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik.
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mendeskripsikan profil kemampuan siswa dengan gaya belajar
visual melaui pendekatan konstruktivisme.
2. Untuk mendeskripsikan profil kemampuan siswa dengan gaya belajar
auditori melalui pendekatan konstruktivisme.
3. Untuk mendeskripsikan profil kemampuan siswa dengan gaya belajar
kinestetik melalui pendekatan konstruktivisme.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalahmemberi sumbangan sebagai bahan
acuan terkait dengan pemecahan masalah matematika dan gaya belajar
melalaui pendekatan konstrktivisme

METODE PENELITIAN
Pada

bab

ini

peneliti

akan

menguraikan

mengenai

kegiatan

pengumpulan, penyajian, dan pengolahan data yang dilakukan secara
berencana dan teratur untuk menjawab pertanyaan penelitian pada bab 1.
Dalam metode penelitian ini akan peneliti uraikan beberapa hal antara lain,
pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik
analisis data, dan keabsahan data. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk
menghasilkan profil gaya belajar siswa melalui pendekatan konstruktivisme
pada mata pelajaran matematika. Pada penelitian ini siswa terlebih dahulu
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diberi angket gaya belajar kemudian dari angket gaya belajar tersebut dianalisis
untuk pengambilan sampel dari berbagai jenis gaya belajar diantaranya gaya
belajar kinestetik, gaya belajar visual, dan gaya belajar auditori. Kemudian
diberi materi matematika dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme.
Lalu diberi tes matematikayang kemudian guru mengambil 2 sampel dari
masing-masing gaya belajar untuk di wawancara yang akan menghasilkan data
yang valid.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertma data angket
gaya belajar yang digunakan untuk mengkategorikan jenis-jenis gaya belajar
yang dimiliki oleh siswa, kemudian dari gaya belajar kinestetik, gaya belajar
visual, dan gaya belajar auditori diambil 2 siswa sebagai sampel. Yang kedua
yaitu Soal tes kemampuan pemecahan masalah matematika berupa soal soal
essay atau soal subyektif. Soal tersebut adalah soal pemecahan masalah pada
materi Eksponen Logaritma.Soal tes ini digunakan untuk mengetahui
bagaimana siswa dengan gaya belajar kinestetik, gaya belajar visual, dan gaya
belajar auditori dalam memecahkan masalah matematika pada materi Relasi
dan Fungsi. Dan yang terakhir yaitu wawancara, wawancara dilakukan
terhadap subjek penelitian untuk mengeksplorasi proses berpikir siswa dengan
gaya belajar kinestetik, gaya belajar visual, dan gaya belajar auditori dalam
menyelesaikan masalah matematika. Sumber DataSubjek dari penelitian ini
adalah siswa kelas X SMA Antartika sebanyak 30 siswa. Pengambilan subjek
pada kelas X dilatarbelakangi oleh bahwa siswa kelas X sudah memiliki bekal
pengetahuan dasar dan pengalaman yang sesuai dengan masalah yang akan
diberikan. Dari subjek tersebut diambil 2 orang siswa sebagai sampel yang
mewakili gaya belajar kinestetik, gaya belajar visual, dan gaya belajar
auditori.Teknikpengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan dua metode yaituMetode Angket.metode tes dan metode
wawancara setelah data tekumpul maka selanjtnya kan dilakukan teknik
analisis data,pada penelitian ini analisis data dilakukan melalui reduksi data
yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian penyederhanaan, pengabstraksian
dan pentransformasian data mentah di lapangan yang bertujuan untuk
pengurangan data yang tidak perlu, analisis datadilakukan pada setiap langkahlangkah penyelesaian masalah matematika yang antara lain yaitu memahami
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masalah, membuat rencana penyelesaian masalah, melaksanakan langkahlangkah penyelesaian masalah, dan melihat kembali hasil penyelesaiannya, dan
penarikan kesimpulanbertujuan merumuskan profil gaya belajar kinestetik,
gaya belajar visual, gaya belajar auditori siswa melalui pendekatan
konstruktivisme dalam mata pelajaran matematika yang diberikan oleh peneliti
berdasarkan langkah-langkah penyelesaian masalah matematika.
HASIL PENELITIAN
A. Analisis Tes Gaya Belajar
Tes gaya belajar ini diberikan pada 46 orang siswa kelas X MIPA 5 di
SMA Antartika Sidoarjo. Secara rinci hasil tes gaya belajar disajikan pada
tabel berikut Dari data diatas dilakukan tahap reduksi data berikut ini adalah
daftar nama calon subjek yang memiliki gaya belajar visual, gaya belajar
auditory, dan gaya belajar kinestetik yang dapat dilihat pada tabel
No. Nama Siswa

Skor
Maksimum

Kode

1.

29

GBV1

Abidi Zaky N

Jenis
Kecerdasan
Visual

2.

Ade Shinta Safira

31

GBV2

3.

Bilqies Nardine T

28

GBA1
Auditory

4.

Moch. Fichri Firdaus

33

GBA2

5.

Alfiani Yuan Pangestu

28

GBK1

6.

Gilang Ramadhan

34

GBK2

Kinestetik

B. Analisis Tes Pemecahan Masalah
Selanjutnya analisis tes pemecahan masalah, subjek diberikan soal tes
pemecahan masalah dan mengerjakannya selama 60 menit. Hal ini bertujuan
untuk mengamati bagaimana siswa dengan gaya belajar visual, auditory dan
kinestetik dalam memecahkan masalah matematika dan juga untuk
mengetahui apakah subjek konsisten dengan langkah-langkah pemecahan
masalah yang dilakukan sebelumnya.Adapun Tahap analisis data

yang

peneliti lakukan yaitu,
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1. Analisis Data Gaya belajar Visual terhadapSiswa
Analisis profil gaya belajar siswa dalam memecahkan masalah
matematika berdasarkan kriteria gaya belajar visual dapat dilihat pada
tabel GBV1 dan tabel GVB2 sebagai berikut:
Tabel GBV1
kriteria Pemecahan Masalah Matematika Siswa
dengan Gaya Belajar Visual di kelas x mipa 5 Tahun
2015-2016
Kriteria
Penilaian
1. Memiliki tulisan yang rapi

Baik

2. Menggunakan

Sangat Baik

simbol-simbol
dalam menanam konsep
3. Mengerjakan tugas menulis/
mengarang
4. Kepekaan terhadap masalah
artistic
5. Memahami soal berupa tulisan/
bacaan

Baik
Sangat Baik
Cukup Baik

Tabel GBV2
kriteria Pemecahan Masalah Matematika Siswa
dengan Gaya Belajar Visual di kelas x mipa 5 Tahun
2015-2016
Kriteria
Penilaian
1.

Memiliki tulisan yang rapi

2. Menggunakan

simbol-simbol
dalam menanam konsep
3. Mengerjakan tugas menulis/
mengarang
4. Kepekaan terhadap masalah
artistic
5. Memahami soal berupa tulisan/
bacaan

Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Baik

2. Analisis Data Gaya belajar Auditory terhadap Siswa
Analisis profil gaya belajar siswa dalam memecahkan masalah
matematika berdasarkan kriteria gaya belajar auditory dapat dilihat tabel
GBA1 dan tabel GBA2 sebagai berikut:
Tabel Tabel GBA1
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kriteria Pemecahan Masalah Matematika Siswa
dengan Gaya Belajar Auditory di kelas x mipa 5 Tahun
2015-2016
Kriteria
Penilaian
1. Memiliki tulisan yang rapi

Baik

2. Menggunakan

Baik

simbol-simbol
dalam menanam konsep
3. Mengerjakan tugas menulis/
mengarang
4. Kepekaan terhadap masalah
artistic
5. Memahami soal berupa tulisan/
bacaan

Cukup Baik
Baik
Cukup Baik

Tabel Tabel GBA2
kriteria Pemecahan Masalah Matematika Siswa
dengan Gaya Belajar Auditory di kelas x mipa 5 Tahun
2015-2016
Kriteria
Penilaian
1. Memiliki tulisan yang rapi

Baik

2. Menggunakan

Cukup Baik

simbol-simbol
dalam menanam konsep
3. Mengerjakan tugas menulis/
mengarang
4. Kepekaan terhadap masalah
artistic
5. Memahami soal berupa tulisan/
bacaan

Cukup Baik
Baik
Cukup Baik

3. Analisis Data Gaya belajar Kinestetik terhadap Siswa
Analisis profil gaya belajar siswa dalam memecahkan masalah
matematika berdasarkan kriteria gaya belajar kinestetik dapat dilihat pada
tabelGBK1 dan tabel GBK2 sebagai berikut:
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Tabel Tabel GBK1
kriteria Pemecahan Masalah Matematika Siswa
dengan Gaya Belajar Kinestetik di kelas x mipa 5
Tahun 2015-2016
Kriteria
Penilaian
1.

Memiliki tulisan yang rapi

2. Menggunakan

simbol-simbol
dalam menanam konsep
3. Mengerjakan tugas menulis/
mengarang
4. Kepekaan terhadap masalah
artistic
5. Memahami soal berupa tulisan/
bacaan

Cukup Baik
Baik
Baik
Sangat Baik
Baik

Tabel GBK2
kriteria Pemecahan Masalah Matematika Siswa dengan
Gaya Belajar Kinestetik di kelas x mipa 5 Tahun 2015-2016
Kriteria
Penilaian
1.

Memiliki tulisan yang rapi

2. Menggunakan

simbol-simbol
dalam menanam konsep
3. Mengerjakan tugas menulis/
mengarang
4. Kepekaan terhadap masalah
artistic
5. Memahami soal berupa tulisan/
bacaan

Cukup Baik
Sangat Baik
Cukup Baik
Sangat Baik
Cukup Baik

C. Analisis Tes Wawancara
Setelah dilakukan tes kemampuan pemecahan masalah matematika
dilakukan tes wawancara agar data yang didapatkan valid
Pada pengambilan data, subjek diberikan waktu menjawab tes
wawancara selama 10 menit.
1. Hasil Tes Wawancara Gaya Belajar Visual.
Ciri-ciri gaya belajar visual
a. Subjek lebih suka membaca komik
b. Dalam Pelajaran lebih suka santai
c. Suka mengeraskan suara pada saat membaca
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d. Lebih suka banyak teori dari pada praktek
e. Tidak suka menghafal
f. Suka pelajarn matematika tetapi lemah dalam menghitung
g. Suka mendengarkan musik elektro
2. Hasil Tes Wawancara Gaya Belajar Auditory
Ciri-ciri gaya belajar auditory
a. Subjek lebih suka membaca komik
b. Pada saat mengerjakan soal kurang teliti
c. Suka menggerakkan bibir pada saat membaca
d. Lebih suka pembelajaran yang berkelompok
e. Tidak suka menghafal
f. Suka pelajarn matematika
g. Suka mendengarkan musik pop
3. Hasil Tes Wawancara Gaya Belajar Kinestetik
Ciri-ciri gaya belajar kinestetik
a. Subjek lebih suka membaca novel
b. Pada saat pembelajaran lebih suka banyak prektek
c. Kadang-kadang suka menggerakkan bibir pada saat membaca
d. Lebih suka pembelajaran yang berkelompok
e. Tidak suka menghafal
f. Tidak suka pelajaran matematika
g. Suka mendengarkan musik jazz
Tahap Penarikan Kesimpulan
1. Gaya Belajar Visual
Dari data penyelesaian masalah pada tabel 4.3 (GBV1), tabel
4.4 (GBV2), dan hasil tes wawancara gaya belajar visual di atas
menunjukkan cirri-ciri gaya belajar visual sebagai berikut:
a. Memiliki tulisan yang rapi
b. Suka membaca komik
c. Suka mengeraskan suaranya pada saat membaca
d. Pada saat pelajaran lebih suka santai, banyak teori dan banyak
tugas mengarang
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e. Suka pelajaran matematika tapi lemah dalam berhitung
f. Tidak suka menghafal
g. Dalam bermusik lebih suka music elektro
2. Gaya Belajar Auditory
Dari data penyelesaian masalah pada tabel 4.5 (GBA1), tabel
4.6 (GBA2), dan hasil tes wawancara gaya belajar auditory di atas
menunjukkan cirri-ciri gaya belajar auditory sebagai berikut:
a. Memiliki tulisan yang sedikit kurang rapi
b. Suka membaca komik
c. Suka menggerakkan bibir pada saat membaca
d. Pada saat pelajaran lebih suka belajar kelompok,
e. Suka pelajaran matematika
f. Tidak suka menghafal
g. Dalam bermusik lebih suka music pop
3. Gaya Belajar Kinestetik
Dari data penyelesaian masalah pada tabel GBK1 tabel GBK2
dan hasil tes wawancara gaya belajar kinestetik di atas
menunjukkan cirri-ciri gaya belajar kinestetik sebagai berikut:
a. Memiliki tulisan yang kurang rapi
b. Suka membaca novel
c. Kadang-kadang suka menggerakkan bibir pada saat membaca
d. Pada saat pelajaran lebih suka belajar kelompok, dan banyak
praktek
e. Tidak suka pelajaran matematika dan menghafal
f. Dalam bermusik lebih suka music jazz

Dalam penelitian ini masih banyak kendala dan kekurangan.Salah
satu kendalanya adalah kesulitan dalam mencari masalah matematika.Hal ini
dikarenakan belum adanya kriteria yang pasti tentang penyusunan soal tes
pemecahan masalah. Sehingga dalam menyusun masalah matematika, peneliti
berpedoman pada teori-teori yang ada. Kendala lain yang dialami adalah
banyaknya siswa yang keberatan untuk menjadi subjek penelitian. Hal ini
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dikarenakan mereka takut tidak dapat mengerjakan soal yang diberikan
karena tidak adanya persiapan.Selain mengalami berbagai kendala, dalam
penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan.
Kekurangan lainnya dalam penelitian ini adalah kriteria gaya belajar
yang ditentukan peneliti sebagai acuan untuk menentukan kriteria pemecahan
masalah matematika berdasarkan hasil tes tulis dan wawancara setiap siswa
masih kurang terperinci, sehingga berpengaruh pada penyimpulan tentang
profil siswa dengan gaya belajar visual, auditory dan kinestetik.

PEMBAHASAN
Pembahasan hasil penelitian berisi tentang hasil analisis data sesuai atau
tidaknya dengan fokus penelitian yang telah diajukan oleh peneliti.Dari hasil
analisis data yang telah diperoleh di kelas x mipa 5 SMA Antartika Sidoarjo
menunjukkan bahwa profil gaya belajar siswa visual memiliki tulisan yang
rapi, suka membaca komik, suka mengeraskan suaranya pada saat membaca,
pada saat pelajaran lebih suka santai, banyak teori dan banyak tugas
mengarang, suka pelajaran matematika tapi lemah dalam berhitung, tidak
suka menghafal, dalam bermusik lebih suka music elektro. Profil gaya belajar
siswa auditory memiliki tulisan yang sedikit kurang rapi, suka membaca
komik, suka menggerakkan bibir pada saat membaca, pada saat pelajaran
lebih suka belajar kelompok, suka pelajaran matematika , tidak suka
menghafal, dalam bermusik lebih suka music pop. Profil gaya belajar siswa
kinestetik memiliki tulisan yang kurang rapi, suka membaca novel, kadangkadang suka menggerakkan bibir pada saat membaca, pada saat pelajaran
lebih suka belajar kelompok, dan banyak praktek, tidak suka pelajaran
matematika dan menghafal, dalam bermusik lebih suka music jazz.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa fokus yang diajukan
peneliti yaitu “Bagaimana profil siswa dengan gaya belajar visual, auditory,
dan kinestetik melaui pendekatan konstruktivisme?” dapat diterima. Dengan
demikian profil gaya belajar siswa melalui pendekatan konstriktivisme di
SMA Antartika Sidoarjo Tahun Ajaran 2015-2016 dapat meningkatkan
proses belajar siswa yang tadinya kurang aktif menjadi lebih aktif dan guru
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juga lebih bisa memahami siswa dengan mengetahui gaya belajar setiap
siswa.
Simpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil
beberapa kesimpulan tentang profil gaya belajar siswa melalui pendekatan
konstruktivisme pada mata pelajaran matematika sebagai berikut:
1. Profil Gaya Belajar Visual Siswa Melalui Pendekatan Konstruktivisme
Pada Mata Pelajaran Matematika
a. Dalam Pelajaran lebih suka santai
b. Suka mengeraskan suara pada saat membaca
c. Lebih suka banyak teori dari pada praktek
d. Tidak suka menghafal
e. Suka pelajarn matematika tetapi lemah dalam menghitung
2. Profil Gaya Belajar Auditory Siswa Melalui Pendekatan Konstruktivisme
Pada Mata Pelajaran Matematika
a. Pada saat mengerjakan soal kurang teliti
b. Suka menggerakkan bibir pada saat membaca
c. Lebih suka pembelajaran yang berkelompok
d. Tidak suka menghafal
e. Suka pelajarn matematika
3. Profil

Gaya

Belajar

Kinestetik

Siswa

Melalui

Pendekatan

Konstruktivisme Pada Mata Pelajaran Matematika
a. Pada saat pembelajaran lebih suka banyak prektek
b. Kadang-kadang suka menggerakkan bibir pada saat membaca
c. Lebih suka pembelajaran yang berkelompok
d. Tidak suka menghafal
e. Tidak suka pelajaran matematika
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ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa Matematika adalah
pelajaran yang dianggap sulit dan membosankan. Hal ini berdampak pada siswa
yang tidak memiliki kesungguhan dan kegembiraan dalam belajar, serta tidak
terjadi penyerapan materi ajar secara baik dan benar. Untuk memudahkan
pembelajaran siswa dan dapat membuat siswa tidak merasa bosan di kelas, maka
dapat diarahkan dengan sebuah permainan yang dapat memberikan aktivitas dan
semangat pembelajaran di kelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
adanya pengaruh model pemelajaran STAD dengan permainan wheel of fortune
terhadap hasil belajar siswa kelas X di SMK Negeri 3 Surabaya. Populasi
penelitian adalah seluruh siswa kelas X di SMK Negeri 3 Surabaya, dengan
jumlah populasi sebanyak 17 kelas. Sampel yang digunakan sebanyak 2 kelas
yaitu kelas X MM-2 dan kelas X TITL-3. Teknik pengambilan datanya
menggunakan metode tes yaitu post-test yang berbentuk soal uraian yang terdiri
dari 5 butir soal. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis
statistik yang berupa uji normalitas, uji homogenitas, dan uji t. kesimpulan dari
penelitian ini adalah hipotesis diterima, maka dapat disimpulkan bahwa Ada
pengaruh model pembelajaran STAD dengan permainan wheel of fortune
terhadap hasil belajar matematika materi matriks pada siswa kelas X di SMK
Negeri 3 Surabaya.
Kata Kunci: Model Pembelajaran STAD, Permainan Wheel Of Fortune, Hasil
Belajar Siswa.
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ABSTRACT
This research is motivated by the reality that Mathematics is a lesson that
is considered difficult and boring. This has an impact on students who do not have
the studiousness and excitement in learning, and no absorption occurs teaching
material is good and right. To facilitate student learning and can make students do
not feel bored in class, it can be directed to a game that can provide activity and
the spirit of learning in the classroom. The purpose of this study was to investigate
the effect of STAD learning model with a wheel of fortune game against the
results of class X student at SMK Negeri 3 Surabaya. The study population was
all students of class X in SMK Negeri 3 Surabaya, with a total population of 17
classes. Samples are 2 classes of class X MM-2 and class X TITL-3. Data
collection techniques using the test method is the post-test in the form about the
description that consists of 5 items. Data analysis technique used is the technique
of statistical analysis in the form of normality test, homogeneity test, and t test.
conclusions of this study is hypothesis is accepted, it can be concluded that there
is influence the learning model STAD by the wheel of fortune game for learning
outcomes mathematical matrix material in class X in SMK Negeri 3 Surabaya.
Keywords: Learning Model STAD, Wheel Of Fortune Game, Student Learning
Outcomes.
PENDAHULUAN
Pada Era globalisasi sekarang ini terdapat banyak persaingan global, yang
salah satu diantaranya adalah dalam bidang pendidikan. Untuk memperoleh
pendidikan yang maju, tinggi, dan berkembang diperlukan suatu perencanaan
yang berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional. Untuk mencapai tujuan
pendidikan nasional itu diperlukan seperangkat kurikulum yang menunjang untuk
diberikan kepada siswa. Kurikulum ini diuraikan atas beberapa mata pelajaran di
sekolah . Salah satu mata pelajaran tersebut adalah matematika.
Matematika merupakan pelajaran yang dianggap sulit dan membosankan.
Padahal menurut Hamzah (2014 : 51) bahwa pelajaran matematika memberikan
dampak yang cukup berarti terhadap perkembangan ilmu dan matematika itu
sendiri, sehingga kedepan dapat memberikan penemuan-penemuan baru bagi
dunia. Pelajaran matematika dianggap sulit, hal ini diakibatkan selama
pembelajaran berlangsung guru tidak tepat memilih media pembelajaran, model,
pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Untuk itu guru diupayakan memilih
media, model, metode, dan strategi pembelajaran yang tepat demi memudahkan
pembelajaran siswa. Model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model
pembelajaran STAD. Menurut Huda (2014 : 201), STAD (Student Team
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Achievement Division) merupakan salah satu model pendekatan kooperatif yang
didalamnya beberapa kelompok kecil siswa dengan level kemampuan akademik,
gender, ras, dan etnis yang berbeda-beda bekerja sama untuk menyelesaikan
tujuan pembelajaran.
Untuk memudahkan pembelajaran siswa dan dapat membuat siswa tidak
merasa bosan di kelas, maka dapat diarahkan dengan sebuah permainan yang
dapat memberikan aktivitas dan semangat pembelajaran di kelas. Salah satu
permainan yang dapat digunakan adalah permainan wheel of fortune. Menurut
Astuti (thesis 2010 : 37-38), Permainan wheel of fortune merupakan permainan
yang berupa roda bernomor yang dimainkan dengan cara diputar. Permainan ini
dapat digunakan untuk merangsang kemauan dan kreativitas siswa dalam
menjawab berbagai macam persoalan yang diberikan.
Melihat paparan diatas, penelitian ini ingin menjawab permasalahan, Apakah
ada perbedaan hasil belajar matematika materi matriks antara siswa yang diajar
dengan model pembelajaran STAD dengan permainan wheel of fortune dan siswa
yang diajar dengan model pembelajaran STAD di kelas X SMK Negeri 3
Surabaya? Yang hasilnya dapat bermanfaat khususnya bagi guru mata pelajaran
matematika sebagai bahan referensi dalam upaya mengembangkan belajar
pembelajaran matematika di sekolah. Dengan demikian, peneliti ini bertujuan
untuk mengetahui ada tidak perbedaan hasil belajar matematika materi matriks
antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran STAD dengan permainan
wheel of fortune dan siswa yang diajar dengan model pembelajaran STAD di
kelas X SMK Negeri 3 Surabaya.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, karena peneliti ingin
mengetahui pengaruh model pembelajaran STAD dengan menggunakan atau
tanpa menggunakan permainan Wheel Of Fortune terhadap hasil belajar
matematika siswa. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas X di SMK
Negeri 3 Surabaya, dengan jumlah populasi sebanyak 17 kelas. Sampel yang
digunakan sebanyak 2 kelas yaitu kelas X MM-2 dan kelas X TITL-3.
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Teknik pengambilan sampel adalah dengan Probability Sampling jenis
Simple Random Sampling. Dikatakan simple karena pengambilan sampel anggota
populasi dilakukan secara acak.Teknik pengambilan sampel yang memenuhi
dengan penelitian ini adalah simple random sampling, yaitu suatu metode yang
memberikan peluang sama kepada anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel
dengan bantuan daftar random kemudian memilihnya secara acak.
Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode tes.
Adapun dalam penelitian ini yang digunakan adalah tes subjektif berbentuk uraian
soal (esai) yang terdiri dari 5 butir soal. Jenis tes yang digunakan pada penelitian
ini adalah post test. Tes ini digunakan peneliti untuk menentukan hasil belajar
kedua kelas tersebut.
Dalam penelitian ini teknik analisis data yang yang digunakan adalah teknik
analisis statistik karena penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.analisis statistic
yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji homogenitas, dan
uji t.
Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data sampel berasal
dari populasi yang berdistribusi normal. Dalam penelitian uji normalitas yang
digunakan adalah dengan uji chi-kuadrat. Dengan derajat kebebasan dk =(k – 1)
dan taraf signifikan 5%. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui bahwa
data yang diambil dari kedua kelompok berasal dari populasi yang homogen atau
tidak. Dalam penelitian ini uji homogenitas yang digunakan adalah uji F. dengan
taraf signifikan  = 0,05 dan derajat kebebasan v1 dan v2 masing-masing sesuai
dengan df = (n – 1) pembilang (df = 34) dan penyebut (df = 33).

HASIL PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 3 Surabaya. Maka peneliti
mengambil data dari siswa SMK Negeri 3 Surabaya, dengan populasinya adalah
17 kelas. Dengan menggunakan teknik pengambilan random sampling sehingga
didapatkan 2 kelas sebagai sampel penelitian yaitu kelas X MM-2 yang berjumlah
35 siswa dan kelas X TITL-3 yang berjumlah 34 siswa.
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Subyek Penelitian di SMK Negeri 3 Surabaya
Kelas
X MM-2

X TITL-3

Perlakuan

Jumlah
Siswa

Model pembelajaran STAD dengan
menggunakan permainan Wheel of
Fortune
Model Pembelajaran STAD

35

34

Jumlah

69

Tes akhir (Post-Test) yang diberkan pada kelas X MM-2 dengan perlakuan
model pembelajaran STAD dengan menggunakan permainan Wheel of Fortune
mencapai nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 65. Rentang nilai (R) yang
didapatkan 35, banyak kelas interval (k) adalah 6,09 diambil menjadi 6 kelas,
panjang kelas interval adalah 5,74 diambil menjadi 6, sehingga nilai rata-rata
post-test kelas X MM-2

= 84,14 dengan standard deviasi ( ) = 10,33.

Tes akhir (Post-Test) yang diberkan pada kelas X TITL-3 dengan perlakuan
model pembelajaran STAD mencapai nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 65.
Rentang nilai (R) yang didapatkan 35, banyak kelas interval (k) adalah 6,05
diambil menjadi 6 kelas, panjang kelas interval adalah 5,78 diambil menjadi 6,
sehingga nilai rata-rata post-test kelas X TITL-3

= 77,50 dengan standard

deviasi ( ) = 10,02.

Uji Normalitas
Untuk kelas X MM-2 dengan jumlah siswa sebanyak 35 yang diajarkan
dengan model pembelajaran STAD dengan permainan wheel of fortune maka
dengan menggunakan chi kuadrat rumus

sehingga didapatkan

dengan dk = 6 – 1 = 5 maka didapatkan pula
dengan taraf signifikansi 0,05 karena

, maka data

berdistribusi normal.
Untuk kelas X TITL-3 dengan jumlah siswa sebanyak 34 yang diajarkan
dengan model pembelajaran STAD maka dengan menggunakan chi kuadrat rumus
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dengan dk = 6 – 1 = 5

sehingga didapatkan
maka didapatkan pula

dengan taraf signifikansi 0,05 karena
, maka data berdistribusi normal.

Uji Homogenitas
Dengan kriteria pengujian H0 ditolak jika Fhitung < Ftabel untuk taraf
signifikansi

dan

dan H0 diterima jika Fhitung < Ftabel . Berikut

ini disajikan hasil perhitungan uji homogenitas data nilai Post-Test.
Table distribusi frekuensi kedua kelas
No.

Data

Kelas X MM-2

Kelas X TITL-3

1.

Jumlah

2945

2635

2.

N

35

34

3.

Rata-rata ( )

84,14

77,50

4.

S2

106,80

100,38

Mencari nilai Fhitung dengan cara
Ftabel dengan cara

. Mencari nilai
dan

dengan

menggunakan taraf signifikansi α = 0,05 atau 5%, maka diperoleh Ftabel = 1,78
(liat table F). Karena

maka dapat disimpulkan bahwa

data tersebut bersifat homogen.
Uji T
Menurut perhitungan data hasil belajar atau data nilai post-test menunjukkan
bahwa hasil belajar siswa kelas X MM-2 diperoleh rata-rata sebesar 84,14 dan
standard deviasi sebesar 10,33. Sedangkan perhitungan data hasil belajar atau data
nilai post-test siswa kelas X TITL-3 diperoleh rata-rata sebesar 77,50 dan standard
deviasi sebesar 10,02. Berikut ini disajikan hasil perhitungan uji T data nilai PostTest.
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Table distribusi frekuensi kedua kelas
No.

Data

Kelas X MM-2

Kelas X TITL-3

1.

Jumlah

2945

2635

2.

N

35

34

3.

84,14

Rata-rata ( )

77,50

4.

S2

106,80

100,38

5.

SD

10,33

10,02

Menghitung

standard

deviasi

gabungan

dengan

. Kemudian mencari nilai

cara

dengan cara

. Menentukan taraf signifikansi (α) dengan cara
. Dengan df=67 dan taraf signifikansi α=5% maka didapatkan
hasil

(liat pada table T).

Dari perhitungan yang diperoleh nilai

maka dapat

disimpulkan yaitu ada perbedaan hasil belajar matematika materi matriks antara
siswa yang diajar dengan model pembelajaran STAD dengan permainan wheel of
fortune dan siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran STAD di kelas X
SMK Negeri 3 Surabaya

PEMBAHASAN
Dari hasil uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa
yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima, dalam hal ditolaknya H0 maka hipotesis
yang telah digunakan dalam penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan hasil
belajar matematika materi matriks antara siswa yang diajar dengan model
pembelajaran STAD dengan permainan wheel of fortune dan

siswa yang

diajarkan dengan model pembelajaran STAD. Dan oleh karena kedua sampel
homogen maka berarti data yang dianalisis pada uji hipotesis sangat akurat,
sehingga pengaruhnya juga lebih besar terhadap hasil belajar matematika siswa .
Pada kelas X MM-2 rata-rata nilai post-test lebih besar dari pada kelas X
TITL-3 maka hasil belajar matematika pada kelas yang diajarkan menggunakan
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model pembelajaran STAD dengan wheel of fortune lebih baik dari pada kelas
yang diajarkan menggunakan model pembelajaran STAD saja. Siswa kelas X
MM-2 yang diberikan model pembelajaran STAD dengan menggunakan
permainan wheel of fortune memiliki nilai post-test yang lebih tinggi dikarenakan
siswa tersebut lebih senang ketika dengan pelajaran matematika dengan sebuah
permainan. Pembelajaran lebih menyenangkan dan siswa tidak merasa bosan
dengan pelajaran matematika dan siswa dapat mengeluarkan ide mereka terhadap
pembelajaran matematika.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan yang telah dinyatakan
bahwa hipotesis diterima, maka dapat disimpulkan bahwa Ada pengaruh model
pembelajaran STAD dengan permainan wheel of fortune terhadap hasil belajar
matematika materi matriks pada siswa kelas X di SMK Negeri 3 Surabaya.

SARAN
Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran-saran
sebagai berikut:
1. Bagi sekolah
Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran STAD yang disertai
dengan permainan wheel of fortune dapat digunakan sebagai masukan untuk
meningkatkan mutu pendidikan yang sudah ada di SMK Negeri 3 Surabaya.
2. Bagi guru
Pada saat pelaksanaan pelajaran, guru hendaknya membimbing siswa secara
menyeluruh bukan hanya sebagaian siswa, sehingga partisipasi siswa dalam
pembelajaran matematika dapat meningkat. Model pembelajaran yang
digunakan oleh guru haruslah bervariasi dan dapat dikembangkan lebih jauh
lagi dengan menerapkan sebuah permainan agar tercapai hasil belajar siswa
yang baik.
3. Bagi siswa
Diharapkan agar dalam setiap pembelajaran selalu menanyakan masalahmasalah yang masih belum dipahami dalam materi yang diajarkan dan selalu

273

melakukan diskusi dengan temannnya dalam menyelesaikan setiap suatu
permasalahan dalam belajar. Hendaknya siswa mempunyai inisiatif untuk
berkerjasama dalam pembelajaran terutama ketika kegiatan diskusi secara
berkelompok. Materi yang dianggap belum mengerti atau belum dipahami
dalam diskusi kelompok dapat ditanyakan kepada guru yang mengajar.
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Abstrak
Perbedaan gender bukan hanya berakibat pada perbedaan kemampuan siswa
dala m menyelesaikan masalah, tetapi cara memperoleh pengetahuan atau pola
pikir matematika setiap siswa juga berbeda-beda sehingga tujuan penelitian ini
adalah untuk mendeskripsikan pola pikir siswa dalam menyelesaikan soal cerita
menggunakan tahapan Polya berdasarkan gender dan kemampuan matematika.
Subjek dalam penelitian ini adalah enam siswa yang terdiri dari kategori
kemampuan tinggi, sedang, dan rendah yang diambil dari kelas VIII SMPN 10
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Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif sehingga data
yang dikumpulkan melalui dokumentasi, tes, dan wawancara dianalisis sesuai
tahapan yang dikemukakan Miles dan Huberman dengan berdasarkan indikator
yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa
siswa laki-laki memiliki jawaban yang lebih bervariasi, langkah yang digunakan
tidak terbatas, dan juga tidak memiliki kaidah negatif dalam mengambil tindakan
maupun keputusan, sedangkan siswa perempuan siswa perempuan yang
jawabannya lebih memusatkan perhatian pada satu arah yang dianggap penting,
mengikuti jalcur yang pernah didapatkan dan memiliki kaidah negatif yang
membuatnya terbatas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa laki-laki
memiliki pola pikir divergen, sedangkan siswa perempuan memiliki pola pikir
konvergen.
Kata Kunci: pola pikir, gender, kemampuan matematika.
A. PENDAHULUAN
Dalam mempelajari matematika, masih banyak siswa baik laki-laki
maupun perempuan yang menganggap matematika itu mata pelajaran sulit dan
membosankan, terutama dalam menyelesaikan soal cerita. Soal cerita adalah
suatu pertanyaan yang diuraikan dalam bentuk cerita dengan rangkaian kalimat
yang bermakna dan biasanya berhubungan dengan kegiatan sehari-hari.
Sedangkan soal cerita matematika merupakan pengaplikasian matematika dan
pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan hal tersebut, aspek gender dalam pembelajaran matematika
menjadi perhatian, Gender merupakan istilah untuk mendeskripsikan
perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan, karena gender merupakan
konstruksi yang sebenarnya bukan bawaan lahir melainkan dapat dibentuk atau
diubah tergantung dari tempat, waktu, suku, sosial, dan sebagainya (Nugroho,
2008:38). Perbedaan gender bukan hanya berakibat pada perbedaan
kemampuan, karena kemampuan matematika adalah daya yang dimiliki
seseorang dari hasil pembawaan dan latihan untuk menyelesaikan soal atau
masalah matematika. Namun, cara memperoleh pengetahuan matematika setiap
siswa juga berbeda-beda berdasarkan pola pikir setiap individu. Pola pikir
adalah cara seseorang menggunakan akal untuk mempertimbangkan dan
memutuskan sesuatu yang melibatkan kesadaran dan subjektivitas individu.
Pola Pikir menurut Edward De Bono terbagi menjadi dua tipe yang selaras
dengan pernyataan dari Djamarah (2011:34) yaitu :
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a. Berpikir Konvergen, berarti berpikir menuju satu arah yang benar atau satu
jawaban yang paling tepat atau satu pemecahan dari suatu masalah.
b. Berpikir Divergen, berarti berpikir dalam arah yang berbeda-beda, akan
diperoleh jawaban-jawaban yang unik yang berbeda-beda tetapi benar.
Untuk

memudahkan

dalam

mendeskripsikan

pola

pikir

dalam

menyelesaikan soal cerita maka peneliti menggunakan tahapan-tahapan dalam
proses pemecahan masalah menurut Polya dalam Nafi‟an (2011:572) yaitu:
a. Memahami masalah
Pada tahap ini siswa harus memahami masalah atau soal yang diberikan
dengan menunjukkan bahwa siswa dapat menentukan apa yang diketahui,
apa yang ditanyakan, apa syaratnya cukup ataukah berlebihan untuk
menyelesaikan soal yang diberikan.
b. Merencanakan pemecahan masalah
Pada tahap ini siswa harus menunjukkan hubungan antara yang diketahui
dan yang ditanyakan dengan menentukan cara yang akan digunakan untuk
menyelesaikan soal yang diberikan.
c. Melaksanakan rencana pemecahan masalah
Pada tahap ini siswa harus melaksanakan rencana yang telah ditetapkan
pada tahap merencanakan pemecahan masalah dengan menulis dan
menjawab soal yang diberikan pada lembar jawaban.
d. Memeriksa kembali solusi yang diperoleh
Pada tahap ini siswa melakukan pengecekan setiap langkah yang dilakukan
dan menguji solusi yang telah diperoleh.
Melihat paparan di atas, penelitian ini ingin menjawab permasalahan,
Bagaimana pola pikir siswa dalam menyelesaikan soal cerita menggunakan
tahapan Polya berdasarkan gender dan kemampuan matematika pada materi
teorema Pythagoras di kelas VIII SMP Negeri 10 Surabaya? Yang hasilnya
diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi guru matematika sebagai bahan
referensi dalam upaya untuk memperbaiki pembelajaran matematika agar lebih
menyenangkan. Serta sebagai informasi bagi para guru matematika mengenai
pola pikir siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Dengan demikian, penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pola pikir siswa laki-laki
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dan perempuan dengan kemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah
dalam menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan tahapan Polya.
B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berbentuk
studi kasus, yang bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pola pikir
siswa SMP baik laki-laki maupun perempuan dengan kemampuan matematika
tinggi, sedang, dan rendah dalam menyelesaikan soal cerita dengan
menggunakan tahapan Polya. Data yang digunakan peneliti dalam penelitian
ini adalah data primer berupa nilai rata-rata ulangan harian materi sebelumnya,
hasil tes subjektif dan hasil wawancara terhadap subyek terkait yaitu siswa
SMP Negeri 10 Surabaya kelas VIII. Adapun sumber data pada penelitian ini
adalah kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari enam siswa SMP Negeri 10
Surabaya kelas VIII. Metode pengumpulan data pada penelitian ini
menggunakan metode dokumentasi metode tes, dan metode wawancara.
Instrumen penelitian menggunakan lembar tes, dan lembar wawancara.
Dalam penelitian ini, tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti dalam
menganalisis data sesuai dengan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman
(dalam Fuad dan Nugroho, 2014:16 - 18) yaitu:
1. Reduksi data
a. Mengorganisir siswa melalui data dokumentasi sesuai kategori
kemampuan tinggi, sedang, dan rendah menurut Arikunto dalam
Visitasari dan Siswono (2013) sebagai berikut:
1)

Kemampuan Tinggi (ST): nilai ≥ 88

2)

Kemampuan Sedang (SS): 59 < nilai < 88

3)

Kemampuan Rendah (SR): nilai ≤ 59

b. Mengkategorikan dan mengoreksi hasil pekerjaan siswa sesuai indikator
yang akan digunakan untuk menentukan subjek penelitian.
Adapun indikator pola pikir siswa dalam menyelesaikan soal
matematika bentuk cerita yang digunakan dalam menganalisis data
sebagai berikut:
Tabel 3.1 Indikator Pola Pikir Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita
Menggunakan Tahapan Pemecahan Masalah Polya
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Tahap
Penyelesaian
Memahami
Masalah

Konvergen

Divergen

Siswa memilih satu cara
yang pasti untuk dapat
mengungkapkan
informasi baik diketahui
maupun ditanya dari soal

Siswa
memikirkan
beberapa
cara
yang
kemungkinan dapat untuk
mengungkapkan informasi
baik diketahui maupun
ditanya dari soal
Siswa menentukan cara
yang
bervariasi
atau
terdapat modifikasi dari
yang pernah diajarkan
Siswa menuliskan tahapan
yang tidak berurutan, tidak
terpatri pada label-label
yang
diajarkan,
dan
menyimpulkannya secara
umum
Siswa memeriksa dengan
sekadar membaca

Merencanakan
Pemecahan
Masalah

Siswa menentukan cara
yang sesuai dengan yang
pernah diajarkan

Memecahkan
Masalah

Siswa
menuliskan
tahapan secara berurutan,
terpatri label-label yang
pernah diajarkan, dan
dapat
menyimpulkan
dengan detail
Siswa
memeriksa
kembali secara teliti

Memeriksa
Kembali

c. Melakukan penyerdehanaan pada data hasil wawancara menjadi susunan
bahasa yang baik dan rapi.
2. Penyajian data
a. Menyajikan hasil pekerjaan siswa yang telah dipilih sebagai subjek
penelitian melalui kesesuaian indikator pada tahap reduksi.
b. Menyajikan hasil wawancara yang telah direkam pada tape recorder
dalam bentuk tulisan.
3. Penarikan kesimpulan
Penarikan kesimpulan merupakan pemaknaan terhadap data yang telah
dikumpulkan. Pemaknaan tersebut dilakukan berdasarkan pola-pola yang
sudah tergambarkan dalam penyajian data.
Dalam penelitian ini pengujian keabsahan data dilakukan dengan
menggunakan teknik triangulasi. Namun, tidak menggunakan semua jenis
teknik triangulasi, melainkan hanya menggunakan triangulasi teknik menurut
Sugiyono. Karena sangat sulit bagi peneliti untuk dapat melaksanakan semua
teknik tersebut. Adapun cara yang ditempuh peneliti dalam triangulasi teknik
adalah:
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1. Mengecek balik data yang diperoleh melalui teknik tes dengan
menggunakan teknik wawancara.
2. Membandingkan antara hasil tes dengan hasil wawancara.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian
Hasil mengelompokkan siswa dalam tiga kelompok kemampuan
matematika yaitu siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah
berdasarkan data dokumentasi rata-rata nilai ulangan harian siswa dengan
kriteria menurut Arikunto. Maka didapatkan hasil sebagai berikut:
Tabel 4.1 Tabel Hasil Kemampuan Siswa Kelas VIII

KEL
AS
VIIIG
VIIIH
VIII-I

VIII-J

KEMAMP
UAN
Tinggi
Sedang
Rendah
Tinggi
Sedang
Rendah
Tinggi
Sedang
Rendah
Tinggi
Sedang
Rendah

JUMLAH SISWA
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
4
8
11
12
4
3
8
21
5
2
3
3
10
19
2
4
9
18
4
-

Berdasarkan hasil pengelompokan siswa kelas VIII tersebut, maka
peneliti melakukan tes pemecahan masalah materi teorema Pythagoras yang
terdiri dari tiga butir soal berbentuk kartu terhadap siswa, dengan tujuan
untuk menentukan enam siswa sebagai subjek penelitian yang terdiri dari
satu siswa laki-laki dan satu siswa perempuan dari masing-masing
kelompok. Pemilihan subjek dilakukan dengan cara menganalisis hasil tes
pemecahan masalah para siswa yang sesuai indikator pemecahan masalah.
Selain itu, pemilihan juga melalui bantuan atau saran dari guru mata
pelajaran matematika untuk memilih siswa yang mempunyai keberanian dan
kemauan dalam melaksanakan wawancara. Hal ini dilakukan karena guru
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mata pelajaran matematika lebih mengetahui karakter siswa sehingga
memudahkan peneliti dalam proses penelitian. Berikut ini daftar siswa yang
terpilih sebagai subjek penelitian:
Tabel 4.2 Tabel Subjek Penelitian

No
.
1.

Nama Subjek

Jenis Kelamin

Kelompok

Kode Siswa

Kurnia Lazzuardi

Laki-laki

Tinggi

LT

2.

Rachmad Baktiar Luis

Laki-laki

Sedang

LS

3.

Bagus Pratama W.

Laki-laki

Rendah

LR

4.

Intan Arilia Sughesti

Perempuan

Tinggi

PT

5.

Adiva Wahyu Azzahra

Perempuan

Sedang

PS

6.

Findriani Aprilia

Perempuan

Rendah

PR

Subjek penelitian tersebut akan mengikuti kegiatan wawancara
terhadap soal-soal yang sudah dikerjakan. Berikut ini temuan penelitian
yang didapatkan peneliti pada proses penelitian melalui tes pemecahan
masalah dan wawancara terhadap subjek penelitian:
a. Temuan Penelitian pada Siswa LT
Siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanya tetapi, siswa
dapat mengungkapkan semua informasi yang ada secara keseluruhan
dengan baik yang didapatkan dengan cara membaca soal dan
memperhatikan gambar, dalam merencanakan pemecahan memilih cara
yang tepat dengan sebagian ada yang dimodifikasinya menjadi lebih
simpel dengan lompatan-lompatan tanpa terpatri label-label tertentu
terlihat pada jawaban dari soal 1, 2, dan 3 pemisalan yang digunakan
berubah-ubah tetapi hasil akhirnya benar semua, dan menyimpulkan
secara umum serta sangat yakin dengan jawabannya tanpa melakukan
pemeriksaan kembali.
b. Temuan Penelitian pada Siswa LS
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Siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanya tetapi, siswa
dapat mengungkapkan semua informasi yang ada secara keseluruhan
dengan baik yang didapatkan dengan cara membaca soal dan
memperhatikan gambar, dalam merencanakan pemecahan pada soal 1
siswa memilih cara yang berbeda dari yang diajarkan, untuk soal 2 dan 3
sesuai yang diajarkan. Untuk pelaksanaan rencana pemecahan siswa
menggunakan pemisalan dengan label yang sama tetapi dengan tahapan
yang berbeda-beda dan penyimpulannya sesuai dengan kalimat yang
dibaca pada soal. Pada tahap pemeriksaan siswa hanya sekedar melihat
kembali jawaban dan berkata yakin dengan jawabannya.
c. Temuan Penelitian pada Siswa LR
Siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanya

dan siswa

kesulitan serta membutukah bantuan dalam mengungkapkan semua
informasi yang ada secara keseluruhan dengan baik yang didapatkan
dengan cara membaca soal dan memperhatikan gambar, dalam membuat
rencana pemecahan cukup tepat namun hanya sebagian dan pemecahan
hampir semua tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Pada tahap
pemeriksaan siswa hanya sekedar melihat kembali jawaban namun tetap
tidak yakin dengan jawabannya dan belum bisa menyimpulkannya.
d. Temuan Penelitian pada Siswa PT
Siswa menuliskan dan dapat mengungkapkan apa yang diketahui dan
ditanya dengan baik yang didapatkan dengan cara membaca soal, dalam
merencanakan pemecahan memilih cara yang tepat sesuai dengan yang
diajarkan sebelumnya dengan pelaksanaan pemecahannya secara tahapan
yang berurutan dan menggunakan label-label yang terpatri dari soal 1, 2,
dan 3 serta menyimpulkan secara detail seperti yang ditulis pada lembar
jawaban. Tahap pemeriksaan kembali jawaban dilakukan dengan teliti
oleh siswa.
e. Temuan Penelitian pada Siswa PS
Siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanya tetapi, siswa
dapat mengungkapkan apa yang diketahui dan ditanya dengan baik,
kecuali soal 3 siswa ada pemahaman yang berbeda, informasi tersebut
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didapatkan dengan cara membaca soal yang dianggap dengan cara
membaca soal lebih mendapatkan informasi yang akurat. Dalam
merencanakan pemecahan masalah siswa memulainya dengan membuat
sketsa selanjutnya dikerjakan dengan rumus pythagoras sesuai yang
dipahami pada soal. Untuk pelaksanaan rencana pemecahan siswa
melaksanakan sesuai yang direncanakan secara berurutan dan terpatri
dengan label-label seperti yang diajarkan serta penyimpulannya secara
detail. Untuk tahap pemeriksaan kembali dilakukan oleh siswa dengan
teliti.
f. Temuan Penelitian pada Siswa PR
Siswa sebagian menuliskan apa yang diketahui dan ditanya karena siswa
masih kesulitan dalam memahami soal. Namun, siswa cukup percaya diri
mengungkapkan yang diketahui dan ditanya sesuai yang siswa dapatkan
dari membaca soal dan terkadang mencoba mencari informasi dari yang
lain. Untuk tahap perencanaan pemecahan sebagian sudah dilakukan
dengan cara yang benar. Sedangkan untuk tahap pemecahan siswa
terpatri dengan cara yang dipelajari walaupun labelnya tidak terpatri,
siswa juga menuliskan secara berurutan dengan baik serta pengambilan
kesimpulan secara detail dengan bahasa yang baik. Tahap pemeriksaan
kembali dilakukan oleh siswa dengan masih memikirkan adanya
kesalahan atau tidak.
2. Pembahasan
Berikut

ini

pembahasan

mengenai

pola

pikir

siswa

dalam

menyelesaikan soal matematika bentuk cerita berdasarkan gender dan
kemampuan matematika:
a. Pola pikir siswa laki-laki dalam menyelesaikan soal cerita
menggunakan tahapan Polya berdasarkan kemampuan matematika
Terkait dengan data yang didapatkan dari subjek LT, LS, dan LR,
berarti pola berpikir siswa laki-laki dalam cara memahami masalah
mencakup semua informasi yang ada pada soal tanpa merasa terbatas atau
memilah-milah yang penting saja, sehingga subjek dapat mengungkapkan
secara lengkap dan percaya diri meskipun banyak pengaruh. Pengaruh yang
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dimaksud adalah adanya gambar pada soal, pertanyaan peneliti saat
wawancara, dan pengetahuan yang dimiliki oleh subjek sebelumnya.
Rencana pemecahan masalah yang digunakan subjek adalah strategi
mengaitkan

dari

yang

diketahui

dengan

yang

ditanyakan

tanpa

menghiraukan kaidah negatif dari memodifikasi cara-cara yang sudah
pernah diajarkan ataupun dengan cara yang berbeda dari yang diajarkan.
Dalam tahap ini subjek mengungkapkan argumen secara jelas dan singkat.
Dalam pemecahan masalah, subjek menyelesaikan secara lompatan
atau tidak berurutan karena subjek tidak membatasi penyelesaian yang
dibuat harus benar dan sesuai dengan yang diajarkan sebelumnya, karena
pada tahap ini juga dipengaruhi oleh seberapa banyak pengetahuan yang
dimiliki siswa.
Pada tahap memeriksa kembali dalam proses dan hasil penyelesaian
hampir tidak dilakukan. Adapun tahap memeriksa kembali dilakukan hanya
dengan membaca kembali tanpa melakukan analisis langkah-langkah yang
telah dibuat. Sehingga pemahaman subjek terhadap langkah memeriksa
hanya diartikan membaca kembali, dan subjek mengatakan bahwa hasil
pekerjaan diyakini benar.
b. Pola pikir siswa perempuan dalam menyelesaikan soal cerita
menggunakan tahapan Polya berdasarkan kemampuan matematika
Berdasarkan data hasil temuan yang didapatkan dari subjek PT, PS, dan
PR, berarti pola pikir siswa perempuan dalam menyelesaikan soal
matematika bentuk cerita sebagai berikut:
Dalam tahapan memahami soal siswa memilah-milah informasi
dengan menggunakan cara membaca soal yang dianggap lebih lengkap
dalam mencari informasi dibandingkan cara lain walaupun sebagian ada
yang memperhatikan cara lain untuk menambah informasi atau sekedar
mencari kebenaran informasi yang didapatkan saja.
Untuk tahap merencanakan pemecahan masalah dilakukan dengan
memilih cara yang sesuai dengan yang pernah siswa pelajari sebelumnya
yang dianggap itulah satu-satunya cara yang benar, sehingga sebagian siswa
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yang kurang memahami masalah tetap berusaha memikirkan dan mengingat
cara yang pernah dipelajari agar tidak salah.
Dari hasil penjabaran di atas, peneliti menyatakan bahwa siswa lakilaki dengan siswa perempuan memiliki keunggulan masing-masing dalam
menyelesaikan soal cerita. Dari siswa laki-laki lebih berani dalam
memunculkan berbagai kemungkinan yang ada tanpa batas, namun siswa
laki-laki kurang teliti dan kurang dapat mengkomukasikan dengan baik yang
terlihat dalam penggunaan bahasa dalam wawancara. Sedangkan siswa
perempuan memiliki keunggulan dalam berkomunikasi dan ketelitian
meskipun siswa perempuan lebih terpatri untuk mengikuti langkah-langkah
yang sudah ada, daripada memunculkan hal-hal yang serba kemungkinan
kebenarannya.
D. KESIMPULAN
Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat
disimpulkan bahwa:
a. Pola pikir siswa laki-laki dalam menyelesaikan soal matematika bentuk
cerita mengarah pada indikator berpikir divergen. Hal ini dapat dilihat dari
cara siswa laki-laki menyelesaikan soal materi teorema Pythagoras yang
diberikan peneliti dan dapat dilihat juga dari hasil wawancara yang mana
siswa laki-laki memiliki jawaban yang lebih bervariasi, langkah yang
digunakan tidak terbatas, dan juga tidak memiliki kaidah negatif dalam
mengambil tindakan maupun keputusan.
b. Pola pikir siswa perempuan dalam menyelesaikan soal matematika bentuk
cerita mengarah pada indikator berpikir konvergen. Hal ini dapat dilihat dari
cara siswa laki-laki menyelesaikan soal materi teorema Pythagoras yang
diberikan peneliti dan dapat dilihat juga dari hasil wawancara yang mana
siswa perempuan yang jawabannya lebih memusatkan perhatian pada satu
arah yang dianggap penting, mengikuti jalur yang pernah didapatkan dan
memiliki kaidah negatif yang membuatnya terbatas dalam melakukan
sesuatu karena beranggapan yang dilakukan harus tepat.
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ABSTRAK
Diberikan graf terhubung dengan himpunan simpul
. Jarak antara dan

, dinotasikan

panjang lintasan terpendek dari

ke

adalah himpunan bagian dari

, didefinisikan sebagai

pada

dan

. Jika
, maka representasi

adalah

. Jika
berbeda, maka

dari

dan u

terhadap

untuk setiap

disebut sebagai himpunan pembeda (resolving set)

. Jika simpul-simpul di

membentuk graf bintang, maka himpunan

pembeda
disebut himpunan pembeda bintang (star
resolving set). Dimensi metrik bintang (star metric dimension) adalah kardinalitas
minimum dari himpunan pembeda bintang dan dinotasikan dengan
.
Penelitian ini yaitu membandingkan dimensi metrik dan dimensi metrik bintang.
Hasil penelitian diperoleh perbedaan karakteristik dari dimensi metrik dan
dimensi metrik bintang.
Kata kunci: dimensi metrik, dimensi metrik bintang,himpunan pembeda,
himpunan pembeda bintang.
Abstract
Let a connected graph

with vertex set

distance between

and

, denoted by

shortest path from

to

in

and

. If

is a subset of
. If

is a resolving set of

. The

, is defined as the length of the

, then the representation of

different, then

and

with respect to
for every

. If the vertices in

is
are

to form star graph,

then resolving set
is a star resolving set. Star metric
dimension is a minimum cardinality from star resolving set and denoted by
. This study is comparing dimensional metric and star metric
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dimensions. The research to find out by differences for characteristics of metric
dimensions and star metric dimensions.
Key words: metric dimension, star metric dimension, resolving set, star resolving
set.
PENDAHULUAN
A. LatarBelakang
Teori Graf mulai dikenal pada saat seorang matematikawan bangsa
Swiss,bernama Leonhard Euler melalui tulisannya yang berisi tentang upaya
pemecahan masalah jembatan Konigsberg yang sangat terkenal di Eropa.berhasil
mengungkapkan Misteri Teka-Teki Jembatan Konigsberg pada tahun 1736
(sekarang bernama Kaliningrad) (Ibrahim dkk, 2013). Buku pertama yang menulis
tentang teori graf adalah “Therie der endlichen und unendlichen Graphen” oleh
Konig pada tahun 1936.Jembatan Konigsberg ditunjukkan pada Gambar 1.1 (a),
sedangkan untuk representai dari jembatan ditunjukkan pada Gmbar 1.1 (b).

(b)

(a)

Gambar 1.1 (a) Jembatan Konigsberg (b) Graf yang merepresentasikan Jembatan
Konigsberg (Dewi, 2013)

Dalam tulisannya, Euler mencoba solusi atas permasalahan bagaimana
menyeberangi semua jembatan itu tepat satu kali dari tempat berangkat sampai
kembali ketempat semula. Pada permasalahan yang diungkapkan oleh Euler,
simpul digunakan untuk mempresentasikan lokasi daratan yang dihubungkan oleh
jembatan-jembatan. Sedangkan tiap jembatan dipresentasikan dengan sisi. Hasil
dari penelitiannya tersebut adalah seseorang tidak mungkin berjalan melalui
ketujuh jembatan masing-masing satu kali dan kembali ketempat asal
keberangkatan (Dewi, 2013).
Suatu graf

terdiri atas dua himpunan, yaitu himpunan tak kosong

( )

yang unsur-unsurnya disebut simpul (vertices) dan himpunan (mungkin kosong)
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( ) yang unsur-unsurnya disebut sisi (edges), sedemikian hingga setiap sisi
( ) merupakan pasangan dari simpul-simpul di

dalam
(
graf

)(Ibrahim dkk, 2013).

adalah banyaknya simpul atau anggota

(vertex-set) disebut order dari graf

anggota

( ), yang dinotasikan

. |

dari

adalah banyaknya sisi atau

dari graf (edge-set) disebut size dari graf .

Sebuah graf

dikatakan terhubung (connected) jika untuk sebarang dua

simpul berbeda di

terdapat sebuah lintasan yang menghubungkan kedua simpul

tersebut. Jarak antara simpul
terpendek dari

ke

dan

didefinisikan sebagai panjang lintasan
(

dan dinotasikan

didefinisikan sebagai nilai
dua simpul di ( ) dan dinotasikan

( )*

(

). Diameter dari suatu graf
)+ atau jarak terbesar dari sebarang

( ).

Dimensi metrik pertama kali dikenalkan oleh Harary dan Melter pada tahun
1966, kajian tentang dimensi metrik menjadi sebuah NP.complete problem artinya
tidak mudah untuk mendapatkan dimensi metrik dari suatu graf bentuk tertentu.
Oleh karena itu, untuk mendapatkan dimensi metrik bentuk graf tertentu ataupun
kelas tertentu dilakukan analisis dari subkelas terlebih dahulu agar lebih mudah
mencari dimensi metrik dari graf secara umum (Permana, 2012).
Beberapa aplikasi dari himpunan pembeda pada ilmu kimia yaitu untuk
mempresentasikan senyawa kimia (Chartrand, 2000).Contoh aplikasi dari dimensi
metriklainnya adalah untuk meminimalkan pemasangan sensor kebakaran di
sebuah gedung, seperti pada penelitian Wahyudi (2012).
Penelitian terdahulu tentang dimen simetrik yaitu oleh Chartrand, dkk
dengan judul “Resolvability in Graph and The Metric Dimension of a Graph”
tahun 2000 dan Saputro, dkk dengan judul “The Metric Dimension of A Complete
-Partite Graph and Its Products”. Selain itu ada juga penelitian dimensi metrik
yang dilakukan oleh Bangkit Joko Widodo dengan judul Dimensi Metrik pada
Graf Sun, Graf Helm, dan Graf Double Cones, oleh Wildan Habibi dengan judul
Dimensi Metrik Graf Kincir dan oleh Johanes Arief Puromo dengan judul
Dimensi Metrik Pada Pengembangan Graph Kincir. Penelitian tentang dimensi
metrik bintang yaitu oleh Ninik Mutianingsih dengan judul Dimensi Metrik
Bintang dari Graf Serupa Roda.Berdasarkan ulasan dari berbagai penelitian yang
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telah dilakukan, maka pada penelitian ini yaitu membandingkan dimensi metrik
dan dimensi metrik bintang.

B. RumusanPertanyaan
Berdasarkan uaraian

latar belakang,

masalah

yang dikaji

adalah

membandingkan dimensi metric dan dimensi metric bintang.

C. TujuanPenelitian
Tujuan dari penelitian ini, yaitu memperoleh perbedaan karakteristik dari
dimensi metric dan dimesi metric bintang.

D. ManfaatPenelitian
Manfaat dari penulisan tesis ini, yaitu sebagai acuan penelitian selanjutnya
tentang graf, khususnya dimensi metrik dan dimensi metrik bintang.

METODE PENELITIAN
Metode penelitian untuk mendapatkan perbedaan karakteristik dari
dimensi metric dan dimensi metrik bintang adalah sebagai berikut:
a. Studi Literatur
Pada tahap ini, dilakukan studi literatur dari buku, jurnal, dan penelitian
sebelumnya mengenai dimensi metrik dan dimensi metric bintang.
b. Analisis
Kegiatan yang dilakukan antara lain:
1. Mendapatkan himpunan pembeda dan himpunan pembeda bintang.
2. Mendapatkan dimensi metrik dan dimensi metric bintang. Pada tahap ini
diperoleh batas atas dan batas bawah, jika batas atas dan batas bawah sama,
maka bisa didapatkan dimensi metric dan dimensi metrik bintang .
c. Melakukan evaluasi terhadap analisis yang sudah dilakukan yaitu dari hasil
pada tahap sebelumnya akan dbuktikan menggunakan kajian dimensi metrik
bintang dan teorema dimensi metrik bintang.
d. Penarikan simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.
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HASIL PENELITIAN
Dari hasil kajian yang sudah dilakukan, diperoleh perbedaan karakteristik
dari dimensi metrik dan dimensi metrik bintang yaitu pada tahap mendapatkan
himpunan pembedanya.

PEMBAHASAN
A. DimensiMetrik
Diberikan suatu graf terhubung

. Misalkan dua simpul

simpul-simpul pada graf terhubung
(

*

ke

dan

pada

dan

). Jika diberikan suatu himpunan terurut yaitu

+ dari simpul-simpul dalam graf terhubung

maka representasi dari simpul
(
Jika (

adalah

. Jarak antara dua simpul

didefinisikan sebagai panjang lintasan terpendek dari
dinotasikan

dan

terhadap

)

( (

adalah:

) (

) untuk setiap simpul

dan simpul di ( )

)

(

))

( ) berbeda atau jika representasi di

berbeda antara simpul satu dengan simpul yang lainnya, maka
sebagai himpunan pembeda dari

dikatakan

. Himpunan pembeda dengan kardinalitas)

minimum disebut himpunan pembeda minimum. Kardinalitas minimum dari
himpunan pembeda disebut dimensi metrik dari

dan dinotasikan

(Chartrand, dkk., 2000). Dengan demikian dimensi metrik dari graf

( )
adalah

kardinalitas minimum dari himpunan pembeda .
Sebagai contoh untuk mendapatkan dimensi metrik Sebagai contoh,
diberikan sebuah graf gir

dengan

yang diberikan pada Gambar 1.2.

Untuk mendapatkan dimensi metrik pada graf gir

, maka harus menentukan

batas atas dan batas bawah dimensi metric dari graf tersebut. Berikut akan dibahas
dimenis metric dari graf gir

.

v1
w4

v4

w1
v2

c
w3

w2
v3
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Gambar 1.2 Graf Gir
(

Untuk mendapatkan batas atas dimensi metrik
*

), misalkan

+ diperoleh representasi:

i. Simpul-simpul bukan elemen

yaitu:

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

ii. Simpul-simpul elemen yaitu (

)

(

) dan (

)

(

Terlihat dari hasil diatas bahwa semua simpul yang bukan elemn
representasi yang berbeda.Sedangkan simpul
dari

dan

)
mempunyai

yang merupakan elemen

pasti memiliki representasi yang berbeda, yang membedakan adalah posisi

padarepresentasinya.Akan tetapi

belim tentu memiliki kardinalitas yang

minimum. Oleh karena itu, dapat dikatakan sebagai batas atas dimensi
metrik

(

(

) atau dapat ditulis

Untukbatasbawah,

( )

bukan lintasan, maka

maka dapat dikatakan

(

.

kurang dari 2 misalkan

(2000) telahmembuktikanbahwa
karena

)

)

. Chartranddkk

jika dan hanya jika
(

)

.Olehkarena

. Oleh
(

)

,

.

B. Graf Bintang
Sebelum membahas tentang dimensi metrik bntang terlebih dahulu kita
membahas tentang graf bintang. Graf bintang
simpul. Memiliki satu simpul pusat

adalah graf dengan

yang terhubung dengan

simpul lainnya

(Darmaji, 2012).Gambar 1.3 adalah contoh dari graf bintang.

(a)

(b)

(c)

(d)
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Gambar 1.3 (a) Graf Bintang
Bintang

atau graf Trivial (b) Graf Bintang

(c) Graf

(d) Graf Bintang

C. Dimensi Metrik Bintang
Pengembangan dimensi metrik dapat dilakukan dengan menambahkan
*

syarat tertentu pada himpunan pembeda

+. Pada penelitian ini

dibahas syarat yang harus terpenuhi pada himpunan

. Jika simpul-simpul di
*

+

dinamakan himpunan pembeda bintang dan dinotasikan dengan

. Himpunan

membentuk graf bintang, maka himpunan pembeda

pembeda bintang dengan banyak anggota minimum disebut dimensi metrik
( ) (Mutia, 2015). Dengan demikian, dimensi

bintang dan dinotasikan

metrik bintang adalah banyak anggota minimum dari himpunan pembeda bintang
.
Contoh dari dimensi metric bintang yaitu diberikan sebuah graf gir
dengan

seperti pada Gambar 1.2. Untuk mendapatkan dimensi metrik

bintang pada graf gir

, maka harus menetukan batas atas dan batas bawah

dimensi metrik bintang dari graf tersebut. Dimensi metrik bintang mensyaratkan
bahwa semua simpul elemen

harus membentuk bintang dan

memiliki

kardinalitas yang minimum. Berikut akan dibahas dimensi metrik bintang pada
graf gir

.
(

),

simpul

di

Untuk mendapatkan batas atas dimensi metrik bintang
*

misalkan

+

dan

ditunjukkan

bahwa

semua

mempunyai representasi yang berbeda terhadap . Berikut adalah hasil
observasi dari graf
dan
(

)

. Simpul-simpul yang bukan elemen

adalah

diperoleh representasi simpul sebagai berikut:
(

(

)

(

)

(

) (

)

(

)

(

)

(

)
(

(

)

)
)

(

)
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Terlihat dari hasil observasi diatas bahwa semua simpul yang bukan
elemen

mempunyai representasi yang berbeda. Sedangkan simpul

yang merupakan elemen dari
membedakan adalah posisi
(

)

(

) (

memiliki representasi yang bebeda dan yang
pada representasi ketiga simpul tersebut, yaitu

)

(

) (

)

(

).

Jadi

*

+ merupakan himpunan pembeda bintang dengan kardinalitas

dengan

dan simpul-simpul elemen

tetapi,

belum tentu memiliki kardinalitas yang minimum. Oleh karena itu,

membentuk graf bintang

(

dapat dikatakan sebagai batas atas dimensi metrik bintang
(

ditulis

)

sama
. Akan

) atau dapat

.

Untuk mendaptkan batas bawah, akan ditunjukkan bahwa jika
kurang dari , misalkan

maka pasti terdapat sedikitnya dua simpul yang

mempunyai representasi sama. Perhatikan dua kasus berikut:
i.

Simpul elemen

adalah simpul pusat dan simpul tepi. Jika demikian, maka

terdapat sedikitnya dua simpul yang memiliki representasi sama. Tanpa
*

mengurangi keumuman, misalkan

+ maka sedikitnya terdapat dua

simpul yang mempunyai representasi sama, yaitu (

ii.

(

)

(

).

) (

(

Simpul elemen

)

(

)

(

) dan

)
(

(
)

)
(

)

adalah simpul tepi dan simpul tambahan. Jika demikian,

maka terdapat sedikitnya dua simpul yang memiliki representasi sama.
*

Tanpa mengurangi keumuman, misalkan

+ maka sedikitnya

terdapat dua simpul dengan representasi yang sama, yaitu
(

)

(

(

)

).

Dari kasus i dan ii menunjukkan bahwa

dengan

bukan

merupakan himpunan pembeda bintang. Oleh karena itu, batas bawah dimensi
(

metrik bintang

)

.

Oleh karena batas atas dan batas bawah dimensi metrik bintang
(

)

. Jadi dimensi metrik bintang

dibentuk oleh himpunan pembeda bintang

(

)

. Graf bintang yang

adalah graf bintang

, seperti

pada Gambar 1.3.
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v1
w6

w1

Gambar 1.3 Graf Bintang

SIMPULAN
Dari hasil kajian yang sudah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa
perbedaan yang diperoleh yaitu pada tahap menentukan himpunan pembeda.
( ) kita bisa menentukan himpunan

Yaitu untuk mendapatkan dimensi metric

pembeda disemua titik tanpa harus membentuk graf bintang, sedangkan untuk
mendapatkan dimensi metrik bintang

( ) kita harus menentukan himpunan

pembeda bintang yang terhubung dan membentuk graf bintang

.

SARAN
Dimensi metric dan dimensi metric bintang untuk sebarang graf terhubung adalah
masalah terbuka. Untuk mendapatkan dimensi metric dan dimensi metric bintang
bisa diperoleh pada sebarang graf terhubung.
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PERKALIAN MATRIKS DENGAN ALGORITMA DIVIDE AND
CONQUER DAN ALGORITMA STRASSEN
Rizky Verdyanto Pratomo
(Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut
Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya)
rizkypratomo93@gmail.com

Abstrak
Perkalian matriks bisa dilakukan dengan menggunakan cara yang biasa dipakai
yakni dengan perkalian matriks standar. Perkalian matriks standar ini bisa dipakai
untuk mengoperasikan perkalian dua buah matriks yang berukuran (berordo) kecil
maupun besar. Jika ukuran dua matriks yang akan dikalikan berukuran kecil maka
bisa dengan mudah kita menggunakan cara standar untuk menyelesaikannya.
Akan tetapi jika dua buah matriks yang akan kita cari tahu hasil kalinya berukuran
(berordo) besar, misalkan diatas 100, 500, atau bahkan 1000, penyelesaian dengan
cara pastilah membutuhkan waktu yang sangat lama. Dalam karya tulis ini kami
mengenalkan dua algoritma perkalian matriks dengan bantuan Matlab, yaitu
Algoritma Divide and Conquer dan Algoritma Strassen yang dapat menyelesaikan
permasalahan perklaian dua buah matriks yang berukuran (berordo) kecil maupun
besar. Dengan bantuan algoritma divide and conquer dengan waktu komputasi
sebesar ( )
( ) dapat menyelesaikan permasalahan perkalian matriks yang
berukuran kecil maupun besar dengan lebih efektif dan efisien dari perkalian
matriks standar. Selain itu ada juga algoritma Strassen dengan waktu komputasi
( )
sebesar
(
) yang lebih cepat dibandingkan algoritma
divide and conquer.
Kata Kunci : Algoritma, Divide and Conquer, Strassen
PENDAHULUAN
Sejak kita berada di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajad
kita telah mengenal tentang materi ”Matriks”. Dalam materi tersebut kita
diajarkan mengenai apa itu matriks, jenis-jenis matriks, pengoperasian matriks
beserta syarat-syaratnya, dan lain sebagainya. Di dalam matematika tingkat
menengah atas , penggunaan matriks sangatlah bermanfaat dalam penyelesaian
berbagai permasalahan, misalnya seperti mengetahui biaya produksi optimum,
mencari keuntungan maksimum,dan lain-lain. Di tingkat perguruan tinggi pun
penggunaan matriks juga sangatlah membantu untuk merepresentasikan sebuah
permasalahan matematis yang selanjutnya akan digunakan untuk memperoleh
solusi dari permasalahan matematis tersebut. Sedangkan dalam kehidupan seharihari keberadaan matriks juga memberikan manfaat , misalnya memudahkan dalam
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membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung
bermacam-macam variabel, digunakan dalam program linear, analisis inputoutput di bidang ekonomi dan kimia serta masih banyak manfaat lainnya.
Dalam matriks, kita bisa melakukan beberapa operasi seperti, penjumlahan
pengurangan, dan perkalian. Hal tersebut tidak begitu sulit untuk dilakukan.
Misalnya kita bisa menjumlahkan dan mengurangkan dua buah matrks dengan
cara menjumlah dan mengurangi elemen-elemen matriks yang seletak. Begitu
pula dengan perkalian dua buah matriks. Misalkan ada dua matriks A dan B, kita
ingin mencari hasil kali dari dua matriks tersebut, dan misalkan hasil kali dua
matriks A dan B adalah C :
C = AB dengan A,B,C adalah
[

]

[

] [

]

Dengan
(

)

(

)

maka akan didapatkan

Contoh penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks di atas tidak begitu
sulit, karena masih berordo kecil. Jika matriks masih beordo 2x2, 4x4, 8x8, dan
16x16 kita mudah untuk memnemukan hasil penjumlahan, pengurangan, dan
perkalian dua matriks. Namun bagaimana jika ordonya melebihi 100, 500, atau
bahkan 1000? Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan megoperasikannya
satu per satu setiap elemen? Jika kita lakukan operasi satu per satu setiap elemen
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dengan ordo matriks yang sangat besar pastinya akan memakan waktu yang
sangat lama.
Dari permasalahan di atas, kami ingin sedikit memberikan solusi untuk
melakukan perkalian matriks yang lebih efektif dan efisien yang dapat digunakan
pada matriks beordo kecil maupun besar yaitu dengan menggunakan algoritma
perkalian matriks divide and conquer dan algoritma perkalian matriks Strassen.
Hal tersebutlah yang membuat kami tertarik untuk mengangkat judul ”
PERKALIAN

MATRIKS

DENGAN

ALGORITMA

DIVIDE

AND

CONQUER DAN ALGORITMA STRASSEN”
PEMBAHASAN
1. Perkalian Matriks Divide and Conquer
Dalam ilmu komputer , algoritma divide and conquer merupakan
algoritma yang sangat populer. Prinsip dasar dari algoritma ini adalah
memecah-mecah masalah menjadi sub-sub masalah atau beberapa bagian
kecil sehingga lebih mudah untuk dilakukan penyelesaian.
Berikut ini 3 hal yang dilakukann dalam Algoritma Divide and Conquer :
a. Divide:

membagi masalah menjadi beberapa sub-sub masalah yang

serupa dengan masalah semula namun berukuran lebih kecil (idealnya
berukuran hampir sama),
b. Conquer: memecahkan (menyelesaikan) masing-masing sub-sub masalah
dengan cara yang sama (secara rekursif),
c. Combine: mengabungkan solusi atau penyelesaian masing-masing subsub

masalah

sehingga

membentuk

solusi

atau

penyelesaian

permasalahan semula.
Algoritma Divide and Conquer pada perkalian matriks adalah :
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Hasil Running Program Divide and Conquer (4 x 4) :

Hasil Running Program Divide and Conquer (1024 x 1024) :
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Namun pada pengerjaan algoritma divide and conquer di atas, masih akan
menghasilkan kompleksitas sebesar O(

). Karena ada 8 operasi rekursif

perkalian, maka persamaan kompleksitasnya akan seperti berikut ini :

( )

( ). /

(

)

Sehingga akan didapatkan persamaan :
( )

(

)

2. Perkalian Matriks Strassen
Algoritma Strassen dalam matematika adalah sebuah algoritma yang
ditemukan oleh Volker Strassen. Algoritma ini merupakan sebuah algoritma
yang digunakan untuk perkalian matriks yang secara asimtot lebih cepat
daripada algoritma perkalian matriks standar atau biasa. Algoritma ini sangat
bermanfaat untuk penggunaan matriks yang berordo besar.
Dengan menggunakan metode penghitungan perkalian

algortima

strassen, akan mengurangi kompleksitas waktu penghitungan perkalian
matriks. Berikut adalah algoritma penghitungan matriks dengan metode
strassen :
Misalkan, diketahui dua buah matriks A dan B yang dikalikan seperti berikut
C = AB dengan A,B,C adalah
[

]

[

] [

]

Dengan
(

)

(

)

maka akan didapatkan

Dengan metode ini kita tidak mengurangi jumlah dari perkalian-perkalian
matriksnya. Kita masih memerlukan 8 perkalian-perkalian untuk menghitung
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matriks-matriks Ci,j , dengan jumlah perkalian yang sama kita perlukan ketika
menggunakan matriks perkalian standar. Kita tetapkan matriks baru :

Yang kemudian digunakan untuk mengekspresikan Ci,j dalam bentuk Mk.
Karena kita telah mendefenisikan Mk kita bisa mengeliminasi satu perkalian
matriks dan mengurangi jumlah perkalian-perkalian menjadi 7 (satu perkalian
matriks untuk tiap Mk) dan ekspresi Ci,j sebagai :

Kita iterasikan bagian diatas ke-n kali proses sampai submatrikssubmatriks menjadi angka-angka. Dengan menggunakan algoritma ini kita
melakukan pengurangan terhadap jumlah perkalian matriks-matriksnya
dimana ketika menggunakan metode divide and conquer memakai 8 kali
perkalian matriks-matriks, ketika menggunakan metode strassen hanya ada 7
kali perkalian matriks-matriks yang telah didefinisikan sebagai

. Sehingga

didapat kompleksitas algoritma (waktu komputasinya) sebesar :
( )

(

)
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Berikut ini contoh sederhana perkalian matriks menggunakan Algoritma
Strassen:
function C = strassen(A,B)
nmin = 2;
%misalkan matriks a dan b berukuran 2 x 2
[n,n] = size(a);
if n <= nmin;
C= A*B;
else
%entri matriks a dan b berukuran n x n; n=2^k; k=2,3,...
%misalkan entri matriks a dan b berukuran n=2^2 atau 4 x 4
A11=A(1:2,1:2); A12=A(1:2,3:4); A21=A(3:4,1:2); A22=A(3:4,3:4);
B11=B(1:2,1:2); B12=B(1:2,3:4); B21=B(3:4,1:2); B22=B(3:4,3:4);
M1 = (A11+A22)*(B11+B22);
M2 = (A21+A22)*B11;
M3 = A11*(B12-B22);
M4 = A22*(B21-B11);
M5 = (A11+A12)*B22;
M6 = (A21-A11)*(B11+B12);
M7 = (A12-A22)*(B21+B22);
C = [M1+M4-M5+M7 M3+M5; M2+M4 M1-M2+M3+M6];
end
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Hasil Running Perkalian Matriks Strassen (4 x 4) :

Hasil Running Perkalian Matriks Strassen (1024 x 1024) :

Algoritma Strassen pada penerapannya mengubah metode biasa (Brute
Force) dari perkalian matriks agar submatriks-submatriks yang cukup kecil
menjadi lebih efektif dan efisien.
PENUTUP
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Melakukan perkalian matriks bisa dilakukan dengan menggunakan cara
perkalian matriks standar yang biasa kita kenal ketika mengenal tentang matriks
pertama kali. Cara perkalian matriks biasa (standar) bisa digunakan untuk matriks
yang berukuran (berordo) kecil dan besar. Akan tetapi melakukan cara perkalian
matriks standar pada matriks berukuran besar sangatlah tidak efektif. Sehingga
dengan bantuan algoritma divide and conquer dengan waktu komputasi sebesar
( )

(

) dapat menyelesaikan permasalahan perkalian matriks yang

berukuran kecil maupun besar dengan lebih efektif dan efisien dari perkalian
matriks standar. Selain itu ada juga algoritma Strassen dengan waktu komputasi
sebesar

( )

(

) yang lebih cepat dibandingkan algoritma

divide and conquer.
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PEMILIHAN DRILL and PRACTICE METHOD SEBAGAI SALAH SATU
METODE YANG TEPAT UNTUK MENGHADAPI UNAS
Rizky Verdyanto Pratomo
(Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut
Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya)
rizkypratomo93@gmail.com

Abstrak
Siswa dijenjang sekolah dasar dan sekolah menengah akan selalu
menghadapi ujian nasional setiap tahunnya. Pada umumnya kebanyakan siswa
setiap mendengar kata ”UNAS” yang dibayangan adalah sesuatu yang sulit dan
menakutkan.
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Banyak siswa dan guru yang akan menghadapi UNAS bingung dalam
memilih metode belajar yang tepat dalam mempersiapkan diri menghadapai
UNAS. Berbagai metode yang dipilih guru dan siswa bemacam-macam. Mulai
dari guru yang meminta siswa menghafal rumus-rumus, guru yang menyarankan
siswa mengikuti bimbingan belajar, dan lain sebagainya.
Dari berbagai macam metode belajar yang dipilih guru dan siswa dalam
mempersiapkan UNAS terkadang hasilnya ada yang memuaskan dan tidak jarang
yang hasilnya malah mengecewakan. Hal ini tentunya tidak boleh terulang setiap
tahunnya. Harapannya adalah setiap akan menghadapi UNAS guru dan siswa
dituntut dapat memilih metode yang tepat dalam persiapan menghadapi UNAS.
Drill and Practice Method adalah salah satu metode yang banyak
disarankan oleh peneliti untuk dipilih guru dan siswa sebagai salah satu metode
yang tepat dalam persiapan menghadapi UNAS. Metode ini merupakan teknik
pengajaran yang dilakukan berulang kali untuk mendapatkan keterampilan,
dibutuhkan untuk mengingat secara matematis. Metode ini digunakan untuk
mengajarkan keahlian secara khusus, ini diikuti dengan pengajaran yang
sistematis dengan harapan untuk mengingat. Metode Drill and Practice biasanya
digunakan dalam pembelajaran materi hitungan, bahasa asing dan peningkatan
perbendaharaan kata-kata (vocabulary). Metode Drill and Practice ini
mengarahkan siswa melalui latihan-latihan untuk meningkatkan kecekatan/
ketangkasan dan kefasihan/ kelancaran dalam sebuah keterampilan. Jika siswa
terbiasa dan terampil dalam mengerjakan latihan-latihan soal, maka UNAS tidak
lagi dianggap sesuatu yang menakutkan.
Kata Kunci : Drill and Practice Method, Latihan, Keterampilan

PENDAHULUAN
Ujian Nasional adalah sistem evaluasi standar pendidikan secara nasional dan
persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat
Penelitian Pendidikan , Depdiknas di Indonesia berdasarkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor

20 Tahun 2003.

Tujuan dilaksanakannya Ujian

Nasional menurut Hasanuddin Darjo, sejatinya menilai pencapaian standar
kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara Nasional.
Siswa dijenjang sekolah dasar dan sekolah menengah akan selalu
menghadapi ujian nasional setiap tahunnya. Pada umumnya kebanyakan siswa
setiap mendengar kata ”UNAS” yang dibayangan adalah sesuatu yang sulit dan
menakutkan.
Banyak siswa dan guru yang akan menghadapi UNAS bingung dalam
memilih metode belajar yang tepat dalam mempersiapkan diri menghadapi
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UNAS. Berbagai metode yang dipilih guru dan siswa bemacam-macam. Mulai
dari guru yang meminta siswa menghafal rumus-rumus, guru yang menyarankan
siswa mengikuti bimbingan belajar, dan lain sebagainya.
Dari berbagai macam metode belajar yang dipilih guru dan siswa dalam
mempersiapkan UNAS terkadang hasilnya ada yang memuaskan dan tidak jarang
yang hasilnya malah mengecewakan. Hal ini tentunya tidak boleh terulang setiap
tahunnya. Harapannya adalah setiap akan menghadapi UNAS guru dan siswa
dituntut dapat memilih metode yang tepat dalam persiapan menghadapi UNAS.
Drill and Practice Method adalah salah satu metode bisa dipilih guru dan
siswa sebagai salah satu metode yang tepat dalam persiapan menghadapi UNAS.
Metode ini merupakan teknik pengajaran yang dilakukan berulang kali untuk
mendapatkan keterampilan, dibutuhkan untuk mengingat secara matematis.
Metode ini digunakan untuk mengajarkan keahlian secara khusus, ini diikuti
dengan pengajaran yang sistematis dengan harapan untuk mengingat. Metode
Drill and Practice biasanya digunakan dalam pembelajaran materi hitungan,
bahasa asing dan peningkatan perbendaharaan kata-kata (vocabulary). Metode
Drill and Practice ini mengarahkan siswa melalui latihan-latihan untuk
meningkatkan kecekatan/ ketangkasan dan kefasihan/ kelancaran dalam sebuah
keterampilan. Jika siswa terbiasa dan terampil dalam mengerjakan latihan-latihan
soal, maka UNAS tidak lagi dianggap sesuatu yang menakutkan.

TENTANG DRILL and PRACTICE METHOD
Metode Drill and Practice merupakan teknik pengajaran yang dilakukan
berulang kali untuk mendapatkan keterampilan, dibutuhkan untuk mengingat
secara matematis. Metode ini digunakan untuk mengajarkan keahlian secara
khusus, ini diikuti dengan pengajaran yang sistematis dengan harapan untuk
mengingat ( Richardson: 2006). Metode Drill and Practice biasanya digunakan
dalam

pembelajaran

materi

hitungan,

bahasa

asing

dan

peningkatan

perbendaharaan kata-kata (vocabulary). Metode Drill and Practice ini
mengarahkan siswa melalui latihan-latihan untuk meningkatkan kecekatan/
ketangkasan dan kefasihan/ kelancaran dalam sebuah keterampilan (Sharon : 2005
: 120). Sedangkan tujuan dari latihan menurut Roestiyah N. K (2001 : 125) adalah
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agar siswa :
a. Memiliki keterampilan motoris.
b. Mengembangkan

kecakapan

intelek,

seperti

mengalikan,

membagi,

menjumlahkan, mengurangi, menarik akar dalam mencongak. Mengenal
benda/bentuk dalam matematika, ilmu pasti, ilmu kimia, tanda baca dan
sebagainya.
c. Memiliki kemampuan menghubungkan antara sesuatu keadaan dengan
hal

lain.

Adapun rambu-rambu pemberian latihan menurut Sriyono (1991: 113)
adalah sebagai berikut:
a. Sesuatu yang dilatih harus berarti, menarik dan dihayati murid sebagai
kebutuhan.
b. Sebelum

latihan dilaksanakan

perlu diketahui terlebih dahulu arti

dan kegunaan latihan serta perlunya diadakan latihan.
c. Latihan hendaknya diberikan secara matematis, tertib, dan tidak loncatloncat.
d. Latihan hendaknya diberikan mulai dari dasar atau dari permulaan.
e. Mana

yang

telah

diberikan

supaya

selalu

diulangi,

dipakai

dan

ditanyakan (murid selalu ditagih).
f. Guru hendaklah pandai membuat bermacam-macam latihan agar murid
tidak jemu atau bosan.
g. Latihan yang diberikan secara perorangan akan lebih baik daripada
latihan bersama. Sebab, dengan mengontrol dan mengoreksi latihan yang
diberikan secara bersama harus diikuti dengan latihan individu.
h. Latihan

hendaklah

diselenggarakan

dalam

suasana

yang

menyenangkan. Jangan diberikan dalam suasana yang penuh ketegangan dan
ketakutan.
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Tabel 2.1. Keuntungan dan Kelemahan Drill and Practice Method
(Participatory Teaching and Learning)
Disadvantages

Advantages
1.
2.
3.

Increases pupils‟ understanding 1.
of previous work
Sharpens the skill under
2.
practice
Provides a foundation on
which higher
level
cognitive skills can be
3.
built

Can easily become boring and
monotonous
It is difficult to sustain motivation,
interest or alertness among the
pupils because of the repetitions
involved
Degenerates easily into mere rote
learning because understanding is
not the prime aim

Berikut ini beberapa penelitian tentang Drill and Practice Method :
1. Ambar

Masithoh.

PRACTICE

UNTUK

STOIKIOMETRI
SEMESTER

IMPLEMENTASI

METODE

MENINGKATKAN

SISWA KELAS

I TAHUN

X

SMA

DRILL

PRESTASI
NEGERI

PELAJARAN 2006/2007.

AND

BELAJAR
1

Skripsi,

CAWAS
Surakarta:

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret, April
2007. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada
materi pokok Stoikiometri dengan menggunakan metode pembelajaran Drill and
Practice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan metode pembelajaran
Drill and Practice dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi pokok
stoikiometri.
2. Wiliams, Lynda P. 2000. The Effect of Drill and Practice Software on
Multiplication Skills : “Multiplication Puzzles” Versus The Mad Minute. The
results indicated that there was a significant increase in the number of
problems

correctly completed

"Multiplication

Puzzles"

by the treatment

group

that used

on the computer, whereas mean scores for the

pencil and paper group did not indicate a significant improvement

in the

development of their multiplication skills.
3. Woodward, John. 2006. Developing Automaticity in Multiplication Facts
Integrating Strategy Instruction with Timed Practice Drills. Results indicated that
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both approaches were effective in helping students achieve automaticity in
multiplication facts. These results have implications for teaching a range of skills
and concepts that are considered important to overall mathematical competence in
the elementary grades.
4. Eveleigh Elisha Lynn, M.S.W., M.A. 2010. Examining Instructional Efficiency
among Flashcard Drill and Practice Methods with a Sample of First Grade
Students. The Result : Results indicated increased word reading for all five
students who participated in the study. Specifically, traditional drill and practice
was found to be most effective and efficient on measures of retention and
maintenance.
5. Jupe UNS, Vol. 1 No. 3 Hal 1 s/d 10. Erny Susilowati. Penggunaan Metode
Pembelajaran Drill Sebagai Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Akuntansi.
Juli 2013. Abstrak.
peningkatan

Tujuan

prestasi

penelitian

ini

adalah

untuk

mengetahui

belajar akuntansi siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri

Kebakkramat melalui penerapan metode pembelajaran

drill. Penelitian ini

merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek penelitian adalah siswa
kelas XI IPS 1 SMA Negeri Kebakkramat. Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan observasi, tes, dokumentasi, dan, wawancara. Pengujian validitas data
yang diperoleh menggunakan triangulasi data dan triangulasi metode, sedangkan
analisis data menggunakan analisis deskriptif komparatif, analisis kuantitatifkualitatif.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan,

dapat disimpulkan

bahwa penerapan

metode pembelajaran

drill dapat

meningkatkan prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri
Kebakkramat.
6. Pratomo Verdyanto Rizky. Pengaruh Penerapan Drill and Practice Method
Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa di SMPN 10 Surabaya. Skripsi.
Surabaya : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Adibuana
Surabaya Program Studi Pendidikan Matematika tahun 2014. Dari hasil penelitian
terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang diberikan Drill
and Practice Method dengan siswa yang diberikan contoh soal di kelas VIII-A
dan VIII-B SMP Negeri 10 Surabaya, dimana dengan menggunakan metode
tersebut diperoleh prestasi belajar matematika siswa lebih baik dari pada yang
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diberikan contoh soal.

KESIMPULAN
Dari uraian tentang Drill and Practice Method dan beberapa penelitian
terdahulu tentang metode tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Drill and
Practice Method adalah metode yang tepat dipilih guru dan siswa dalam
mempersiapkan Ujian Nasional karena metode ini dapat menjadikan siswa lebih
terampil dan terbiasa dalam mengerjakan latiha-latihan soal persiapan Ujian
Nasional.
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KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT
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Program Studi Pendidikan Matematika)
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Abstrak
lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa di lalu
lintas pembayaran dan peredaran uang melalui kegiatan penyaluran kredit. Bank
merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjadi intermediasi dalam proses
pemberian kredit dan jasa di bidang keuangan. Proporsi penyaluran kredit
menentukan perannya dari besar kecilnya pendapatan operasional yang diterima
bank. Proporsi penggunaan dana simpanan yang tidak ideal akan mendorong
kerugian pada lembaga tersebut. Oleh karena itu pengelolaan kredit harus
dilakukan dengan sebaik-baiknya dari perencanaan jumlah kredit
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan kredit yang dilakukan secara
kontinyu. Tetapi dalam kenyataanya, tujuan pemberian kredit sering tidak tercapai
karena munculnya kendala dalam bentuk kredit pada masyarakat yang
membutuhkan pertimbangan dan analisa yang baik dari lembaga penyelenggara
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kredit untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian. Analisa matematika
keuangan merupakan salah satu bentuk pengambilan keputusan guna mengetahui
kelayakan nasabah memperoleh kredit sehingga dapat mengurangi resiko kredit.
Dengan latar belakang pemikiran di atas, penulis melakukan studi literatur guna
mengetahui dan mengkaji tentang faktor-faktor pemberian kredit terhadap
keputusan pemberian kredit melalui pendekatan prinsip 5 C. Hipotesa
yangdiajukan adalah melalui penerapan analisa matematika keuangan dapat
berperan dalam menunjang efektivitas pemberian krdit. Penulis memperoleh
gambaran bahwa terdapat tahap-tahap prosedur kredit, analisa kredit dan
penerapan analisa keuangan lembaga secara memadai.
Kata
kunci:Matematika
Keputusan, Pemberian Kredit

Keuangan,

Pengambilan

PENDAHULUAN
Dewasa ini, Indonesia berada pada masa transisi menuju era globalisai
perdagangan bebas yang terjadi di berbagai bidang, terutama bidang ekonomi. Hal
ini ditandai dengan melajunya investasi dengan persaingan yang sangat ketat.
Setiap lembaga keuangan saling berlomba untuk menjadi yang terbaik dengan
meningkatkan keunggulannya. Kondisi menyebabkan akan adanya persaingan
kegiatan usaha saling beragam dan berkembangm sehingga diperlukan dana yang
besar untuk membiayainya. Dengan alasan tersebut maka penggiat usaha ataupun
perusahaan harus mencari dana tambahan untuk membiayainya.
Bank merupakan salah satu lembaga yang aktivitas usahanya bergerak di bidang
keuangan. Salah satu fungsi bank adalah menyalurkan kredit bagi nasabahnya.
Bagi suatu bank, kredit merupakan salah satu sumber penghasil utama, yaitu
pendapatan bunga, tetapi kredit juga sekaligus menjadi risiko terbesar bagi pihak
bank. Sebagian besar dana operasional bank diputarkan dalam kredit nasabah.
Bila kredit nasabah ini berhasil, maka usaha bank akan berhasil. Tetapi kondisi
kesulitan besar akan bank alami jika kredit nasabah bermasalah. Kredit
bermasalah inilah yang biasanya disebut kredit macet.
Seperti kita ketahui bersama, bahwa pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis
moneter dimana banyak bank yang dilikuidasi akibat debitur tidak dapat melunasi
kewajiban, ditambah lagi dengan adanya penambahan bunga pada saat jatuh
tempo. Kondisi inilah yang disebut rush yang bisa diartikan sebagai proses
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pengambilan uang di bank dalam jumlah besar dalam waktu serentak. Dengan
terjadinya kasus kredit macet dalam jumlah besar dan secara terus-menerus
menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, baik
langsung maupun tidak langsung. Sedangkan kerugian dialami oleh bank adalah
semakin terbatasnya dana serta peningkatan biaya yang cukup besar.
Oleh sebab itu dalam memberikan kredit kepada nasabah, bank perlu
memperhatikan aspek-aspek pertimbangan kredit yang meliputi aspek umum,
aspek ekonomi atau komersil, aspek teknis, aspek yuridis, aspek manfaat dan
aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang paling penting karena
dengan melakukan penilaian atas aspek keuangan akan diketahui berapa lama
suatu ivestasi dapat dikembalikan. Melihat kenyataan tersebut, maka sangatlah
penting untuk melakukan penilaian permasalahan kredit melalui analisa keuangan
salah satunya dengan analisa matematika keuangan yang merupakan salah satu
upaya yang diperlukan dan berperan sangat penting dalam menilai kelayakan
nasabah dalam memperoleh kredit dari suatu bank.

PEMBAHASAN
A. Bank
1. Pengertian Bank
Bank yang kita kenal sekarang telah banyak mengalami perkembangan
yang sangat pesat, berawal dari Benua Eropa dimana pada saat itu terdapat
bank-bank yang sudah terkenal yaitu Bank Venezia pada tahun 1171,
kemudia menyusul Bank of Genoa dan Bank of Barcelona pada tahun
1320. Istilah bank berasal dari kata Italia banco yang artinya bangku.
Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan
operasionalnya kepada nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer
menjadi Bank. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya
hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.
Dalam kegiatan sehari-hari, saat ini bank telah banyak dikenal sebagai
lembaga keuangan tempat menerima simpanan giro, menerima segala
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bentuk pembayaran tagihan, tempat menukarkan uang, simpanan berupa
tabungan, dan deposito. Bank juga dikenal sebagai pemberi kredit kepada
para nasabah bank.
Adapun yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah setiap
perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya hanya
menghimpun dana dan atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya
menghimpun dan menyalurkan dana.
Salah satu landasan hukum sistem perbankan di Indonesia adalah
Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1988 tentang Perbankan
(1988;9) yang memberikan definisi sebagai berikut:
“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa bank merupakan
perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, artinya seluruh aktivitas
yang dilakukan oleh bank selalu berkaitan dengan masalah keuangan.
2. Fungsi dan Tujuan Bank
Bank mempunyai fungsi yang sangat penting bagi perekonomian suatu
negara. Berdasarkan Undang-undang No.27 Tahun 1992 Pasal 3, yaitu
sebagai penghimpunan dan penyalur dana masyarakat. Dalam menghimpun
dana, bank menyediakan beberapa layanan jasa diantaranya adalah
penerimaan tabungan, giro dan deposito. Secara spesifik fungsi bank
penulis uraikan sebagai berikut:
a. Agent of Trust
Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam
hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Nasabah akan
menitipkan dana yang dimiliki di bank apabila dilandasi adanya unsur
kepercayaan.

Nasabah

percaya

bahwa

dananya

tidak

akan

disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik oleh
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bank dan pada saat yang telah dijanjikan dana simpanan tersebut dapat
ditarik kembali oleh bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan
atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila
dilandasi adanya unsur kepercayaan.
b. Agent of Development
Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil
tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan
saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan
baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank
berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi
lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank
memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan
distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa
kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari
adanya penggunaan uang. kelancaran kegiatan investasi-distribusikonsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian
suatu masyarakat.

c. Agent of Services
Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana,
bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada
masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan
kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain
dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga,
pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Sedangkan tujuan bank dijelaskan pada Undang-undang No.7 Tahun
1992 Pasal 4, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam
rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas
nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
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B. Kredit
1. Pengertian Kredit
Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu “credere” yang
mempunyai arti kepercayaan atau bahasa lainnya adalah “creditium” yang
mempunyai arti kepercayaan akan kebenaran. Dasar dari kredit adalah
kepercayaan. Pengertian kredit kemudian berkembang dalam kehidupan
sehari-hari dengan definisi yang lebih luas. Menurut UU RI No. 10 tentang
perbankan dinyatakan sebagai berikut :
“Kredit

adalah

penyediaan

uang

atau

tagihan

yang

dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil
keuntungan”.
2. Fungsi dan Tujuan Kredit
Menurut Kasmir (2000) pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai
fungsi dan tujuan tertentu. Fasilitas kredit mengandung suatu fungsi secara
luas. Fungsi kredit secara luas penulis uraikan sebagai berikut :
a. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang
Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk
menghasilkan barang dan jasa oleh penerima kredit.
b. Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang
Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari
suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang
kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan
memperoleh tambahan uang daerah lainnya.
c. Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang
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Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur
untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau
bermanfaat.
d. Meningkatkan Peredaran Barang
Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu
wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari
satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula
meningkatkan jumlah barang yang beredar.
e. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi
Dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang
yang diperlukan oleh masyarakat. Dapat pula krdit membantu dalam
mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga
meningkatkan devisa negara.
f. Untuk Meningkatkan Gairah Usaha
Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan
berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang memiliki modal minim.
g. Untuk Meningkatkan Pemerataan
Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik,
terutama dalam meningkatkan pendapatan.
h. Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional
Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling
membutuhkan antara penerima kredit

dengan pemberi

kredit.

Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di
bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.
Sedangkan tujuan pemberian kredit penulis uraikan sebagai berikut :
a. Mencari Keuntungan
Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut.
hal tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank
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sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan
kepada nasabah.

b. Membantu Usaha Nasabah
Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang
memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja
untuk dapat mengembangkan dan memperluan usahanya.
c. Membantu Pemerintah
Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak
perbankan, maka semakin baik. Semakin banyak kredit berarti adanya
peningkatan pembangunan diberbagai sektor.
1. Prinsip – prinsip Pemberian Kredit
Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara benar dan sehat,
terlebih dahulu bank melakukan kegiatan investigasi melalui analisa kredit
pada calon debitu dengan mengemukakan persyaratan-persyaratan yang
dikenal dengan prinsip 5 C yaitu :
a. Charahcter
Yaitu sifat watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya
untuk memberikan keyakinan kepada bank, sifat atau watak dari orangorang yang akan diberikan benar-benar dapat dipercaya.
b. Capacity
Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit
dihubungkan

dengan

kemampuannya

mengelola

bisnis

serta

kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat
kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
c. Capital
Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang
dimiliki nasabaj terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Biasanya
bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya
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setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula
menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri.
d. Collateral
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat
fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit
yang diberikan. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari
resiko kerugian.
e. Condition
Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang
dan untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam
kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian kredit
untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalaupun jadi
diberikan sebaiknya dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa
yang akan datang.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menerangkan bahwa maksud
dari prinsip dalam penilaian permohonan kredit adalah untuk meletakkan
kepercayaan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan
dikemudian hari seperti kegagalan usaha debitur dan kemacetan total
kreditnya, sehingga baik pihak bank maupun para nasabah dalam
melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan tidak merugikan salah satu pihak.

B. Penerapan Prinsip 5 C terhadap Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit
Dalam pengambilan keputusan pemberian kredit, suatu bank sebagai
lembaga penyelenggara keuangan sebelumnya akan menganalisa calon nasabah
terlebih dahulu. Untuk menganalisa calon nasabah apakah layak atau tidak
untuk diberikan kredit, setiap bank akan menggunakan prinsip 5 C, yaitu:
a. Charahcter
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Dasar dari pemberian kredit adalah kepercayaan, jadi yang mendasari
suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa calon
debitur memilki moral, watak, ataupun sifat- sifat pribadi yang positif dan
kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik

dalam

kehidupan pribadi sebagai manusia, masyarakat, atau dalam menjalankan
kegiatan usahanya.
Manfaat dari penilaian character ini, adalah untuk mengetahui sejauh
mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad yaitu kemauan untuk
memenuhi kewajiban – kewajiban dari calon debitur, character ini sangat
penting, sebab walaupun debitur tersebut mampu membayar pinjaman
namun tidak ada etiket baik tentu akan membawa berbagai masalah bagi
bank di kemudian hari.
Dalam menilai character seseorang bukanlah hal yang mudah, karena
kita memerlukan ketrampilan psikologis untuk dapat menilai character
seseorang. Di sini pihak bank menilai character calon debitur dengan
cara :
1) Meneliti daftar riwayat hidup debitur dengan cara wawancara
langsung dengan nasabah ataupun bertanya kepada masyarakat di
lingkungan calon debitur tinggal.
2) Meneliti reputasi calon debitur di lingkungan tempat kerja.
3) Meneliti

apakah

calon

debitur

terlibat

pada

suatu

masalah,

penjudian, perampokan, pemabuk dan lain-lain.
4) Meminta informasi dari bank lain, di sini yang dimaksud mengecek SID
(Sistem Informasi Debitur) calon debitur, apakah masih mempunyai
tanggung pada bank atau pihak lain.
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b. Capacity
Yang dimaksud capacity di sini adalah kemampuan debitur dalam
melunasi kewajiba-kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau yang
akan dibiayai oleh pihak bank. Sampai sejauh mana usaha yang akan
diperoleh debitur akan mampu melunasi tepat waktu sesuai perjanjian yang
telah disepkatai.
Pengukuran capacity ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan
yaitu :
1) Pendekatan historis, yaitu menilai past performance dari nasabah yang
bersangkutan apakah usaha yang dimiliki nasabah banyak mengalami
kegagalan atau selalu menunjukkan ke arah yang maju.
2) Pendekatan finansial, yaitu dengan menilai posisi neraca dan laporan
perhitungan rugi dan laba untuk beberapa periode terakhir, yaitu untuk
mengetahui berapa besarnya solyabilitas, likuiditas, dan rentabilitas
tingkat usaha dar nasabah.
3) Pendekatan edukasional, yaitu menilai latar belakang pendidikan para
pengurus perusahaan calon debitur.
4) Pendekatan yuridis, yaitu menilai apakah calon debitur tersebut secara
yuridis mempunyai kapasitas untuk mewakili calon debitur atau badan
usaha yang mewakilinya untuk mengadakan ikatan perjanjian kredit
dengan baik.
5) Pendekatan manajerial, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan
nasabah dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin
perusahaan.
6) Pendekatan teknis, yaitu menilai sejauh mana kemampuan calon debitur
dalam mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, bahan baku,
peralatan-peralatan kerja atau mesin, administrasi dan keuangan bahkan
sampai pada kemampuan merebut pangsa pasar.
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Apabila dana yang dicairkan untuk membiayaan barang konsumsi,
maka penilaian capcity nasabah didasarkan pada pekerjaan yang sedang
dikerjakan oleh nasabah saat ini dan seterusnya. Dari sisi inilah pihak bank
dapat menyimpulkan apakah nasabah tersebut mampu melunasi kewajibankewajiban terhadap bank.
c. Capital
Pihak bank menilai dari jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki
oleh calon debitur. Sebagai contoh apabila calon nasabah meminta pihak
bank untuk membiayai pembelian rumah, maka pihak bank harus
mengetahui berapa besarnya porsentase uang muka yang diberikan oleh
calon debitur. Pihak bank berani membiayai pembelian rumah rumah
apabila besarnya uang muka yaitu 30% dari harga beli rumah tersebut.
sedangkan untuk kredit dengan jaminan SHM, pihak bank berani
mencairkan dana sebesar 50% dari harga taksasi motor tersebut.
d. Collateral
Yaitu barang-barang jaminan yang diberikan oleh peminjam sebagai
jaminan atas kredit yang diterima. Manfaat collateral adalah sebagai alat
pengaman apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau
sebab lain di mana debitur tidak mampu melunasi hutang. Jaminan juga
sebagai

alat

pengaman

dalam

menghadapai

kemungkinan

adanya

ketidakpastian pada kurun waktu yang akan datang pada saatnya kredit
tersebut harus dilunasi.jaminan ini memiliki sifat sebagai pelengkap dari
kelayakan atau keterlaksanaan dari proyek nasabah.
Penilaian terhadap collateral iniharus ditinjau dari 2 sudut yaitu sudut
ekonomisnya yaitu menilai ekonomis dari barang-barang yang akan
dijaminkan setra nilai yuridisnya yaitu apakah barang-barang jaminan
tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai barang
jaminan.
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e. Condition
Yang dimaksud dengan condition adalah condition of economy, yaitu
situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang
mempengaruhi keadaan perekonomian pasa suatu saat meupun untuk suatu
kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi
kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit. Condition of
economy sangat berperan penting untuk diketahui apabila kredit tersebut
diberika untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di luar negeri sendiri.
Faktor-faktor makro ekonomis ini termasuk pula peraturan-peraturan
pemerintah setempat akan sangat berpengaruh terhadap suksesnya suatu
perusahaan.
Adapun maksud penilaian terhadap condition of economy dimaksudkan
pula untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi-kondisi yang
mempengaruhi perekonomian suatu negara atau suatu daerah akan
memberikan dampak yang bersifat positif maupun dampak yang bersifat
negatif terhadap perusahaan yang memperoleh kredit tersebut. untuk
memungkinkan penilaian condition of economy ini perlu dipelajari masalahmasalah politik, budaya, kebijaksanaan pemerintah setempat, peraturanperaturan moneter, perpajakan, anggaran belanja dan pendapatan negara
yang bersangkutan, keadaan perekonomian dan sebagainya.

KESIMPULAN
Dalam penerapan prinsip 5 C terhadap pengambilan keputusan pemberian
kredit dari suatu lembaga keuangan yaitu bank, lebih menekankan pada prinsip
character, collateral,dan capital. Sedangkan prinsip lainnya yaitu capital dan
condition of economy digunakan sebagai pendukung untuk menguatkan data calon
debitur. Prinsip character lebih diutamakan oleh pihak bank dalam mengambil
keputusan pemberian kredit, karena prinsip ini berperan penting dalam menilai
calon debitur. Dengan prinsip inipihak bak dapat mengetahui kesungguhan dari
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calon debitur yang ingin mengajukan kredit. Selain itu, prinsip character
merupakan salah satu prinsip yang mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar. Apabila
salah satu dari prinsip capital atau prinsip condition of economy tidak mendukung
tetapi calon debitur mempunyai character yang baik, mempunyai collaterak
(jaminan) yang nilainya sesuai dengan besar kreditnya yang diajukan dan
mempunyai

capacity

yang

baik,

maka

pihak

bank

masih

dapat

mempertimbangkan untuk dapat membantu dalam pembiayaan ataupun pencairan
kredit yang diajukan oleh calon debitur.
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ANALISIS STABILITAS MODEL PENANGKAPAN IKAN DI LAUT
YANG DIPENGARUHI PREDATOR PADA DAERAH KONSERVASI
Fauziyah, S.Si., M.Si
basta.fauziyah@yahoo.co.id
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Bangsa Indonesia memiliki luas wilayah perikanan di laut sekitar 5,8 juta km2.
Berdasarkan data yang diperoleh, bangsa Indonesia masih memanfaatkan 80% dari
potensi sumber daya penangkapan ikan di laut yang diperkirakan 6,4 juta per tahun
sedangkan dibeberapa wilayah Indonesia terdapat penangkapan ikan berlebih (overfishing). Penangkapan ikan yang berlebih mengakibatkan dampak negatif bagi ekosistem
laut sehingga digagas upaya perlindungan dengan kebijakan konservasi. Di dalam
penelitian ini akan dianalisis kestabilan model penangkapan ikan di laut yang dipengaruhi
predator burung pada daerah konservasi dan bebas tangkap. Model predator-prey yang
digunakan merupakan model non-linear tiga dimensi.Dimana Prey adalah ikan yang
berada pada daerah konservasi dan daerah bebas tangkap, sedangkan predator adalah
burung yang juga berada pada kedua daerah tersebut.Dari analisis yang telah dilakukan
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diperoleh perubahan keadaan setimbang antara populasi prey dan predator burungdi
daerah konservasi dan bebas tangkap.

Kata Kunci : Konservasi, Kestabilan, Predator-Prey
ANALYSIS OF STABILITY MODEL IN FISHERIES THAT AFFECTED
BY PREDATOR IN THE CONSERVATION AREA
The Indonesian nation has an area of fisheries in approximately 5.8 million km2.
Based on the data obtained, the Indonesian people still utilize 80% from the
potential resource of fisheries in the sea that are expected to reach 6.4 million per
year, while in several Indonesian territory there is over-fishing. Over-fishing
resulted in a negative impact on the marine ecosystem so initiated the safeguard
through conservation. In this research, it will be analyzed the stability of the
fisheries model in the sea that is affected by predator bird in conservation and
fishing-free areas. Predator-prey models used is non-linear model of three
dimensions. Where Prey is the fish that are in the conservation and fishing-free
areas, while the predators are birds that are also in both areas. From the analysis
has been done, obtained changes in the equilibrium state between prey and
predator populations of birds in conservation and fishing-free areas.
Keywords: Conservation, Predator-Prey, Stability

1.

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
Bangsa Indonesia memiliki luas wilayah perikanan di laut sekitar 5,8 juta km2.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa hasil perikanan laut merupakan salah satu
sumber daya yang berperan penting dalam kelangsungan perekonomian dan
pertumbuhan

penduduk

baik

dari

segi

kuantitas

maupun

keanekaragamannya.Berdasarkan data yang diperoleh, bangsa Indonesia masih
memanfaatkan potensi sebesar 80% dari potensi sumber daya penangkapan ikan
di laut yang diperkirakan 6,4 juta per tahun. Data tersebut menunjukkan bangsa
Indonesia belum dapat memanfaatkan hasil sumber daya secara maksimal, namun
dibeberapa wilayah Indonesia terdapat penangkapan ikan berlebih (over-fishing)
diantaranya di Laut Jawa dan Selat Malaka, sedangkan di Wilayah Timur
Indonesia sebagian besar tingkat pemanfaatannya masih dibawah potensi yang
ada.
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Teknologi yang digunakan dan jumlah populasi ikan mempengaruhi hasil
tangkap ikan dilaut.Salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah populasi ikan
adalah predator (pemangsa).Predator memangsa ikan yang lebih kecil dari volum
tubuhnya sebagai sumber makanan untuk bertahan hidup. Selain predator terdapat
permasalahan lain yang mempengaruhi jumlah populasi ikan yaitu over-fishing.
Penangkapan ikan yang berlebih dapat menganggu ekosistem laut secara
keseluruhan karena dapat memutus rantai makanan.Beberapa negara menggagas
upaya perlindungan sumber daya alam karena dampak negatif bagi ekosistem laut
yang ditimbulkan akibat over-fishing cukup besar, upaya perlindungan yang
dilakukan adalah membuat kebijakan konservasi, tidak terkecuali dengan Bangsa
Indonesia.
Kawasan yang dekat dengan pantai merupakan salah satu daerah yang
ditetapkan sebagai daerah konservasi, daerah ini perlu dilindungi karena terdapat
banyak terumbu karang dan pada umumnya ikan-ikan melakukan pemijahan di
daerah ini.Meskipun daerah ini tidak diperkenankan untuk penangkapan ikan
namun tidak menutup kemungkinan predator memangsa ikan yang ada di daerah
konservasi.Predator yang dimaksud tidak hanya sebatas spesises ikan namun juga
terdapat predator burung. Tanpa adanya batasan yang memisahkan antara daerah
konservasi dan daerah bebas tangkap sehingga ikan-ikan predator dan prey yang
ada di daerah tersebut dapat bermigrasi dari tempat satu ketempat yang lain.
Faktor yang menyebabkan ikan bermigrasi diantaranya perubahan musim dan
pasang surut air laut.
Di dalam penelitian ini akan dianalisis kestabilan model penangkapan ikan di
laut yang dipengaruhi predator pada daerah konservasi. Model yang digunakan
merupakan modifikasi dari model yang dibuat oleh Amit Sharma et al (2014) dan
T.K Kar et al (2014).Model predator-prey dalam penangkapan ikan
dikonstruksikan dalam tiga variabel, yaitu populasi ikan didaerah bebas tangkap,
populasi ikan di daerah konservasi dan populasi predator.Di dalam penelitian ini,
predator yang digunakan adalah burung.Model diasumsikan bahwa predator
berada di daerah konservasi dan daerah bebas tangkap, predator juga saling
berkompetisi untuk mendapatkan ikan-ikan mangsa namun predator tidak
mengalami pemanenan.Pemanenan hanya dilakukan pada ikan-ikan mangsa dan
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pemangsa di daerah bebas tangkap. Model yang telah didapat akan ditentukan titik
kritis kemudian dilakukan analisis kestabilan dari setiap titik kritisnya sehingga
dapat dilakukan kebijakan dalam penangkapan ikan agar tidak merusak ekosistem
laut.
1.1 Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti adalah
Bagaimana kestabilan model penangkapan ikan di laut yang dipengaruhi predator
burung pada daerah konservasi dan bebas tangkap.
1.2 Tujuan penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah yang
telah di jabarkan, yaitu Menganalisis stabilitas model penangkapan ikan di laut
yang dipengaruhi predator burung pada daerah konservasi dan bebas tangkap.
1.3 Manfaat
Pembahasan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberi wawasan
tentang kegiatan penangkapan ikan di laut dengan adanya predator dan konservasi
laut.

2.

Kajian Pustaka

2.1 Model Penangkapan Ikan yang Dipengaruhi Daerah Konservasi
Hubungan antara tingkat pertumbuhan alamiah (logistik) dengan upaya
tangkap merupakan dinamika populasi ikan di laut yang digambarkan dalam
model surplus produksi.Laju pertumbuhan populasi ikan (

) ditentukan dari

kemampuan reproduksi alamiah dan jumlah ikan yang ditangkap dari populasinya.
Secara matematis laju pertumbuhan populasi ikan dapat dirumuskan sebagai
berikut :
dx
x

 rx 1    C
dt
K


(2.1)

Dengan
= tingkat pertumbuhan alami populasi ikan ,
dapat menampung ikan,

= kapasitas maksimum laut

=jumlah ikan yang ditangkap pada waktu tertentu
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memiliki hubungan proposional terhadap upaya penangkapan ikan ( ). Bila
adalah indeks dari beberapa sarana produksi termasuk kapal dan alat tangkap
standart, maka jumlah ikan yang ditangkap ( ) adalah
C  q.E.x

(2.2)

Substitusikan persamaan (2.2) ke dalam persamaan (2.1), sehingga laju
pertumbuhan populasi ikan yang mengalami penangkapan dapat ditulis :
dx
x

 rx 1    qEx
dt
K


(2.3)

Dalam penelitian ini, perairan laut dibagi menjadi dua daerah yaitu daerah
konservasi dan daerah bebas tangkap.Segala aktivitas pemanfaatan sumber daya
laut hanya dapat dilakukan di daerah bebas tangkap dengan syarat peralatan yang
digunakan aman dan tidak merusak ekosistem laut.Sehingga laju pertumbuhan
populasi ikan juga dibedakan menjadi dua. Berdasarkan Persamaan (2.3), laju
pertumbuhan populasi di daerah bebas tangkap dan mengalami penangkapan
dapat ditulis :

dx
x 
 r1 x 1    q1E1x
dt
K
1


(2.4)

Sedangkan laju pertumbuhan populasi di daerah konservasi tanpa adanya
penangkapan dapat ditulis :

dy
y 
 r2 y 1 

dt
 K2 

(2.5)

Tanpa adanya batasan yang memisahkan antara daerah konservasi dan daerah
bebas tangkap mengakibatkan ikan-ikan yang ada di daerah tersebut dapat
bermigrasi dari tempat satu ketempat yang lain. Jika sebagian ikan di daerah
bebas tangkap bermigrasi ke daerah konservasi sebanyak

, sedangkan

banyaknya ikan di daerah konservasi bermigrasi ke daerah bebas tangkap adalah
. Maka laju pertumbuhan populasi di daerah bebas tangkap pada Persamaan
(2.4) menjadi

dx
x 
 r1 x 1     1 x   2 y  q1E1 x
dt
 K1 

(2.6)

dan laju pertumbuhan populasi di daerah konservasi pada Persamaan (2.5)
menjadi :
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dy
y 
 r2 y 1 
  1x   2 y
dt
K
2 


(2.7)

Dengan
Pada umumnya predator burung memangsa ikan-ikan yang lebih kecil dari
volum tubuhnya sebagai sumber makanan utama untuk mempertahankan hidup,
jika populasi predator burung tidak mendapatkan mangsa maka predator burung
tidak akan mampu mempertahankan hidup. Bentuk matematika dapat ditulis
sebagai berikut :
dz
 my
dt

(2.8)

Dengan
= jumlah predator,
= angka kematian alami predator karena tidak mendapatkan mangsa
(

)

Hal ini menunjukkan bahwa kelangsungan hidup predator burung bergantung
sepenuhnya terhadap mangsa.

2.2

Titik Kritis

Definisi titik kritis
dikatakan titik kritis dari fungsi ( ) jika ( ) ada dan memenuhi

Titik

salah satu dari
( )
Jika

atau ( ) tidak ada
( )

maka

disebut titik stasioner dan jika

( ) tidak ada maka

disebut titik singular (terisolir)
2.3

Konsep Linierisasi

Linearisasi merupakan hampiran dari persamaan diferensial nonlinear dengan
persamaan linear untuk menyelesaikan suatu sisitem otonomous yang berbentuk

x
Dengan

dx
dy
 f ( x, y) dan y 
 g ( x, y )
dt
dt
dan

adalah fungsi non-linear. Jika (

(2.10)
) adalah titik kritis dari

persamaan (2.10) dan diasumsikan pada titik kritis tidak terjadi perubahan yang
mempengaruhi sistem, maka didapat
f ( x0 , y0 )  0 dan g ( x0 , y0 )  0

(2.11)
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Selanjutnya akan dicari pendekatan sistem linear (

)disekitar (

Dengan melakukan ekspansi menurut Deret Taylor di sekitar (

).

) maka

persamaan (2.10) menjadi (subiono 2013) :
dx
f
 f ( x, y ) 
dt
x
dy
g
 g ( x, y ) 
dt
x

( x  x0 ) 
( x0 , y0 )

( x  x0 ) 
( x0 , y0 )

f
y
g
y

( y  y0 )  ordo dua keatas
( x0 , y0 )

(2.12)
( y  y0 )  ordo dua keatas

( x0 , y0 )

Persamaan akan diliniarisasi menggunakan teori gangguan kecil di titik
kritisnya. Teori gangguan kecil ini mengasumsikan bahwa semua variabel diubah
menjadi penjumlahan antara nilai kritis dengan gangguan.
x  x  x0 dan y  y  y0

(2.13)

Dengan mensubstitusikan (2.11) dan (2.13) ke dalam persamaan (2.12)
didapatkan
d x dx 0 f


dt
dt
x
d x f

dt
x

x 
( x0 , y0 )

x 
( x0 , y0 )

d y dy 0 g


dt
dt
x
d y g

dt
x

dan

f
y

f
y

y  ordo dua keatas
( x0 , y0 )

y  ordo dua keatas
( x0 , y0 )

g
x 
y
( x0 , y0 )
x 

( x0 , y0 )

g
y

(2.14)
y  ordo dua keatas

( x0 , y0 )

y  ordo dua keatas
( x0 , y0 )

merupakan gangguan yang kecil terhadap titik kritisnya, sehingga

perkalian antar gangguan dianggap nol. Oleh karena itu suku-suku tingkat dua
keatas dapat diabaikan, didapatkan :
d x f

dt
x

Titik (

x 
( x0 , y0 )

f
y

y dan
( x0 , y0 )

d y g

dt
x

x 
( x0 , y0 )

g
y

y

(2.15)

( x0 , y0 )

) merupakan titik kritis yang diketahui nilainya sehingga persamaan

(2.15) dapat ditulis dalam vektor sebagai berikut :
 f
 d x  
 dt   x


 d y   g
 dt   x


( x0 , y0 )

( x0 , y0 )



 x 
( x0 , y0 )   x 
  y   J  y 
g
 
 
y ( x0 , y0 ) 
f
y

(2.16)

Matriks disebut matriks Jacobian.Matriks ini selanjutnya akan digunakan untuk
mencari nilai karakteristik.
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2.4

Kestabilan dan Nilai Karakteristik
Kriteria kestabilan sistem dapat diketahui dengan mencari nilai

karakteristik dari matriks Jacobian di sekitar titik kritis.
Definisi
Jika J adalah matriks persegi berukuran
tak nol di dalam

, maka vektor

dinamakan vektor karakteristik dari yang memenuhi :
(2.17)

Untuk suatu skalar . Skalar

disebut nilai karakteristik dari

dan

dikatakan

vektor karakteristik yang bersesuaian dengan .
Untuk mencari nilai karakteristik matriks

yang berukuran

maka

persamaan (2.17) dapat ditulis kembali sebagai
)

atau secara ekivalen(

(2.18)

Persamaan tersebut mempunyai penyelesaian tak nol jika dan hanya jika
(

)

(2.19)

Persamaan diatas disebut persamaan karakteristik dari matriks
Jika
(

0

matriks
)

(

1
)

(

dengan

dan

0

1

maka

)

(
dapat

)
diperoleh

a
b
 0 atau  2  (a  d )  (ad  bc)  0
c
d 

Dengan akar-akar karakteristiknya adalah
1,2 

3.

(a  d )  (a  d )2  4(ad  bc)
2

(2.20)

Metode Penelitian
Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Studi literatur
2) Menentukan Model predator-prey
Model yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil modifikasi dari
penelitian terdahulu. Kemudian menyusun asumsi yang sesuai dengan kondisi di
Indonesia, diantaranya adalah :
a)

Adanya migrasi dari daerah konservasi ke daerah penangkapan dan
sebaliknya;
332

b) Predator dalam penelitian ini adalah burung yang berada di daerah konservasi
dan daerah bebas tangkap;
c)

Di daerah bebas tanggkap predator juga menjadi mangsa ikan yang volum
tubuhnya lebih besar;
Pemanenan dilakukan pada ikan di daerah bebas tangkap sedangkan predator
burung tidak mengalami pemanenan.

3) Penyelesaian secara analitis kualitatif untuk mendapatkan interpretasi
matematis
Setelah menetukan asumsi, tahap selanjutnya adalah menentukan kestabilan
model dengan mencari titik kritis.Sifat dari titik kritis dianalis menggunakan
nilai karakteristik.Sistem yang digunakan dalam model ini merupakan sistem
nonlinear sehinga diperlukan pelinieran terlebih dahulu sebelum menentukan
nilai karakteristiknya.
4) Analisis dan pembahasan
5) Penarikan simpulan

4.

Pembahasan

4.1 Model Penangkapan Ikan yang Dipengaruhi Daerah Konservasi
Model predator-prey yang digunakan merupakan model non-linear tiga
dimensi.Dimana

Prey adalah ikan yang berada pada daerah konservasi dan

daerah bebas tangkap, sedangkan predator adalah burung yang juga berada pada
kedua daerah tersebut. Daerah konservasi dan daerah bebas tangkap tidak terdapat
sekat pemisah sehingga ikan maupun burung dapat berpindah dari satu tempat ke
tempat yang lain.
Predator burung dapat memangsa ikan di daerah konservasi dan daerah bebas
tangkap sehingga di kedua daerah tersebut terjadi penurunan populasi prey,
dimana masing-masing daerah sebanyak  dan  . Pada daerah bebas tangkap,
predator burung juga menjadi mangsa ikan yang volum tubuhnya lebih besar,
sehingga terjadi penurunan populasi burung sebanyak  . Model predator-prey
yang saling berinteraksi dengan asumsi predator tidak mengalami pemanenan
adalah :
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dx
x 
 r1x 1     1x   2 y   xz  q1E1x  k3 xz
dt
K
1


dy
y 
 r2 y 1 
   1x   2 y   yz
dt
K
2 


(4.1)

dz
 mz  k1 xz  k2  yz   xz
dt

Dengan

x(t ) =populasi prey di daerah bebas tangkap, y (t ) =populasi prey di daerah
konservasi, z (t ) =populasi predator, K1 =kapasitas maksimum di daerah bebas
tangkap,

=kapasitas maksimum di daerah konservasi r1

=laju

pertumbuhan

populasi prey di daerah bebas tangkap, r2 =laju pertumbuhan populasi prey di
daerah konservasi,

=kematian alami predator tanpa adanya mangsa,  =

penurunan populasi prey di daerah bebas tangkap akibat predator,

 =penurunan populasi prey di daerah konservasi akibat predator, =penurunan
populasi predator akibat dimangsa, k1

=peningkatan

akibat memangsa di daerah bebas tangkap, k2 =

populasi

peningkatan

predator
populasi

predator akibat memangsa di daerah konservasi, k3 =peningkatan populasi prey
di daerah bebas tangkap akibat memangsa predator, q1 = koefisien kemampuan
memanen prey di daerah bebas tangkap, E1 =upaya memanen populasi prey di
daerah bebas tangkap,  1 = banyaknnya prey yang bermigrasi masuk ke daerah
konservasi,  2 =banyaknyaprey yang bermigrasi keluar dari daerah konservasi,
dan

K1, K2 , r1, r2 , m, m1, m2 , k1, k2 , q1, ,  ,  , E1  0

4.2 Titik kritis
Untuk menyederhanakan model yang telah didapatkan pada Persamaan
(4.1), maka diasumsikan penurunan jumlah populasi prey dan predator baik di
daerah konservasi dan daerah bebas tangkap dianggap sama (

)

dan peningkatan jumlah populasi prey dan predator baik di daerah konservasi dan
daerah bebas tangkap dianggap adalah sama (

). Persamaan

(4.1) menjadi

dx
x 
 r1x 1     1x   2 y  pxz  q1E1x   xz
dt
K
1
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dy
y 
 r2 y 1 
   1 x   2 y  pyz
dt
K
2 


(4.2)

dz
 mz   z ( x  y )  pxz
dt

Dimana
Persamaan ini akan dilinearisasi menggunakan teori gangguan kecil di titik
kritisnya. Berdasarkan Konsep Linerisasi maka sistem persamaan (4.2) menjadi :

x 
0  r1 x 1     1 x   2 y  pxz  q1E1x   xz
 K1 

y 
0  r2 y 1 
   1 x   2 y  pyz
K
2 

0  mz   z ( x  y )  pxz

(a )

(4.3)

(b)
(c )

Dari persamaan (4.3c) terdapat tiga kemungkinan titik kritis yaitu :
P1  (0,0,0), P2  ( x, y,0), dan P3  ( x*, y*, z*)

(4.4)

4.3 NilaiEigen
Dari Persamaan (4.3) diperoleh matriks Jacobian A, yaitu :
r1 x

2
 r1  K   1  q1E1
1


ry
A
1
r2  2   2
K2


0
0







 py


m   ( x  y )  px 



 x  px

(4.5)

Dengan mensubstitusikan titik kritis pada matriks Jacobian sehingga didapat nilai
eigen sebagai berikut :
4.3.1 Nilai Eigen Pada Titik Kritis

(

)

Setelah melakukan perhitungan untuk mencari nilai eigen diperoleh suatu
persamaan pangkat tiga, yaitu :
 3  a 2  b  c  0

(4.6)

Dengan
a   r1   1  q1E1  r2   2  m 
b  (m  r1   1  q1E1  r2   2   (r1   1  q1E1 )(r2   2 )   1 2 )
c  m(r1   1  q1E1 )(r2   2 )

4.3.2 Nilai Eigen Pada Titik Kritis

(̅ ̅ )

Setelah melakukan perhitungan untuk mencari nilai eigen diperoleh suatu
persamaan pangkat tiga, yaitu :
 3  a 2  b  c  0

(4.7)
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rx
ry
a   m   ( x  y )  px    r1  1   1  q1E1  r2  2   2 
K1
K2







rx
ry
rx
ry
b    r1  1   1  q1E1  r2  2   2   m   ( x  y )  px    r1  1  1  q1E1  r2  2   2 
K
K
K
K
1
2
1
2








rx
ry
c   r1  1   1  q1E1  r2  2   2   m   ( x  y )  px    m   ( x  y )  px    1 2
K
K
1
2




4.3.3 Nilai Eigen Pada Titik Kritis

(

)

Setelah melakukan perhitungan untuk mencari nilai eigen diperoleh suatu
persamaan pangkat tiga, yaitu :
(5.16)
dengan
a

r1 2
 r2

 2 K1 (  p)2  2 pK 2

b

c

  r  q E   r2  m r2    2  1
 1
2mr1

 1 1 1 1 
 2 p(  p)  2 K1 (  p)2
 2 (  p)
 2 p  2 pK 2  2 p

  r  q E  m  m r2   1m  m 1  m  2
r1m2
 1 1 1 1
2
 2 K1 (  p)
 2 (  p)
 2 p  2 p(  p)  2 p(  p)  2 p

d

 1m
 2 p(  p)
m

4.4 Analisis Kestabilan dan Pembahasan
Dalam penulisan ini model predator-prey dipengaruhi oleh daerah
konservasi. Tanpa adanya batasan antara daerah bebas tangkap dengan konservasi
sehingga memungkinkan prey dan predator untuk saling berpindah tempat
diantara kedua daerah tersebut. Populasi prey yang migrasi masuk ke daerah
konservasi ( ) berarti sama dengan populasi prey yang migrasi keluar dari
daerah bebas tangkap, sedangkan populasi predator yang migrasi keluar dari
daerah konservasi ( )sama dengan populasi predator yang migrasi masuk ke
daerah bebas tangkap. Akan tetapi

sebagai variabel manipulasi sedangkan

dan parameter yang lain ditetapkan nilainya. Nilai parameter disubstitusikan
untuk mendapatkan titik kritis dan nilai eigen sehingga dapat dianalisis
kestabilannya.
Pada kasus pertama dengan

menunjukkan bahwa

jumlah populasi prey yang masuk ke daerah konservasi lebih sedikit jika
dibandingkan dengan populasi prey yang keluar. Titik kritis yang stabil dalam
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kasus ini berada pada titik

(

). Pada titik ini jumlah predator

burung nol, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada predator burung yang
memangsa prey baik di daerak konservasi maupun di daerah bebas tangkap.
Tidak adanya predator burung sehingga populasi prey yang berada pada daerah
konservasi tumbuh semakin banyak meskipun jumlah populasi prey yang keluar
dari daerah konservasi lebih besar.
Pada kasus kedua dengan

menunjukkan jumlah

populasi prey yang bermigrasi keluar dari daerah konservasi sama dengan jumlah
populasi prey yang bermigrasi masuk ke daerah konservasi. Pada kasus ini titik
kritis yang didapat tidak menghasilkan titik yang stabil, meskipun jumlah yang
keluar sama dengan yang masuk. Pada titik kritis

(

) dapat

dianalisis jumlah populasi prey didaerah bebas tangkap lebih tinggi jika
dibandingkan dengan jumlah prey di daerah konservasi, sedangkan populasi
predator burung paling sedikit jika dibandingkan dengan populasi yang lain.
Pada kasus ketiga dengan

menunjukkan bahwa

jumlah populasi prey yang bermigrasi keluar dari daerah konservasi lebih sedikit
jika dibandingkan dengan jumlah populasi prey yang masuk ke daerah konservasi.
Titik kritis yang stabil dalam kasus ini berada pada titik

(

).

Pada titik ini jumlah prey pada daerah bebas tangkap paling banyak, meskipun
migrasi prey ke daerah bebas tangkap lebih sedikit. Pada titik

kasus ketiga

dapat diketahui bahwa jumlah populasi predator burung paling sedikit, hal ini
mengakibatkan mangsa melimpah sehingga jumlah popolasi prey pada daerah
konservasi dan bebas tangkap jumlahnya banyak.

5.

Simpulan

Dalam penulisan ini dilakukan analisis kestabilan untuk tiga kasus yang
berbeda.Dari hasil analisis ada beberapa kasus yang tidak memiliki titik kritis
sehingga tidak dapat ditentukan nilai eigennya.Berdasarkan manipulasi nilai
dapat diketahui bahwa semakin kecil nilai

(banyak populasi prey yang

bermigrasi masuk ke daerah bebas tangkap) maka jumlah populasi predator
burung pada daerah konservasi dan bebas tangkap semakin besar. Sedangkan
jumlah populasi prey pada daerah konservasi dan bebas tangkap semakin kecil.
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DAMPAK NEGATIFCOOPERATIVE LEARNING PADA
PEMBELAJARAN MATEMATIKA

Aditya Kurniawan
adityakurniawan0066@gmail.com
Abstrak
Matematika merupakan pelajaran yang wajib dikuasai oleh setiap siswa. Faktanya
masih banyak siswa yang memiliki nilai yang buruk pada mata pelajaran ini.
Kelas yang tidak aktif dan pembelajaran satu arah menjadi salah satu
penyebabnya. Dalam hal ini guru berperan penting untuk dapat mengaktifkan
kondisi kelas pada saat pembelajaran matematika dan menjadikan pembelajaran
tersebut menjadi pembelajaran dua arah. Pada umumnya guru akan menerapkan
pembelajaran kooperatif, akan tetapi tidak semua kondisi kelas dapat menerima
pembelajaran kooperatif. Penerapan yang salah ini justru dapat menimbulkan
dampak negatif bagi para siswa. Dampak negatif ini akan sangat merugikan,
mengingat matematika adalah pelajaran yang sangat penting untuk dikuasai siswa
dan bersifat saling berhubungan materi satu dengan materi yang lain. Ketika
materi yang satu tidak dikuasai maka siswa akan kesulitan dalam menguasai
materi berikutnya.
Kata Kunci : Dampak negatif, pembelajaran kooperatif, dan matematika.
Pendahuluan
Matematika tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari siswa bahkan
manusia. Akan tetapi pada umumnya matematika dianggap kurang memiliki
kemudahan dan memiliki tingkat kesukaran yang tinggi pada setiap siswa yang
akan mempelajarinya. Kenyataannya matematika memiliki banyak manfaat ketika
kita mempelajari mata pelajaran tersebut. Seperti rasional dan sistematis dalam
berfikir dan melakukan sesuatu. Rasional yang berarti menyelesaikan sesuatu
sesuai alasan yang dapat dibuktikan kebenarannya dan sistematis yang berarti
selalu menyusun rencana ketika akan melakukan sesuatu dan menyusunnya dalam
urutan yang tepat.
Begitu banyak manfaat ketika mempelajari matematika berbanding
terbalik dengan nilai siswa terhadap mata pelajaran matematika. Siswa seperti
sudah berfikir bahwa matematika itu sulit untuk dipelajari, sukar dimengerti, dan
membosankan. Situasi seperti ini seperti hal yang biasa terjadi di sekolah-sekolah
di Indonesia. Suryanih dalam skripsi berjudulDiagnosis Kesulitan Belajar
Matematika Siswa Dan Solusinya Dengan Pembelajaran Remedial (2011)
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mengkaji bahwa pembelajaran merupakan proses komunikasi, yaitu proses
penyampaian informasi melalui saluran tertentu kepada si penerima. Hal ini
berarti memungkinkan terjadinya komunikasi yang terputus atau bisa disebut
siswa tidak dapat meneriman penjelasan dari guru karena ketidakmengertian
siswa memahami simbol-simbol atau langkah-langkah penyelesaian masalah
matematika yang dijelaskan oleh guru mereka. Hal ini juga berdampak pada
keaktifan di kelas dan nilai matematika mereka.
Untuk menghindari situasi seperti itu, guru bisa menerapkan cooperative
learning atau biasa kita sebut pembelajaran kooperatif. Dengan menerapkan
pembelajaran kooperatif, siswa yang kurang mengerti dengan penjelasan guru bisa
bertanya kepada siswa yang telah paham dengan penjelasan tersebut, kemudian
saling berdiskusi dan berdampak pada keaktifan di kelas.
Karp dan Yoels (dalam Isjoni, 2009:19) menyatakan bahwa strategi yang
paling sering dilakukan untuk mengaktifkan siswa adalah dengan diskusi kelas.
Faktanya dalam diskusi tidak semua siswa akan aktif ikut berdiskusi. Mungkin
hanya siswa itu-itu saja yang ikut berdiskusi. Begitu pula dengan pembelajaran
kooperatif dimana pembelajaran tersebut justru akan menimbulkan dampak
negatif pada pembelajaran matematika jika guru menerapkan pada kondisi kelas
yang salah. Siswa yang seharusnya berdiskusi malah bercanda dengan teman
kelompoknya sehingga menganggu siswa lain yang berkonsentrasi pada
pembelajaran. Kondisi seperti itu justru akan memberikan dampak negatif pada
pembelajaran

matematika,

padahal

matematika

adalah

pelajaran

yang

membutuhkan tingkat konsentrasi yang tinggi.

Cooperative Learning
Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih
mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling
berdiskusi dengan temannya (Trianto, 2007: 41). Davidson dan Warsham (dalam
Isjoni, 2009: 27) menjelaskan bahwa pembelajaran kooperatif adalah kegiatan
belajar mengajar secara kelompok-kelompok kecil, siswa belajar dan bekerja
sama untuk sampai kepada pengalaman belajar yang berkelompok pengalaman
individu maupun pengalaman kelompok.Wikipedia (2016) menyatakan bahwa
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Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan istilah umum untuk
sekumpulan strategi pengajaran yang dirancang untuk mendidik kerja sama
kelompok dan interaksi antarsiswa. Dari konsep diatas dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran kooperatif menekankan pada diskusi kelompok dan saling bertukar
informasi sesama siswa. Hal ini tentu sangat membantu terhadap pembelajaran
matematika yang merupakan pelajaran yang sangat sulit bagi mereka. Ketika
penyampaian informasi dari guru ke siswa tidak berhasil, maka jalan terbaik
adalah penyampaian informasi dari siswa ke siswa.
Pembelajaran kooperatif memiliki banyak tipe seperti STAD (Student
Team Achievement Division), tipe Jigsaw, tipe Teams Games Tournament (TGT),
tipe Group Investivigation (GI),tipe Number Head Together (NHT), tipe Rotating
Trio Exchange, tipe Group Resume, tipe Two Stay Two Stray (TS-TS). Tetapi
pada umumnya pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut
(Ibrahim dkk, 2000:6) .(1) Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk
menuntaskan materi belajarnya. (2) Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki
kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. (3) Bilamana mungkin, anggota
kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin berbeda-beda. (4)
Penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu.
Pembelajaran kooperatif memiliki banyak tipe, akan tetapi secara garis
beras memiliki langkah yang sama dalam pembelajaran. Berikut adalah garis
besar langkah-langkah pembelajaran kooperatif (Ibrahim dkk, 2000:6)
Fase
Kegiatan guru
1. Fase 1
Guru
menyampaikan
tujuan
Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada
dan memotivasi siswa. pelajaran tersebut dan memotivasi
siswa belajar
2. Fase 2
Guru menyajikan informasi kepada
Menyajikan informasi
siswa dengan jalan demonstrasi atau
lewat bahan bacaan.
3. Fase 3
Guru menjelaskan kepada siswa
Mengorganisasikan
bagaimana
caranya
membuat
siswa
ke
dalam kelompok belajar dan membantu setiap
kelompok–kelompok
kelompok agar melakukan transisi
belajar.
secara efisien.
4. Fase 4
Guru membimbing kelompok –
Membimbing
kelompok belajar pada saat mereka
kelompok bekerja dan mengerjakan tugas mereka.
belajar.
5. Fase 5
Guru mengevaluasi hasil belajar
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Evaluasi

6. Fase 6
Memberikan
penghargaan

tentang materi yang telah di pelajari
atau
masing-masing
kelompok
mempresentasikan hasil karyanya.
Guru
mencari
cara-cara
untuk
menghargai baik upaya maupun hasil
belajar individu dan kelompok.

Tabel 1. Langkah-langkah model pembelajaran negatif

Dampak Negatif Cooperative Learning
Matematika merupakan pelajaran wajib yang harus dipelajari siswa
secara bertahap. Ini juga merupakan sifat matematika sistematis, dimana ilmu
yang terdapat dalam matematika bersinambungan dari dasar. Artinya, belajar
matematika tanpa mempunyai dasar suatu saat akan mengalami kesulitan. Itulah
mengapa banyak sekali siswa yang mendapat nilai jelek ketika pembelajaran
matematika. Selain itu faktor yang mempengaruhi nilai siswa adalah faktor
ekstern berupa metode mengajar yang diterapkan guru. Metode mengajar adalah
suatu cara/jalan yang harus dilalui di dalam mengajar (Slameto, 2013:65). Tetapi
kesalahan dalam menerapkan metode mengajar malah akan berdampak buruk
pada nilai siswa di kelas.
Ketika situasi kelas tidak aktif dalam pembelajaran matematika, dimana
hanya terjadi komunikasi satu arah dimana guru hanya menerangkan dan murid
menerima. Secara tidak langsung kondisi kelas akan tidak aktif, hal ini juga
berdampak pada nilai siswa dan minat belajar siswa. Guru bisa menerapkan
pembelajaran kooperatif untuk menaikkan gairah siswa untuk belajar matematika.
Akan tetapi pembelajaran kooperatif justru bisa berdampak buruk ketika
dipraktikkan di kelas. Kurang luasnya pengetahuan guru dalam menerapkan
macam-macam model pembelajaran bisa mengakibatkan dampak negatif bagi
kelas. Berikut adalah dampak negatif yang sangat mempengaruhi prestasi belajar
matematika siswa ketika pembelajaran kooperatif diterpakan. (1) Adanya siswa
yang berkeliaran ke kelompok lain pada saat diskusi, hal ini tentu sangat
mengganggu jalannya pembelajaran, mengingat pembelajaran matematika adalah
pembelajaran yang membutuhkan ketelitian dalam mengerjakan.(2) Adanya siswa
yang dibiarkan dan tidak diajak berdiskusi oleh teman satu kelompoknya. Siswa
seperti ini seperti dibuang oleh anggota kelompoknya yang lebih pintar karena
dianggap tidak memberikan kontribusi pada kelompok, padahal tujuan guru
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menerapkan pembelajaran kooperatif ini adalah agar siswa saling memberikan
penjelasan pada temannya yang tidak mengerti. Karena pada kenyatannya dalam
pembelajaran matematika tidak semua siswa di kelas mampu menangkap apa
yang dijelaskan guru. (3) Siswa hanya fokus pada materi yang didiskusikan, ini
merupakan dampak negatif yang fatal. Karena matematika adalah pelajaran yang
saling berkaitan antara materi satu dengan materi yang lain. Ketika siswa hanya
memfokuskan dirinya pada materi yang diberikan pada kelompoknya dan
menghiraukan materi yang lain, ini akan menyulitkan ketika dia menerima soal
yang memiliki variasi dari materi yang lain. (4) Suasana kelas yang tidak
terkontrol dapat membuat konsentrasi siswa lain terganggu. Dalam pembelajaran
matematika, konsentrasi mutlak sangat dibutuhkan. Disanalah logika siswa
berjalan dalam menyelesaikan masalah matematika yang mereka terima.

Penutup
Wawasan guru tentang metode pembelajaran merupakan hal mutlak yang
harus dikuasai seorang guru. Ketika pembelajaran matematika menjadikan kelas
menjadi tidak aktif dan para siswa mendapat nilai yang jelek, seorang guru
biasanya

akan

menggunakan

pembelajaran

kooperatif.

Dimana

siswa

dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang satu kelompok terdiri dari 4-5
siswa.
Tidak semua kondisi kelas dapat diterapkan pembelajaran kooperatif.
Penerapan pembelajaran kooperatif pada kelas dengan kondisi yang tidak
seharusnya akan berdampak negatif pada siswa. Apalagi penerapan pembelajaran
kooperatif tersebut pada pembelajaran matematika yang merupakan pembelajaran
yang wajib dikuasai. Dengan penerapan pada kelas yang salah, siswa justru akan
merasa terbantu untuk menghindar dari pembelajaran matematika dengan
mengganggu kelompok lain, menghindar untuk berdiskusi, membuat suasana
kelas tidak kondusif sehingga mengganggu siswa yang lain.
Pembelajaran matematika dapat menyenangkan ketika ada kerjasama
guru dan murid. Dimana guru menerapkan metode belajar yang benar dan siswa
menerapkan dengan benar metode tersebut.
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PENERAPAN EKSPONEN DAN LOGARITMA DALAM BIDANG
TERAPAN

Aditya Kurniawan
adityakurniawan0066@gmail.com
Abstrak
Pelajaran yang wajib diajarkan ketika sekolah adalah matematika, karena
matematika adalah pelajaran yang menunjang kemajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (IPTEK). Oleh sebab itu matematika diajarkan dalam setiap jenjang
pendidikan. Akan tetapi masih banyak siswa dan masyarakat yang menganggap
matematika adalah pelajaran susah yang tidak penting untuk dipelajari. Pemikiran
tersebut sepenuhya salah, karena matematika adalah pelajaran yang membentuk
pola pikir dan dapat diterapkan dalam banyak bidang. Salah satu bab yang
diajarkan dalam matematika adalah eksponen dan logaritma. Dimana bab tersebut
banyak dianggap sulit bagi siswa. Padahal, bab tersebut dapat diterapkan dalam
bidang terapan yang lain. Seperti kimia, fisika, ekonomi dan perhitungan skala
ritcher. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mencoba memaparkan
penerapan eksponen dan logaritma dalam bidang terapan.
Kata Kunci :Penerapan, eksponen, dan logaritma.
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A. Pendahuluan
Pelajaran matematika merupakan pelajaran yang diajarkan pada
setiap jenjang sekolah. Akan tetapi hanya sedikit yang menyukai dan
mendapatkan nilai baik dalam matematika. Dapat terlihat dalam nilai
matematika siswa yang lebih banyak mendapatkan nilai tidak baik dari
pada siswa yang mendapatkan nilai bagus. Terutama di Sekolah Menengah
Atas atau SMA, matematika semakin berat untuk dipelajari karena tingkat
kesukaran yang semakin tinggi. Faktanya, belajar matematika memiliki
banyak manfaat, terutama dalam membentuk pola pikir. Akan fakta
tersebut seakan terbantahkan ketika melihat nilai matematika yang tidak
baik pada para siswa.
Pada matematika yang dipelajari di sekolah menengah terdapat
beberapa bab yang mereka kesulitan untuk memahami konsep tersebut,
salah satunya adalah eksponen dan logaritma. Padahal bab tersebut akan
banyak diterapkan pada bab-bab berikutnya dan dalam penerapan
pelajaran yang lain.
Eksponen dan logaritma adalah materi pelajaran yang mendasari
terciptanya IPTEK yang maju. Tak hanya itu, eksponen dan logaritma
memiliki penerapan dalam bidang terapan yang lainnya, seperti untuk
mengukur perbandingan kekuatan dua gempa, dalam bidang ekonomi,
dalam bidang fisika, dan dalam bidang kimia. Ketidaktahuan penerapan
materi eksponen dan logaritma pada bidang terapan yang lain merupakan
salah satu faktor yang mendukung kecilnya motivasi siswa dalam
mempelajari eksponen dan logaritma.
B. Pengertian Eksponen dan Tokoh-tokoh Eksponen
1. Pengertian Eksponen
Dalam Sartono Wirodikromo (2006:3), konsep pangkat bulat negatif
dapat dipahami melalui konsep pangkat bulat positif. Pangkat bulat
positif merupakan cara ringkas untuk menuliskan perkalian dari
bilangan-bilangan yang sama.
Perkalian bilangan-bilangan yang sama disebut sebagai perkalian
berulang. Setiap perkalian berulang dapat dituliskan atau disajikan
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secara ringkas dengan menggunakan notasi bilangan berpangkat atau
notasieksponen.
Sebagai contoh:
Perkalian berulang 2 x 2 x 2 ditulis secara ringkas dengan notasi
bilangan berpangkat atau notasi eksponen sebagai 23.
Jadi, 2 x 2 x 2 = 23.
Berdasarkan paparan diatas, bilangan bulat positif dapat didefinisikan
sebagai berikut.
Definisi Pangkat Bulat Positif
Jika

adalah bilangan real (

lebih dari 1, maka

) dan n adalah bilangan bulat positif

pangkat n (ditulis

) adalah perkalian n buah

bilangan .
Definisi ini dituliskan secara sederhana sebagai

Perkalian n buah bilangan

2. Tokoh-tokoh eksponen
John Napier
Penemu Eksponen dan logaritma adalah John Napier. Dalam
http://www.biografiku.com/ dipaparkan bahwa John Napier, lahir di
puri Merchiston, dekat Edinburgh, Skotlandia. Anak Sir Archibald
Napier dari istri pertama, Janet Bothwell.M. Silahuddin Khumaidi, dkk
dalam makalah yang berjudul Hystory of Logarithm And Exponential
(2010) menjelaskan bahwa, ketika merumuskan tentang logaritma,
Napier mampu mengutak-atiknya menjadi suatu bentuk lain (perkalian).
Napier menyadari bahwa semua bilangan dapat dinyatakan dalam apa
yang sekarang disebut bentuk eksponensial. Misal: 8 dapat ditulis
sebagai 23, 16 sebagai 24 dan sebagainya. Apa yang membuat logaritma
sangat berguna adalah fakta bahwa operasi perkalian dan pembagian
yang dikurangi untuk penambahan dan pengurangan sederhana. Ketika
jumlah sangat besar dinyatakan sebagai logaritma, perkalian menjadi
penambahan eksponen. Contoh: 102 kali 105 dapat dihitung sebagai
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10(2+5) atau 107. Cara perhitungan seperti ini jelas lebih mudah daripada
menghitung 100 kali 100.000.
C. Pengertian Logaritma dan Tokoh-tokoh Logaritma
1. Pengertian Logaritma
Dalam Sartono Wirodikromo (2006:28), logaritma adalah invers dari
perpangkatan, yaitu mencari pangkat dari suatu bilangan pokok
sehingga hasilnya sesuai dengan yang telah diketahui.
Definisi logaritma
Misalkan

adalah bilangan positif (

positif yang tidak sama dengan 1 (0
g

g

0) dan g adalah bilangan
1 atau g

1).

log = x jika dan hanya jika gx =

Keterangan:
 g disebut bilangan pokok atau basis logaritma, dengan ketentuan 0
g

1 atau g

Jika g

1 (g

0 dan g

1).

0, bilangan pokok ini biasanya tidak dituliskan. Jadi

10

log

ditulis log .
Jika g = e (e

2,7128...) maka elog ditulis ln

(dibaca: logaritma

naturaldari ), yaitu logaritma dengan bilangan pokok e.


disebut numerus, yaitu bilangan yang dicari logaritmanya, dengan
ketentuan



0.

disebut hasil logaritma, nilainya dapat positif, nol, atau negatif.

 Bentuk gx =

dan x = glog

ekuivalen (setara), gx =

merupakan dua pernytaan yang

disebut bentuk eksponensial dan x = glog

disebut bentuk logaritmik dalam hubungan itu.
2. Tokoh-tokoh Logaritma
a. John Napier
Beliau menemukan konsep dasar logaritma, sebelum terus
dikembangkan oleh matematikawan lain – terutama Henry Briggs sehingga dapat memberi manfaat. Penemuan ini membawa
perubahan besar dalam matematika. Johannes Kepler terbantu,
karena dengan logaritma, mampu meningkatkan kemampuan hitung
bagi para astronomer. “Kesaktian” logaritma ini kemudian disebut
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oleh [Florian] Cajori sebagai salah satu dari tiga penemuan penting
bagi matematika (dua lainnya adalah notasi angka Arab dan pecahan
berbasis sepuluh/desimal).(http://www.biografiku.com/)
b. Henry Briggs
Tempat kelahiran Henry Briggs di Warley Wood, Halifax, Yorkshie,
Inggris. Catatan kelahiran Briggs adalah tahun 1561, namun ada
yang memperkirakan tahun 1556. Beliaulah yang mengembangkan
logaritma John Napier. Penemuan logaritma tidak akan sespektakuler seperti sekarang, tanpa kiprah Henry Briggs. Logaritma
yang sekarang dipelajari disebut dengan sistem Briggian karena
menganut sistem yang dicetuskannya. Pengenalan logaritma untuk
aplikasi astronomi diawali oleh kiprah Briggs. Tidak dapat dilupakan
Briggs

juga

berperan

mengenalkan

geometri

di

Inggris.(https://matematikasmart.wordpress.com)
D. Penerapan
1. Perhitungan Skala Ritcher
Dalam https://blogpenemu.blogspot.co.id/ dijelaskan bahwa Skala
Richter didasarkan pada pengukuran-pengukuran yang dilakukan oleh
alat yang bernama seismograf yang paling idealnya diletakkan sekitar
100 km atau 62 mil dari pusat gempa (epicentre). Skala Richter ini
merupakan skala logaritmik, bukan skala aritmatik. Jadi misalnya ada
dua buah gempa, yang satu berkekuatan 2 skala Richter, yang satu lagi
berkekuatan 4 skala Richter, bagi mereka yang belum tahu mungkin
akan mengira bahwa gempa yang berkekuatan 4 skala Richter ini
berkekuatan 2 kali dari gempa yang berkekuatan 2 pada skala Richter.
Perkiraan itu salah, pada kenyataannya gempa yang berkekuatan 4 pada
skala Richter tersebut berkekuatan 100 kali dari gempa yang
berkekuatan 2 pada skala Richter.
Skala logaritma untuk Richter
Misalkan: gempa X berkekuatan 4 skala Richter, dan gempa Y
berkekuatan 2 pada skala Richter, maka:
log X = 4, maka X = {10}^{4} = 10.000.
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log Y = 2, maka Y = {10}^{2} = 100
maka kekuatan gempa X adalah \frac{{10}^{4}}{{10}^{2}} atau
\frac{10.000}{100} = 100 kali kekuatan gempa Y.
2. Penerapan Dalam Bidang Ekonomi
Penerapan eksponen dalam bidang ekonomi adalah dalam penggunaan
fungsi bunga majemuk, seperti pada pemaparan berikut. Pada
http://www.madematika.com/ dinyatakan bahwa besarnya modal yang
dibungakan tergantung dari waktu lamanya modal dibungakan asal
tingkat bunga konstan. Jika modal (pokok) sebesar

dibungakan

kali per tahun dengan bunga sebesar 100r% (atau r) per tahun, maka
setelah n tahun modal tersebut akan menjadi :
.
Apabila k sangat besar yaitu k

/

, maksudnya bunga yang dibayarkan

secara kontinyu atau bunga ditambahkan terus menerus terhadap modal,
maka persamaannya akan menjadi:

Dengan ,
: Modal awal atau besar modal pada tahun yang ke nol
: Modal akhir atau besar modal pada tahun yang ke n
: Bilangan basis dalam logaritma natural ( =2,7182_)
: Kelipatan bunga yang dibayar pertahun
: Waktu lamanya model (pokok) dibungakan
: Besarnya bunga per tahun
Contoh soal:
Seorang petani membutuhkan uang sebesar 5 juta rupiah pada 10 tahun
yang akan datang. Berapa jumlah uang yang harus ditabung mulai
sekarang dengan bunga 24% per tahun untuk memperoleh jumlah uang
yang diharapkan?
Diketahui :
= 5000000
= 10 tahun
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= 24% = 0,24
=1
Ditanyakan
.
5000000 =
=

(

/
(

)

)

= 721397,8404
3. Penerapan Pada bidang Fisika
Fisika masih berkaitan erat dengan matematika dalam proses
perhitungannya, begitu juga logaritma yang mempunyai penerapan
dalam menentukan taraf intensitas bunyi. Sebagaimana dalam
Supiyanto (2006:113) taraf intensistas bunyi TI yang didefinisikan
sebagai logaritma perbandingan antara intensitas bunyi dengan
intensitas ambang. Dari pernyataan tersebut jelas bahwa logaritma
memiliki hubungan dengan fisika dalam menentukan taraf intensitas
bunyi, berikut adalah contoh soal penerapan logaritma dalam
menentukan taraf intensitas bunyi.
Sebuah jendela yang luasnya 1,5m2 dalam keadaan terbuka pada suatu
tempat dekat jalan raya tempat dekat jalan raya, jika taraf intensitas
bunyi di tempat tersebut 60dB, tentukan daya akustik yang masuk
jendela?
Penyelesaian :
TI = 10 log
60 = 10 log
6 = log
= 106
I = 106 ( I0) = 106 (10-12)
I = 10-6 W/m2
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I=
P = IA = (10-6)(1,5)
= 1,5 x 10-6 W = 1,5 W
4. Penerapan Pada Bidang Kimia
http://www.slideshare.net/memaparkan

Pada

bahwa

penerapan

logaritma dalam bidang kimia biasanya digunakan dalam penghitungan
menentukan derajat kesamaan yang dinyatakan dalam symbol pH suatu
senyawa kimia. Berikut adalah rumus kimia dalam logaritma.
Larutan asam :
pH = - log (H+)
Larutan Basa :
pH = - log (OH-)
Contoh soal:
Suatu larutan memiliki konsentrasi ion H+ sebesar 1,0 x 10-7. pH-nya
adalah?
Diketahui
(H+) = 1,0 x 10-7
Jawab :
pH = - log (1,0 x 10-7)
= - log 1,0 – log 10-7
= - log 1,0 – (-7)
= 7- log 1,0
= 7 – 0,00
=7
E. Penutup
Matematika merupakan ilmu yang mendukung ilmu yang lainnya.
Artinya matematika juga dibutuhkan dalam penerapan ilmu yang lain.
Seperti eksponen dan logaritma yang banyak dihindari dan ditakuti para
siswa ternyata memiliki peranan penting dalam ilmu yang lain. Tanpa
menguasai materi tersebut, mereka akan kesulitan dalam mempelajari ilmu
pengetahuan yang lain.

351

Masih banyak yang tidak mengetahui fungsi dan kegunaan
mempelajari materi eksponen dan logaritma dalam penerapannya.
Faktanya, materi tersebut sangat memegang peranan penting dalam bidang
terapan yang lain. Seperti bidang kimia, fisika, ekonomi, perhitungan skala
ritcher, dan bidang-bidang yang lain.
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Abstrak
Penelitian dengan judul “Identifikasi Kesulitan Materi Matematika Siswa Kelas X
SMAN 17 Surabaya” ini merujuk pada keingintahuan peneliti mengenai materi
matematika yang paling dianggap sulit pada siswa kelas X SMA Negeri 17
Surabaya. Sehingga penelitian ini dapat memberi manfaat bagi para pendidik
untuk menjadikan pembelajaran lebih efektif terutama untuk materi yang paling
dianggap sulit oleh siswa. Sampel dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X
pada salah satu kelas di SMA Negeri 17 Surabaya. Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian deskriptif dengan survei sebagai design
penelitiannya. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan instrumen
angket. Hasil angket menunjukkan bahwa kesulitan materi matematika tertinggi
yang dialami oleh siswa kelas X SMAN 17 Surabaya adalah materi Persamaan
Linear Dua Variabel, Pertidaksamaan Linear Dua Variabel, Aplikasi Sistem
Persamaan Linear Dua dan Tiga Variabel, dan Operasi-Operasi Aljabar pada
Matriks.
Kata Kunci:Kesulitan Materi Matematika, Matematika Kelas X

PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Salah satu kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah adalah
pembelajaran matematika sekolah.Berdasarkan Raekha (2015, 81),
pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan
maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan
pendidikan. Dalam pembelajaran dibutuhkan suatu perencanaan dan
persiapan terhadap segala hal yang terkait dengan proses pembelajaran.
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Slavin (2006, 450) menyatakan bahwa “instruction is effective to the
degree to which objectives, teaching, and assessment are coordinated with
one another”. Pembelajaran akan efektif jika tujuan pembelajaran, proses
pembelajaran, dan penilaian terkoordinasikan satu sama lain dengan baik.
Pengertian matematika itu sendiri merupakan sebuah bahasa, kegiatan
pembangkitan masalah dan pemecahan masalah, kegiatan menemukan dan
mempelajari pola serta hubungan.
Menurut Rekha (2015, 81), pembelajaran matematika sekolah
merupakan proses penyampaian materi matematika yang dilakukan oleh
guru

melalui

perencanaan,

berkesinambungan

untuk

pelaksanaan,

memfasilitasi

dan

siswa

penilaian
dalam

secara

membangun

pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan yang sudah diperoleh
sebelumnya menggunakan strategi tertentu dengan memperhatikan
karakteristik matematika sekolah dan tingkat perkembangan mental siswa.
Oleh karena itu, perlunya inovasi dalam pembelajaran agar materi yang
diberikan lebih mudah diterima sehingga siswa tidak meras sulit dalam
mempelajari matematika. Sehingga, peneliti melakukan penelitian
digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan materi matematika siswa kelas
X SMAN 17 Surabaya.

B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas,
diperoleh rumusan masalah, yaitu:
1. Materi matematika apakah yang paling dianggap sulit oleh siswa kelas
X SMAN 17 Surabaya?

C. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu:
1. Mengidentifikasi kesulitan materi matematika pada siswa kelas X
SMAN 17 Surabaya

D. MANFAAT PENELITIAN
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Penelitian ini bermanfaat bagi berbagai kalangan, diantaranya :
1. Kalangan Pendidikan
Bagi dunia pendidikan, penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan
suatu sumbangan pikiran untuk mengetahui kesulitan materi
matematika yang dialami oleh siswa kelas X SMAN 17 Surabaya
sehingga pendidik dapat melakukan inovasi pembelajaran yang dapat
membuat siswa dapat lebih mudah dalam memahami materi.

2. Kalangan Peneliti Pendidikan
Studi ini dapat bermanfaat untuk dijadikan suatu referensi penelitian
yang menyangkut masalah identifikasi yang serupa. Disamping itu,
studi

ini

juga

dapat

dijadikan

untuk

menindak

lanjuti

dalammengembangankan penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA
Kesulitan belajar siswa adalah suatu gejala atau kondisi dalam proses
belajarmengajar yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk
mencapai hasilbelajar (Askury,1999:136). Adakalanya hambatan-hambatan dalam
proses belajar tidakdisadari oleh siswa.Pada umumnya proses belajar mengajar
tidak terlepas dari upaya untuk membantusiswa dalam mengatasi kesulitankesulitan yang dihadapi siswa, walaupun kesulitan-kesulitanitu tidak selalu
merupakan hal yang negatif bagi siswa. Guru dalam prosespembelajaran dapat
mengambil manfaat dari kesulitan-kesulitan yang dialami siswa untukperbaikan
dalam pembelajaran yang sedang berlangsung atau untuk pembelajaran yangakan
datang.

Selain

itu

kesulitan-kesulitan

siswa

dapat

digunakan

sebagai

bahanpertimbangan dalam menyusun sajian materi pelajaran, sehingga dapat
untuk motivasidalam belajar serta memilih metode yang tepat dalam
pembelajaran.
Dalam usaha memperbaiki mutu hasil belajar matematika, para ahli
pendidikanmatematika selalu berusaha mendeteksi letak kesulitan belajar yang
dialami siswa dariberbagai padangan.Oemar Hamalik (1982 : 139) berpendapat
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bahwa salah satu faktor yang mempengaruhikesulitan belajar matematika adalah
Faktor-faktor yang bersumber dari diri sendiri. Yang dimaksud dengan faktor ini
adalah faktor yang timbul dari diri siswa itusendiri atau disebut juga dengan faktor
intern. Sebab-sebab yang tergolong dalamfaktor ini adalah sebagai berikut:
1.

tidak mempunyai tujuan belajar yang jelas

2.

kurangnya minat terhadap bahan pelajaran

3.

kesehatan yang sering terganggu

4.

kecakapan mengikuti pelajaran

5.

kebiasaan belajar

6.

kurangnya pengasaan bahasa

METODE PENELITIAN
A. JENIS PENELITIAN
Jenis

penelitian

yang

digunakan

adalah

penelitian

deskriptif.Menurut Moh. Nazir (2003:4), metode deskriptif adalah suatu
metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set
kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa
sekarang. Hal itu dapat berupa kondisi atau hubungan yang ada, pendapat
yang tumbuh, proses yang sedang berlangsung dan kecenderungan yang
sedang berkembang. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan dan
menginterpretasikan apa yang ada. Tujuan penelitian ini melukiskan
variabel atau kondisi apa yang ada dalam suatu situasi. Dengan pemilihan
jenis penelitian ini, peneliti dapat menggali informasi sesuai dengan hal
yang akan diteliti.

B. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN
1) Tempat
Tempat penelitian yang dilakukan adalah di SMAN 17 Surabaya.
2) Waktu Penelitian
Waktu pelaksanaan penelitian adalah pada bulan Maret 2016.
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C. POPULASI DAN SAMPEL
1) Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau
subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya dalam Sugiyono (1997 : 57). Populasi dalam penelitian
ini adalah seluruh siswa kelas XSMAN 17 Surabaya.
2) Sampel
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki
oleh populasi dalam Sugiyono (1997 : 57). Sampel dalam penelitian ini
adalah seluruh siswa yang terdapat pada salah satu kelasX SMAN 17
Surabaya.yang siswa-siswanya termasuk homogen.

D. DESAIN PENELITIAN
Desain penelitian yang digunakan adalah survei. Penelitian ini
bertujuan untuk mengumpulkan sejumlah data yang relatif terbatas dalam
kasus-kasus yang relatif besar jumlahnya dalam kurun waktu yang tertentu
(Siswono, 2010:88). Fokus penelitian ini adalah survei tentang kesulitan
materi matematika siswa kelas X SMAN 17 Surabaya.
E. VARIABEL PENELITIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL
Variabel penelitian ini merupakan suatu kondisi karakteristik yang
dimanipulasi, dikontrol dan diobservasi oleh peneliti. Dalam penelitian
ini variabel-variabel yang diidentifikasi sebagai berikut:
1.

Variabel Bebas (Independent Variable)
Variabel bebasa dalah variabel yang mempengaruhi atau
yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat
dalam Sugiyono, (2008). Variabel Independen penelitian ini adalah
respon siswa terhadap materi yang diajarkan.

2.

Variabel Terikat (Dependent Variable)
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Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang
menjadi akibat karena adanya variabel bebas, Sugiyono (2008).
Variabel

Terikat dalam

penelitian adalah

tingkat kemampuan

matematika siswa.

3.

Variabel Kontrol (Control Variable)
Variabel kontrol adalah suatu komponen yang perlu
dikontrol agar tidak mempengaruhi jalannya penelitian. Pada
penelitian ditetapkan sebagai variabel kontrol adalah perlakuan yang
sama pada setiap siswa.

F. PROSEDUR PENELITIAN
1) Tahap Awal
Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan sebelum melaksanakan
penelitian antara lain:
a) Menentukan sampel penelitian
b) Menyusun instrumen quesionermengenai identifikasi kesulitan
materi matematika siswa kelas X SMAN 17 Surabaya

2) Tahap Pelaksanaan Penelitian
Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan pada waktu melaksanakan
penelitian antara lain:
a) Memberikan instrumen quesioner kepada salah satu kelas X
b) Meminta siswa untuk mengisi quesioner tersebut dengan sejujurjujurnya

3) Tahap Akhir
Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan pada selesei melaksanakan
penelitian antara lain:
a) Mengumpulkan data mengenai materi matematika yang paling
dianggap sulit
b) Menyusunan laporan penelitian.
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G. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
1) Metode Quesioner
Quesioner adalah suatu daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah
terdapat jawaban yang sudah dibakukan (Siswono, 2010:73).
Penggunaan teknik pengumpulan data berupa quesioner bertujuan
untuk menghemat waktu, biaya, praktis dan dapat mencakup sampel
yang besar. Data yang terkumpul juga bersifat bias dimana data
tersebut tidak dipengaruhi oleh penampilan, suasana, perasaan atau
tingkah laku peneliti.
H. INSTRUMEN PENELITIAN
Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen penelitian merupakan alat
bantu yang dipilih & digunakan oleh peneliti dalam melakukan
kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi
sistematis & dipermudah olehnya. Instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah lembar quesioner. Dalam lembar quesioner, peneliti
akan mengidentifikasi kesulitan materi matematika siswa kelas X SMAN
17 Surabaya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian identifikasi kesulitan materi matematika siswa kelas X SMAN
17 Surabaya telah dilaksanakan. Lama penelitian adalah 2 minggu. Dalam kurun
waktu tersebut, peneliti membagikan quesioner ke salah satu kelas X di SMAN 17
Surabaya dan mengolah hasil data yang telah terkumpul.
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Tabel 4.1 Jadwal Penelitian
Tanggal
No.

Kegiatan
15 Maret 2016

1.

Membagikan quesioner

2.

Mengolah hasil
quesioner

22 Maret 2016

Tabel 4.2Daftar Nama Siswa yang Terlibat Penelitian
No.

Nama

No.

Nama

1.

Ni Iuh Ayu W.S.K

10.

Azarta Putri M

2.

Harditya Yana Pradana

11.

Anugrah Cahyo R

3.

Meylana Widya M

12.

Anggy Permata Sari

4.

Muhammad Izzan H. C

13.

Mutiara Oktaviani

5.

Shanty Devi Octavia

14.

Pitaloka O.

6.

Rasty Dwi Utami

15.

Almira Mahsa F

7.

Kagungan Kharisma

16.

Adella Novita P

8.

Aji Priatmojo

17.

Dinda Ayu Y

9.

Desy Cindy Yurista

18.

Achmad Alaki M
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Hasil quesioner kesulitan materi matematika wajib kelas X SMA dalam
diagram menunjukkan bahwa materi mudah dengan responden terbanyak hingga
terkecil adalah sebagai berikut:
 11 Responden memilih Relasi.
 8 Responden memilih Bentuk Eksponen (Pangkat), Bentuk Akar, dan
Barisan dan Deret Geometri.
 7 Responden memilih Sistem Persamaan Linear Dua Variabel, Sistem
Persamaan Linear Tiga Variabel, Pengertian notasi dan ordo suatu
Matriks, dan Jenis-Jenis Matriks.
 5 Responden memilih Persamaan Linear Satu Variabel, Menyelesaikan
Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel, Transpose dan Kesamaan
Suatu Matriks, dan Aplikasi Matriks.
 4 Responden memilih Logaritma, Pertidaksamaan Linear Satu Variabel,
Persamaan dan Pertidaksamaan Nilai Mutlak, Aplikasi Sistem Persamaan
Linear Dua Variabel, dan Notasi Sigma.
 3 Responden memilih Persamaan Linear Dua Variabel, Pertidaksamaan
Linear Dua Variabel, Aplikasi Sistem Persamaan Linear Dua dan Tiga
Variabel, dan Operasi-Operasi Aljabar pada Matriks.

Hasil quesioner kesulitan materi matematika wajib kelas X SMA dalam
diagram menunjukkan bahwa materi sulit dengan responden terbanyak hingga
terkecil adalah sebagai berikut:
 15 Responden memilih Persamaan Linear Dua Variabel, Pertidaksamaan
Linear Dua Variabel, Aplikasi Sistem Persamaan Linear Dua dan Tiga
Variabel, dan Operasi-Operasi Aljabar pada Matriks.

362

 14 Responden memilih Logaritma, Pertidaksamaan Linear Satu Variabel,
Persamaan dan Pertidaksamaan Nilai Mutlak, Aplikasi Sistem Persamaan
Linear Dua Variabel, dan Notasi Sigma.
 13 Responden memilih Persamaan Linear Satu Variabel, Menyelesaikan
Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel, Transpose dan Kesamaan
Suatu Matriks, dan Aplikasi Matriks.
 11 Responden memilih Sistem Persamaan Linear Dua Variabel, Sistem
Persamaan Linear Tiga Variabel, Pengertian notasi dan ordo suatu
Matriks, dan Jenis-Jenis Matriks.
 10 Responden memilih Bentuk Eksponen (Pangkat), Bentuk Akar, dan
Barisan dan Deret Geometri.
 7 Responden memilih Relasi.

PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memperoleh
bahwa kesulitan materi matematika yang dialami siswa kelas X SMAN 17
Surabaya terletak pada Persamaan Linear Dua Variabel, Pertidaksamaan
Linear Dua Variabel, Aplikasi Sistem Persamaan Linear Dua dan Tiga
Variabel, dan Operasi-Operasi Aljabar pada Matriks

B. SARAN
Dari penelitian ini tentunya masih banyak kekurangan sehingga
diberikan saran adalah inovasi dalam pembelajaran sangat diperlukan
untuk membantu siswa lebih mudah dalam memahami materi dan
membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar matematika.
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Abstract
Mathematics is subject which feared by students. Students will be happy if
material packed more interestin, especially the material related to ife. So that
mathematics material with approach Indonesian Realistic Mathematics Education
can be motivated students with approach mathematics with students world. From
the background, researcher have purpose to develop material which like students
book with Indonesian Realistic Mathematics Education (IRME) “ Pendidikan
Matematika Realistik (PMRI)” in Himpunan material and know the quality of the
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students of the students book seen from valid aspect and practically of teaching
materials.
This research is type development research for making some material
product from student book than can be used for students source. This research use
ADDIE model development which is Analysis, Design, Development,
Implementation and Evaluation. The steps of research are: 1) Analysis, to analysis
students necessaly and curriculum; 2) Designe, arrage structure material,
assessment instrument and validation instrument research by specialist; 3)
Development, writing material and validation material by specialist; 4)
Implementation, trying material which is developed; 5) Evaluation, know the
material quality which developed looked from properness fill, language
presentation and graphically.
This research product is students book in Himpunan material with IRME
approach. The research development material research showing that: 1) The
quality of the material lookfrom valid aspect including in “Very Good” criteria
with the average score 4,71 specialist lecture and showed “Good” criteria with
average score 3,61 by mathematics teacher; 2) The material result from aspect
practicityincluding in “Very Good” criteria with the average score 4,70 from this
research can be concluded that material the form studentas book paper used as
study source in VII grade Himpunan material.
Keywords : PMRI, study material

Pendahuluan
Matematika sering dianggap sebagai salah satu mata pelajaran yang paling
sulit bagi siswa. Pandangan ini menyebabkan efek negatif bagi siswa. Efek negatif
dari pandangan ini adalah siswa merasa apatis terhadap pelajaran matematika
sebelum benar-benar memahami matematika. Berbagai alasan mengenai sikap
apatis siswa. Siswa merasa kesulitan dalam mempelajari matematika karena malas
atau pun karena faktor pengajar yakni guru menjadi tersangka utama. Terlebih
mengenai alasan kenapa guru menjadi tersangka dalam rendahnya minat dan
prestasi belajar siswa. Banyak yang beranggapan bahwa guru matematika jahat
atau killer. Kemungkinan guru menjadi killer karena siswa yang malas belajar
sehingga guru menjadi geram kepada siswa. Ataukah siswa yang malas karena
melihat guru yang killer. ketidaktahuan siswa terhadap manfaat mempelajari
matematika juga dapat menjadi alasan mengapa siswa malas untuk belajar.

365

Membuat pengembangan bahan ajar yang berkesan pada siswa sehingga
tepat sasaran dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Bahan ajar ini dapat
dimanfaatkan siswa sebagai salah satu sumber belajar yang dapat membuat siswa
antusias dan dapat menikmati belajarnya. Bahan ajar ini juga dapat meningkatkan
kemadirian siswa agar tidak ketergantungan kepada perintah guru maupun
pengajar. Penyusunan bahan ajar ini berdasarkan pendekatan PMRI dengan fokus
materi sistem
persamaan linier satu variable. Dengan memanfaatkan bahan ajar sebagai
sumber belajar siswa mendapatkan kesempatan untuk belajar mandiri tanpa
bergantung kepada guru. Penggunaan konteks pada ringkasan materi, contoh dan
permasalahan yang disajikan berarti dalam suatu hal yang nyata dalam kehidupan
sehari-hari atau sesuatu yang dapat dibayangkan oleh siswa. sehingga siswa dapat
memahami materi dengan mengacu pada keadaan nyata tanpa bergantung kepada
guru atau pengajar dengan cara mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan
pengalaman dan aktivitas mereka.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan. Yang
betujuan menghasilkan produk tertentu dan menguji kualitas produk tersebut.
Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah bahan ajar dengan pendekatan
PMRI

berupa

buku

siswa

pada

pengembangan

yang

digunakan

materi
dalam

Himpunan.
penelitian

Model

inni

penelitian

adalah

model

pengembangan ADDIE (Analiysis, Design, Development, Implememtation and
Evaluation).
TEMUAN PENELITIAN dan PEMBAHASAN
Tinjauan

penelitian

ini

berdasarkan

prosedur

pengembangan.

Pengembangan bahan ajar dengan pendekatan PMRI berupa buku siswa dan buku
guru dilaksanakan melalui beberapa tahap. Tahapan yang harus dilalui sebagai
berikut:
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1) Tahap Analisis (Analysis), beberapa hal penting yang dilakukan dalam tahap
analisis sebagai berikut:
a) Analisis kebutuhan siswa kelas VII untuk mengetahui perkembangan kognitif
siswa dalam belajar matematika, perangkat pembelajaran yang digunakan
siswa, dan model pembelajaran yang diterapkan kepada siswa.
b) Analisis kurikulum matematika SMP pada materi Himpunan

mencakup

kompetensi inti (KI) dan kompetensi Dasar (KD).
2) Tahap Desain (Design), hal-hal yang diperlukan pada tahap desain yaitu
membuat peta kebutuhan bahan ajar, menentukan struktur bahan ajar,
menyusun instrument penelitian, dan validasi indtrumen penelitian oleh dosen
ahli.
3) Tahap Pengembangan (Development), hal-hal yang dilakukan dalam tahap
pengembangan yaitu, penulisan bahan ajar, dan validasi bahan ajar oleh ahli
materi. Kemudian dari hasil validasi tersebut dilakukan revisi bahan ajar.
4) Tahap Implementasi (Implementation), tahap ini merupakan langkah untuk
menguji-cobakanbahan ajar yang telah dikembangakan. Bahan ajar diujicobakan kepada siswa SMP kelas VIII. Setelah diujicobakan, beberapa siswa
diminta mengisi angket respon siswa yang sudah disediakan oleh peneliti.
5) Taha Evaluasi (Evaluation), dalam tahap ini diperoleh hasil validasi oleh
dosen ahli dengan nilai 4,71 memenuhi kriteria “Sangat Baik”, oleh guru
matematika dengan skor 3,6 memenuhi kriteria “Baik”. Dan yang terakhir
hasil angket respon siswa dengan skor 4,7 memenuhi kriteria “Sangat Baik”.

SIMPULAN
Dari

hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, peneliti dapat

menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Pengembangan bahan ajar dengan pendekatan PMRI pada materi Himpunan
untuk siiswa kelas VII dilakukan dengan mengadopsi prosedur pengembangan
ADDIE yang terdiri atas tahap analisis (analysis), tahap desain (design), tahap
pengembangan (development), tahap implementasi (implemetation), dan tahap
evaluasi (evaluation).
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2. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti kualitas bahan ajar kualitas bahan ajar
yang dikembangkan oleh peneliti adalah: (a)Kevalidan bahan ajar berupa buku
siswa menunjukkan kriteia “Sangat baik” dengan skor

rata-rata 4,71

ditentukan berdasarkan hasil penilaian bahan ajar oleh dosen ahli. Dan
menunjukkan kriteria “baik” dengan skor rata-rata 3,61 berdasarkan hasil
evaluasi bahan ajar oleh guru matematika. (b) Kepraktisan bahan ajar berupa
buku siswa juga menunjukkan kriteria “Sangat baik” dengan skor rata-rata
4,70.
SARAN
Dalam pemilihan materi bahan ajar yang akan dikembangkan, pembaca harus
lebih selektif dalam memilih materi. Karena dibutuhkan waktu lebih banyak
dalam pengembangan bahan ajar.
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OPTIMALISASI DISTRIBUSI KENTANG (SOLONUM TUBEROSUM
L.) MENGGUNAKAN ALJABAR MIN-PLUS DAN SIMULASINYA PADA
PETRINET
Rani Kurnia Putri
ranikurniaputri89@gmail.com
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Abstrak
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
Menjadi tantangan bagi para petani lokal. Tidak terkecuali petani yang tergabung
dalam Koperasi Kelompok Tani Subur Anugrah di Pangalengan Bandung. Karena
produk pertanian, khususnya kentang memiliki waktu kedaluarsa (kerusakan
produk) yang relatif singkat. Sehingga mengoptimalkan proses distribusi kentang
menjadi salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh kelompok tani untuk
memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen.
Pengoptimalan
proses distribusi dapat dilakukan dengan melakukan
pengoptimalan di bagian transportasi barang. Pemilihan waktu tempuh yang
optimal dilakukan dengan cara memilih jarak yang paling mungkin untuk
ditempuh sehingga pemenuhan kebutuhan pangan dapat tercapai dan keuntungan
maksimal dapat diperoleh.
Pada penelitian ini dibatasi pada optimalisasi distribusi kentang dari
Pangalengan ke pasar Induk Kramat Jati Jakarta dengan kendala waktu kedaluarsa
(kerusakan produk) dihitung menggunakan perhitungan Aljabar Min-Plus, dari
perhitungan tersebut akan diperoleh nilai optimasi yang minimum, kemudian rute
optimal yang diperoleh disimulasikan menggunakan Petri-net dengan software
PIPE 4.3.1.
Kata kunci: Distribusi Kentang, Aljabar Min-Plus, Petrinet
1. Pendahuluan
Berdasarkan peraturan pemerintah No. 22 Tahun 2009

tentang

Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis
Sumber Daya Lokal, sebagai salah satu upaya memasyarakatkan pola
konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman menjadikan
konsumsi produk-produk pertanian yang beragam menjadi topik yang hangat
diperbincangkan, hal ini menjadi tantangan tersendiri dikalangan koperasi
kelompok tani, tidak terkecuali kelompok tani Subur Anugrah di Pangalengan
Bandung. Karena produk pertanian, khususnya kentang memiliki waktu
kedaluarsa yang relatif singkat. Sehingga mengoptimalkan proses distribusi
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barang menjadi salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh kelompok tani
untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen.
Kabupaten Bandung bukan sekadar daerah penghasil kentang, tapi
juga basis pembenihan tingkat nasional. Pembenihan tersebut bukan hanya
dikelola atau diselenggarakan oleh instansi pemerintah, melainkan petani
sebagai pelaku. Produksi kentang Kabupaten Bandung setiap tahun mencapai
130 ton dengan luas areal tanam 7.036 hektare. Sentra kentang tersebar di
Kecamatan Pangalengan, Cimenyan, Cilengkrang, Cikancung, Pacet,
Kertasari, Ibun, Rancabali, dan Pasir jambu. Paling dominan berada di
kecamatan Pangalengan, Rancabali, dan Cilengkrang. Petani kentang di
Pangalengan, sebagian besar produksi kentangnya dijual ke pasar-pasar induk
di Jakarta. Dari daerah tersebut didistribusikan ke sejumlah daerah, seperti
Sumatra, Kalimantan, dan beberapa daerah lainnya. Namun untuk proses
distribusi masih menggunakan cara-cara tradisional tanpa perhitungan yang
matang, sehingga seringkali kualitas kentang ketika sampai di pasar sudah
dalam kondisi tidak fresh, hal ini menyebabkan kentang dijual setengah harga
atau bahkan tidak layak jual (fokusjabar.com)
Berdasarkan permasalahan tersebut, pengoptimalan proses distribusi
dapat dilakukan dengan melakukan pengoptimalan di bagian transportasi
barang. Pemilihan waktu tempuh yang optimal dilakukan dengan cara
memilih

jarak

yang

paling

mungkin

untuk

ditempuh

dengan

;

mempertimbangkan faktor kerusakan jalan dan kepadatan arus lalu lintas,
sehingga pemenuhan kebutuhan pangan dapat tercapai dan keuntungan
maksimal dapat diperoleh.
Metode lama yang umum digunakan dalam jaringan proyek antara
lain metode program dinamis, PERT (Project Evaluation and Review
Technique) dan CPM (Critical Path Method). Namun pada penelitian ini
dibatasi pada optimalisasi distribusi kentang dari Pangalengan ke pasar Induk
Kramat Jati Jakarta dengan kendala waktu kedaluarsa (kerusakan produk)
dihitung menggunakan perhitungan Aljabar Min-Plus, dari perhitungan
tersebut akan diperoleh nilai optimasi yang minimum, kemudian rute optimal
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yang diperoleh disimulasikan menggunakan Petri-net dengan software PIPE
4.3.1.

2. Aljabar Max Plus
Definisi Aljabar Max Plus
* + dengan

Diberikan
. Pada
x⊕y

adalah himpunan semua bilangan real dan

didefinisikan operasi berikut: x, y

max{x, y} dan x ⊗ y

,

x + y.

untuk selanjutnya operasi ⊕ dibaca o-plus dan operasi ⊗ dibaca o-times dan
,⊕, ⊗) ditulis sebagai

juga penulisan (

. Selain definisi diatas, dalam

aljabar max-plus. [6]

3. Aljabar Min Plus
Aljabar min-plus merupakan dual dari aljabar max plus,
Definisi Aljabar Min-Plus
Dual dari plus adalah minus, sehingga Aljabar min-plus didefinisikan sebagai
(
*
(

⊕ ⊗) dimana

* + dengan

+ untuk semua

⊕

dan

. Struktur aljabar min-plus

⊕ ⊗) isomorfik dengan struktur aljabar max-plus

(

⊕ ⊗

).

Misalkan pemetaan
Dengan ( )

untuk setiap

.

Didapat untuk setiap
( ⊕ )
Dan

( ⊕ )

( ⊕ )
( ⊕ )

Jelas bahwa pemetaan

*
(

+
)

(

*
)

+

( )⊕ ( )

( ) ⊕ ( ).

adalah bijektif. [1]

4. Vektor dan Matriks Dalam Aljabar Max-Plus
Himpunan matriks n

m dalam aljabar max-plus dinyatakan dalam

. Didefinisikan n = {1,2,3, . . . , n}, untuk n

ℕ. Elemen dari matriks
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pada baris ke-i kolom ke-j dinyatakan dengan aij untuk i

n dan j

m.

Dalam hal ini matriks A dapat dituliskan sebagai
[

]

ada kalanya elemen aij juga dinotasikan sebagai
, Untuk matriks A, B

penjumlahan matriks A⊕B didefinisikan

sebagai
,
Untuk i

n dan j

-

m. Catatan bahwa, untuk A, B

A⊕B = B⊕A,

sebab [A⊕B]ij = max {

[B⊕A]ij, untuk i

n dan j

Untuk A

berlaku bahwa
} = max {

} =

m.

dan skalar

perkalian dengan skalar didefinisikan

sebagai berikut
, ⊗ -

⊗

Dan untuk matriks A

, untuk i

dan B

n dan j

m.

perkaliaan A⊗

didefinisikan

sebagai berikut:
, ⊗ -

⊗

[6]

5. Jalur Pangalengan – Pasar Induk Kramat Jati Jakarta
Jalur tempuh untuk mendistribusikan kentang dari pangalengan,
kabupaten bandung menuju Pasar Kramatjati Jakarta Pusat dapat melalui
beberapa daerah yang berbeda. rute-rute perjalanannya dapat dilihat dalam
tabel-tabel dibawah ini.
Melalui Jalan Tol Cipularang dan Jalur Pantura / Jalan Tol
Jakarta-Cikampek
No

Jalur yang dilalui

Jarak
Tempuh

1

Jalan raya pangalengan, jalan gandasari,

37,3 km (1 jam

jalan soreang kopo, jalan raya kopo sayati

19 menit))
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2

Jalan tol cipularang dan jalur pantura,

141 km (1 jam

jalan tol Jakarta-cikampek, jalan T.B.

56 menit)

Simatupang, Cijantung/Kramat
Jati/Cililitan
3

5

Jalan raya bogor, jalan pedati, jalan H.

2,5 km (8

Taiman Ujung

menit)

DESTINASI
(Tabel 5.1Tabel jalur tempuh melalu Jalan Tol Cipularang dan jalur Pantura)

Melalui Jalan Raya Ciawi - Cianjur
No

Jalur yang dilalui

Jarak
Tempuh

1

Jalan raya pangalengan, jalan gandasari,

37,3 km (1 jam

jalan raya soreang kopo, Jalan raya kopo

19 menit)

sayati
2

Jalan tol padaleunyi dan jalan nasional III

60,9 km (1 jam

ke jalan Ir. H. Djuanda/ Jalan Labuan-

34 menit)

Cianjur/Jalan Raya Ciawi – Cianjur /
Jalan Raya Puncak – Cianjur
3

Bogor

48,7 km (1 jam
47 menit)

4

5

Jalan tol jagorawi, jalan pondok gede

41,6 km (33

(Jakarta timur)

menit)

Jalan pondok gede, Jalan raya bogor,

2,2 km (8

jalan merpati dan jalan kramat utara dari

menit)

jalan H.Taiman Ujung
6

DESTINASI
(Tabel 4.2 Tabel jalur tempuh melalui Jalan Raya Cianjur-Ciawi)

Melalui Jalan Nasional III
No

Jalur yang dilalui

Jarak
Tempuh

1

Jalan raya pangalengan, jalan situ

180 km (5 jam

cileunca, jalan raya pangalengan, Tangu,

23 menit)
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Kebon kelapa, jalan pahlawan, dangdeur,
jalan raya kamasan banjaran, jalan
gandasari/kebun kelapa, jalan raya
soreang kopo/jalan terusan kopo, jalan
raya kopo sayati, jalan raya kopo, jalan
keluar tol pasir koja, jalan tol padaleunyi,
padalarang/cianjur/sukabumi, jalan
nasional III, Jalan Parahyangan, Jalan
nasional III, jalan raya cibogo, jalan
mekar galih, jalan rayacariu, jalan raya
jonggolcariu,
2

6

Jalan raya inpres, jalan merpati, jalan

1,1 km (4

kramat utara, jalan H.Taiman ujung

menit)

DESTINASI
(Tabel 4.3 Tabel jalur tempuh melalui Jalan Nasional III)

6. Penentun Lintasan Terpendek Menggunakan Aljabar Min-Plus
Masalah penentuan jalur terpendek rute Pangalengan bandung menuju
Pasar Induk Kramat jati, bersifat sekali jalan (one-way). Perjalanan
pangalengan - Jakarta dapat ditempuh melalui tiga pilihan rute, yaitu melalui
Melalui Jalan Tol Cipularang, melalui Jalan Raya Ciawi – Cianjur, dan yang
terakhir melalui Jalan Nasional III. Setiap jalur yang dipilih, memiliki waktu
tempuh yang berbeda-beda.
Rute yang ditempuh akan dimodelkan kedalam bentuk jaringan proyek
sehingga memudahkan perhitungan pencarian jalur terpendek menggunakan
aljabar min-plus. Dalam jaringan proyek ini, titik menyatakan persimpangan
jalan, busur menyatakan suatu jalan, sedangkan bobot busur menyatakan waktu
tempuh, sehingga bobot busur akan selalu bernilai positif.
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Jaringan proyek berbentuk graf dapat diubah menjadi bentuk matriks
sebagai berikut:

[

]

Arti dari matriks tersebut adalah untuk matriks A pada baris 1 kolom 1
bernilai

atau

. Dengan kata lain tidak ada rute perjalanan pada graf tersebut.
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Rute tersebut dapat dinyatakan sebagai

(

)

, begitu pula seterusnya untuk

baris dan kolom yang lain.
Untuk mendapatkan jalur optimal menggunakan Aljabar Min-Plus
diperlukan perhitungan matriks . Matriks
⊕

⊕

⊕

⊕

diperoleh dari dari

⊗(

)

.

Penyelesaian perhitungan matriks berukuran 16 kali 16 tersebut akan sukar
dilakukan dengan perhitungan manual, sehingga akan dilakukan dengan
menggunakan software scilab.
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Dari matriks perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa distribusi
kentang dari Pangalengan-Bandung menuju pasar Kramat Jati-Jakarta ditempuh
dengan jarak yang minimum yaitu 166km. Dalam hal ini ditunjukkan pada
matriks

(

). Artinya rute awal berada di state 1 dan berakhir di state 16. Jalur

yang di lalui yaitu:
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Jalan raya pangalengan, jalan gandasari, jalan soreang kopo, jalan raya kopo
sayati, jalan raya kopo, jalan keluar tol pasir koja, jalan tol padaleunyi,
padalarang/cianjur/sukabumi, jalan nasional III, Jalan Parahyangan, Jalan
nasional III, jalan raya cibogo, jalan mekar galih, jalan rayacariu, jalan raya
jonggolcariu, Jalan raya inpres, jalan merpati, jalan kramat utara, jalan
H.Taiman ujung, DESTINASI

7. Kesimpulan
Dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan:
1. Model

sistem

jaringan jalan dimulai dari Pangalengan Kabupaten

Bandung menuju Pasar Induk Kramat Jati Jakarta ditampilkan dalam
bentuk graf berarah menggunakan notasi dalam Aljabar Min Plus.
2. Lintasan optimum untuk distribusi kentang dengan mempertimbangkan
waktu kedaluarsa (kerusakan produk) menggunakan perhitungan Aljabar
Min-Plus diperoleh sebesar 166 km dalam hal ini ditunjukkan pada matriks
(

). Artinya rute awal berada di state 1 dan berakhir di state 16.
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PROSES MEMECAHKAN MASALAH MATEMATIKA BERDASARKAN
KEMAMPUAN SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 1 CANDI PADA
POKOK BAHASAN TEOREMA PYTHAGORAS TAHUN AJARAN 20152016

Lenny Dwi Cahyanti1
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Lenny.cahyanti@yahoo.com
Ismy_any@yahoo.com
(Mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas PGRI Adi Buana Surabaya)
ABSTRAK
Pada hakekatnya salah satu tujuan dari suatu pembelajaran ialah tentang
pemecahan masalah. Khususnya pada pembelajaran matematika, pemecahan
masalah sangat penting. Ini dikarenakan pemecahan masalah dekat dengan
kehidupan sehari-hari dan juga pemecahan masalah melibatkan proses berfikir
secara optimal. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam pemecahan
masalah, begitu juga dengan peserta didik. Perbedaan dalam memecahkan
masalah bisa dari berbagai macam aspek, salah satunya adalah menurut
kemampuan peserta didik. Yang mana kemampuan siswa dibagi lagi menjadi tiga,
yaitu kemampuan tinggi, sedang rendah. Karena banyaknya materi yang ada pada
matematika, maka peneliti menggunakan materi Teorema Pythagoras.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif. Data yang
dikumpulkan oleh peneliti adalah jumlah siswa dalam satu kelas, siswa yang
mempunyai peringkat tertinggi, rendah dan sedang, dan hasil belajar siswa yang
merupakan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah. Untuk mengetahui
proses memecahkan masalah siswa, peneliti melakukan uji tes untuk
mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuannya yang masing-masing
dipilih satu siswa. Setelah itu peneliti menganalisis hasil tes tersebut berdasarkan
langkah-langkah polya, yaitu (1) memahami masalah, (2) membuat rencana
penyelesaian, (3) melaksanakan rencana penyelesaian dan (4) memeriksa kembali
jawaban. Setelah menganalisis hasil tes, ketiga siswa tersebut diwawancari untuk
mendukung jawaban dalam tes tertulis.
Setelah dilakukan penelitian, peneliti mendapatkan hasil bahwa : (1) dalam
memahami masalah siswa dengan kemampuan tinggi, sedang dan rendah mampu
melaksanakannya dan menuliskan dengan benar. (2) dalam membuat rencana
penyelesaian siswa berkemampuan tinggi dan sedang mampu melaksanakannya,
tetapi siswa dengan kemampuan rendah tidak mampu. (3) dalam melaksanakan
rencana siswa berkemampuan tinggi dan sedang tidak mengalami masalah yang
berarti hanya saja siswa berkemampuan sedang mengalami kesulitan dalam
penghitungan. (4) dalam memeriksa kembali, siswa dengan kemampuan tinggi
dan sedang mampu untuk melakukan langkah ini dengan benar. Sedangkan siswa
berkemampuan rendah tidak mampu melaksanakan langkah ini.
Kata Kunci : Pemecahan masalah matematika, kemampuan siswa, pythagoras.
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Abstract
In essence, one of the objectives of a lesson is about solving problems.
Especially in mathematics, problem solving is very important. This is because the
troubleshooting is close to everyday life and also solving problems involving
thought processes optimally. Everyone has a different way of solving the problem,
as well as learners. The difference in solving the problem could be from a variety
of aspects, one of which is according to the ability of learners. In which the ability
of the students were divided into three, namely the ability of high, medium, low.
Due to the volume of the materials on mathematics, the researchers used the
Pythagorean theorem material.
This research is a qualitative descriptive study. The data collected by the
researchers was the number of students in a class, the students who have the
highest rank, low and medium, and student learning outcomes which constitute
the student's ability to solve problems. To know the process of solving the
problem of students, researchers to test a test to group students by ability level,
each selected one student. After the researchers analyzed the results of these tests
based on Polya steps, namely (1) to understand the problem, (2) make a plan for
settlement, (3) implement the settlement plan and (4) check the answers. After
analyzing the test results, the three students are interviewed to support the answers
in the written test.
Having done the research, researchers get the result that: (1) the ability to
understand the problems of students with high, medium and low able to
implement and write properly. (2) in making the settlement plan high-ability
students and being able to execute, but students with low ability can not afford.
(3) in implementing the plan of high-ability students and is not experiencing any
problems, which means only capable students are experiencing difficulties in
counting. (4) in check, students with high ability and being able to do this step
correctly. While the low-ability students are not able to carry out this step.
Keyword: Solving Math Problem, The Ability of Student, Pythagoras
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada hakekatnya pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pola pikir
yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri. Berbagai macam pendidikan
yang ada dapat menjadi pilihan untuk meningkatkan kualitas diri. Salah satunya
adalah pendidikan matematika. Matematika merupakan pengetahuan yang
mempunyai peran besar dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengembangan
ilmu pengetahuan yang lain. Dengan adanya pembelajaran matematika di sekolah,
maka secara tidak langsung dapat membekali siswa dengan kemampuan berfikir
logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama.

380

Dalam Permendiknas No. 22 tahun 2006 memuat tujuan pembelajaran yang
tiga poinnya menyebutkan tentang pemecahan masalah, yaitu memahami konsep
matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep
atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah;
memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami maslah, merancang
model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh;
memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu
memiliki rasaingin tahu, pengertian dan minat dalam mempelajari matematika,
serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Disini telah
digambarkan betapa pentingnya pemecahan masalah khususnya bagi mata
pelajaran matematika.
Dalam bukunya yang berjudul How to solve, Polya juga menjelaskan tentang
metode-metode yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah atau
menemukan solusi yang dihadapi dan memungkinkan seseorang menemukan
pemecahannya sendiri. Disebutkan beberapa tahapan untuk menyelesaikan
masalah, yaitu (a) Memahami problem, siswa diharapkan mengerti atau
memahami masalah yang akan dikehendaki. Dengan cara, masalah dibaca
berulang-ulang agar dapat dipahami. Menentukan apa yang diketahui dan yang
ditanya dari masalah tersebut. (b) Menyusun rencana, menemukan hubungan
antara data dengan hal-hal yang belum diketahui. Maksudnya melihat bagaimana
macam soal dihubungkan dan bagaimana ketidakjelasan dihubungkan dengan data
agar memperoleh ide membuat suatu rencana pemecahan masalah. (c)
Melaksanakan rencana, menjalankan rencana guna menemukan solusi, periksa
setiap langkah dengan seksama untuk membuktikan bahwa cara itu benar. (d)
Mengecek kembali, melakukan penilaian terhadap solusi yang didapat atau
melakukan review sebelum menjawab permasalahan.
Setiap orang pada hakekatnya memiliki cara yang berbeda dalam
menyelesaikan masalah yang dihadapinya, begitu juga dengan siswa. Dalam
memecahkan masalah siswa memiliki cara atau penyelesaian yang berbeda
menurut dengan kemampuan berfikirnya. Banyak para ahli yang mengartikan
kemampuan secara bervariasi, akan tetapi pada dasarnya masih memiliki konteks
yang sama. Salah satunya ialah Mohammad Zain, ia berpendapat bahwa
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kemampuan merupakan potensi yang ada berupa kesanggupan, kecakapan,
kekuatan kita berusaha dengan diri sendiri Kemampuan siswa dibagi menjadi tiga,
yaitu kemmampuan tingkat tinggi, kemampuan tingkat sedang dan kemampuan
tingkat rendah.
Karena banyaknya pokok bahasan pada matematika, peneliti hanya fokus
pada materi teorema pythagoras. Teorema pythagoras adalah suatu gagasan yang
dikemukakan oleh seorang ahli matematika yang berasal dari kebangsaan Yunani
bernama Pythagoras. Beliau mengemukakan bahwa kuadrat sisi miring pada
segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lain.
Berdasarkan uraian di atas, maka mendorong peneliti untuk melakukan
peneliatan dengan judul “Proses Memecahkan Masalah Matematika Berdasarkan
Kemampuan Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Candi pada Pokok Bahasan
Teorema Pythagoras”.

B. Rumusan Masalah
Dalam mengadakan penelitian sudah menjadi keharusan bagi peneliti untuk
merumuskan suatu masalah yang diteliti. Rumusan masalah dalam penelitian
sangat penting, karena dalam rumusan masalah merupakan suatu acuan untuk
dijadikan dasar dalam penelitian dan harus mencakup dan menunjukkan secara
tegas dan jelas pula dalam permasalahan penelitian sesuai dengan variabel yang
ditampilkan.
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana proses memecahkan masalah
matematika bedasarkan kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Candi pada
pokok bahsan Teorema Pythagoras ?”.

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan pertanyaan di atas, maka tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui proses memecahkan masalah matematika berdasarkan
kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Candi pada pokok bahasan Teorema
Pythagoras.
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D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian jika ditinjau dari beberapa pihak yang terlibat
didalamnya adalah sebagai berikut.
1. Bagi siswa, dapat memberikan suatu pengalaman yang bermanfaat bagi
pengembangan pengetahuannya, melatih keberanian menyampaikan ide
atau gagasan baru. Juga untuk memotivasi siswa untuk belajar matematika
dengan lebih baik.
2. Bagi sekolah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi
sekolah yang bersangkutan yang nantinya lebih dapat berkembang dalam
peningkatan pengajaran terutama terhadap bidang studi matematika
3. Bagi pendidik, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam
menyikapi proses memecahkan masalah berdasarkan tingkat kemampuan
siswa.
4. Bagi peneliti, dapat mengetahui bagaimana proses memecahkan masalah
matematika berdasarkan kemampuan siswa.

METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini peniliti menggunakan pendekatan kualitatif bersifat
deskriptif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif artinya penelitian yang berusaha
untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada, berdasarkan data-data yang
diperoleh.

Jadi

menginterpretasi.

peneliti

juga

menyajikan

data-data,

menganalisis

dan

Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan proses

pemecahan masalah yang dilakukan siswa menurut tingkat kemampuannya,
setelah diberi penjelasan tentang materi dan tes yang yang berhubungan dengan
materi.
Sebelum melakukan penelitian peneliti mengumpulkan data-data yang
menunjang utnuk penelitian yaitu: (1) Jumlah siswa dalam satu kelas. (2) Siswa
yang mempunyai peringkat tertinggi, sedang dan rendah. (3) Hasil belajar siswa,
yang merupakan kemampuan siswa dalam memahami materi yang diberikan.
Sedangkan sumber data dari penelitian ini adalah (1) Siswa kelas VIII SMP (2)
Guru matematika kelas VIII SMP (3) Guru PPL kelas VIII SMP.
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Untuk memperoleh data, peneliti teknik yaitu tes dan wawancar. Tes
pemecahan masalah diberikan kepada siswa untuk mengetahui tingkat
kemampuan siswa dalam proses memecahkan masalah pada materi teorema
pythagoras. Tes ini berisi soal uraian dan dikerjakan secara individu. Setelah itu
peneliti menggunakan wawancara berbasis tugas dengan perorangan yang
diwawancarai. Tujuan peneliti menggunakan metode ini, untuk memperoleh data
secara jelas kongkert dari hasil tes yang sudah dilakukan. Peneliti akan
mewawancarai siswa yang berbeda di SMP Negeri 1 Candi.
Untuk mnganalisis hasil tes pememcahan masalah, peneliti menggunakan 4
metode polya yaitu (1) memahami masalah, siswa dikatakan mampu memahami
masalah jika siswa menuliskan apa saja yang diketahui dan yang ditanya pada soal
(2) merumuskan rencana penyelesaian, siswa dikatakan mampu merumuskan
rencana penyelesaian jika siswa mampu menuliskan rumus yang sesuai dengan
pertanyaan pada soal. (3) malaksanakan rencana penyelesaian, Siswa dikatakan
mampu menyelesaikan masalah sesuai rancangan jika siswa dapat menyelesaikan
masalah sesuai rancangan (4) memeriksa kembali, siswa dikatakan mampu
memeriksa kembal jika siswa dapat menuliskan kesimpulan yang sesuai dengan
pertanyaan dan jawaban pada soal.

HASIL PENELITIAN
Setelah diberikan tes pada pokok bahasan teorema pythagoras, diperoleh hasil
tes untuk menentukan kemampuan siswa yang dapat disimpulkan bahwa ada 5
siswa yang mendapat nilai 100, sehingga siswa tersebut termasuk dalam
berkemampuan tinggi. Dan 23 siswa yang mendapat nilai kurang dari 100 dan
lebih besar dari 80, sehingga siswa ini termasuk dalam berkemampuan sedang.
Sedangkan 5 siswa yang mendapat nilai dibawah 80 termasuk dalam
berkemampuan rendah.
Setelah mengelompokan siswa berdasarkan tingkat kemampuannya, dari
ketiga kelompok tersebut dipilih masing-masing siswa secara random. Setelah itu
hasil tes pemecahan tersebut dianalisis, sebagai berikut
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1) Siswa berkemampuan tinggi
Pada soal nomer 1
Siswa dengan kemampuan tinggi dapat menuliskan dengan tepat apa yang
diketahui dan yang ditanyapada soal nomer 1. Siswa ini juga dapat
merencanakan penyelesaian masalah dengan tepat. Dalam penyelesaian atau
pelaksanaan rencana, siswa dengan kemampuan tinggi dapat dengan lancar dan
benar menyelesaikan masalah nomer 1. Untuk menuliskan kesimpulan siswa
berkemampuan tinggi juga dapat menuliskannya dengan benar.
Pada soal nomer 2
Pada soal nomer 2 siswa berkemampuan tinggi dapat menuliskan dengan
benar apa yang diketahui dan yang ditanyakan pada soal. Siswa juga dapat
merencanakan penyelesaian masalah dengan tepat. Dalam penyelesaiaan
masalaha siswa juga tidak mengalami masalah yang berarti sehingga jawaban
yang diperoleh tepat. Sedangkan dalam mengecek jawaban, siswa mampu
menuliskan kesimpulan dari soal nomer 2.
Pada soal nomer 3
Pada soal nomer 3 siswa berkemampuan tinggi dapat menuliskan dengan
benar apa yang diketahui dan yang ditanyakan pada soal. Siswa juga dapat
merencanakan penyelesaian masalah dengan tepat. Dalam penyelesaiaan
masalah siswa juga tidak mengalami masalah yang berarti sehingga jawaban
yang diperoleh tepat. Sedangkan dalam mengecek jawaban, siswa mampu
menuliskan kesimpulan dari soal nomer 3.
2) Siswa berkemampuan sedang
Pada soal nomer 1
Pada soal nomer 1, siswa berkemampuan sedang mampu menuliskan apa
yang ditanya dan yang diketahui. Siswa juga dapat merencanakan penyelesaian
masalah pada soal nomer 1. Dalam melaksanakan rencana penyelesaian siswa
pun mampu menyelesaikannya dengan benar dan tepat. pada tahap pengecekan
kembali siswa juga mampu menuliskan kesimpulan pada soal nomer 1.
Pada soal nomer 2
Siswa mampu menuliskan apa yang ditanya dan yang diketahui pada soal
nomer 2. Dalam merencanakan penyelesaian masalah siswa dengan
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kemampuan sedang juga mampu menuliskan dengan tepat. Sedangkan dalam
melaksanakan rencana penyelesaian siswa sedikit mengalami kesulitan.
Sehingga dalam pengecekan kembali siswa mengalami kesalahan.
Pada soal nomer 3
Pada soal nomer 3, siswa mampu menulisakn dengan benar dan tepat apa
yang diketahui dan yang ditanya. Akan tetapi siswa dalam merencanakan
penyelesaian

mengalami

gangguan

atau

kesalahan.

Sehingga

dalam

penyelesaian masalah juga mendapatkan hasil yang kurang tepat. Begitu pula
saat mengecek kembali mengalami kesalahan.
3) Siswa berkemampuan rendah
Pada soal nomer 1
Pada soal nomer 1, siswa mampu menuliskan dengan tepat dan benar apa
yang diketahui dan ditanya. Siswa juga mampu dalam merencanakan
penyelesaian masalah. Akan tetapi siswa belum mampu dalam pelaksanaan
rencana penyelesaian dan pengecekan kembali jawaban pada soal nomer 1.
Pada soal nomer 2
Dalam memahami masalah, yaitu menuliskan yang diketahu dan yang
ditanya siswa dengan kemampuan rendah mampu untuk melaksanakannya
dengan benar dan tepat. akan tetapi saat merencanakan penyelesaian masalah
dan melaksanakan rencana penyelesaian siswa mengalami kesulitan sehingga
hasil yang diperoleh kurang tepat.
Pada soal nomer 3
Pada soal nomer tiga, siswa dengan kemampuan rendah mengalami
kesulitan dalam memehami masalah. Begitu pula dalam merencanakan
penyelesaian masalah dan melaksanakan rencana penyelesaian. Sehingga
dalam mengambil kesimpulan pada soal moner 3 juga tidak mampu
diselesaikan.

Setelah diketahui hasil dari tes pemecahan masalah, peneliti melakukan
wawancara dengan tiga orang narasumber yang memiliki hasil tes yang berbeda.
Yaitu siswa yang memiliki kemampuan tinggi, siswa yang memiliki kemampuan
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sedang dan siswa yang memiliki kemapuan rendah. Wawancara ini dilaksanakan
pada tanggal 23 November 2015, dengan hasil wawancara sebagai berikut :
1) Siswa dengan kemampuan tinggi
Tanya : Apa yang anda ketahui tentang teorema pythagoras ?
Jawab : Teorema Pythagoras adalah kuadrat jumlah dari sisi-sisi yang sama,
samadengan kuadrat sisi miring dari segitiga siku-siku.
Tanya : Apakah anda menyukai materi teorema pythagoras ? Dan alasan anda
apa ?
Jawab : suka, karena materi ini mudah dimengerti.
Tanya : coba perhatikan soal nomer 1, apa ada kesulitan saat kamu
mengerjakan ?
Jawab : tidak
Tanya : lalu bagaimana dengan soal pada nomer 2, apa kamu mendapat
kesulitan ?
Jawab : tidak juga.
Tanya : pada soal nomer 3, apa kamu mendapat kesulitan ?
Jawab : tidak juga bu.
Tanya : jika ada temanmu yang bertanya, apa kamu akan memberi tahunya ?
Jawab : jika saya bisa dan paham, saya akan memberi tahunya.
Tanya : menurut mu apa soal yang saya berikan sulit ?
Jawab : tidak juga, karena saya bisa mengerjakannnya dengan lancar.
Tanya : saat kamu mengerjakan soal, apakah kamu mendapat bantuan atau
petunjuk dari temanmu ?
Jawab : Tidak, saya tidak berani bertanya karena ini kan ujian.
Tanya : jika pada materi ini ada yang tidak kamu fahami, apa yang kamu
lakukan ?
Jawab : saya akan bertanya, jika disekolah saya akan bertanya pada guru atau
teman. Jika di rumah saya akan bertanya pada guru les saya atau orang
tua saya.
2) Siswa dengan kemampuan sedang
Tanya : Apa yang anda ketahui tentang teorema pythagoras ?
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Jawab : Teorema Pythagoras adalah kuadrat jumlah dari sisi yang sama
samadengan kuadrat sisi miring dari segitiga siku-siku.
Tanya : Apakah anda menyukai materi teorema pythagoras ? Dan alasan anda
apa ?
Jawab : suka, karena materi ini mudah dimengerti.
Tanya : coba perhatikan soal nomer 1, apa ada kesulitan saat kamu
mengerjakan ?
Jawab : tidak
Tanya : lalu mengapa kesimpulannya tidak kamu tulis ?
Jawab : ohh, iyya bu saya lupa.
Tanya : lalu bagaimana dengan soal pada nomer 2, apa kamu mendapat
kesulitan ?
Jawab : tidak juga.
Tanya : pada soal nomer 3, apa kamu mendapat kesulitan ?
Jawab : lumayan sulit bu.
Tanya : dimana letak kesulitannya ?
Jawab : saya bingung harus menghitung yang mana dulu bu.
Tanya : jika ada temanmu yang bertanya, apa kamu akan memberi tahunya ?
Jawab : saya pasti akan membitahunya dan menjelaskan padanya hingga dia
mengerti.
Tanya : menurut mu apa soal yang saya berikan sulit ?
Jawab : lumayan sulit, ada beberapa soal yang tidak bisa saya kerjakan.
Mungkin karena saya kurang mememahaminya.
Tanya : saat kamu mengerjakan soal, apakah kamu mendapat bantuan atau
petunjuk dari temanmu ?
Jawab : Tidak, saya mengerjakannya sendiri.
Tanya : jika pada materi ini ada yang tidak kamu pahami, apa yang kamu
lakukan ?
Jawab : saya akan bertanya, jika disekolah saya akan bertanya pada guru atau
teman. Jika di rumah saya akan bertanya pada guru les saya atau orang
tua saya.
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3) Siswa dengan kemampuan rendah
Tanya : Apa yang anda ketahui tentang teorema pythagoras ?
Jawab : Teorema Pythagoras adalah kuadrat jumlah dari sisi yang sama
samadengan kuadrat sisi miring dari segitiga siku-siku.
Tanya : Apakah anda menyukai materi teorema pythagoras ? Dan alasan anda
apa ?
Jawab : ttidak seberapa suka bu, karena sulit.
Tanya : menurut mu apa soal yang saya berikan sulit ?
Jawab : sulit bu
Tanya : nomer berapa yang menurut kamu sulit ?
Jawab : nomer 2 dan 3 bu.
Tanya : saat kamu mengerjakan soal, apakah kamu mendapat bantuan atau
petunjuk dari temanmu ?
Jawab : Tidak, saya mengerjakannya sendiri.
Tanya : jika pada materi ini ada yang tidak kamu pahami, apa yang kamu
lakukan ?
Jawab : saya akan bertanya, jika disekolah saya akan bertanya pada guru atau
teman. Jika di rumah saya akan bertanya pada guru les saya atau orang
tua saya.

PEMBAHASAN
Dalam memecahkan suatu masalah, siswa dengan kemampuan tinggi tidak
mengalami kesulitan yang berarti. Dan dalam menyelesaikan masalah siswa
dengan kemampuan tinggi menerapkan atau memenuhi syarat yang dikemukakan
oleh Polya dalam memecahkan masalah.
Siswa dengan kemampuan sedang sebenarnya tidak memiliki masalah yang
berarti dalam menyelesaikan masalah. Dan dalam menyelesaikan masalah sudah
memenuhi syarat polya.
Dilihat pada soal nomer 1, siswa dengan kemampuan sedang memenuhi
syarat 1 hingga syarat 4. Begitu pula dengan soal nomer 2. Walaupun syarat 4
yaitu mengambil kesimpulan tidak ditulis, tapi siswa berkemampuan sedang
mengerti dan paham kesimpulan dari soal nomer 2. Pada soal nomer 3, siswa
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berkemampuan sedang mengalami sedikit kesulitan pada syarat ke-3 yaitu
melaksanakan rencana penyelesaian. Sehingga hasil yang diperoleh pun juga
kurang tepat. Jika syarat 3 tidak terpenuhi maka syarat 4 yaitu mengambil
kesimpulan juga tidak terpenuhi.
Siswa dengan kemampuan rendah mengalami banyak kesulitan dalam
memecahkan maslah. Siswa dengan kemampuan ini juga tidak mampu
menerapkan 4 langkah polya yaitu memahami masalah, merencanakan
penyelesian, melaksanakan rencana dan mengambil kesimpulan. Mereka hanya
mampu memahami masalah, tapi dalam perencanaan dan penyelesaian mereka
belum mampu.
Siswa dengan kemampuan sedang dan rendah banyak mengalami kesulitan
pada syarat ke 3 yaitu dalam melaksanakan rencana penyelesaian. Ada beberapa
faktor yang dapat mempengaruhi siswa mengalami kesulitan dalam memecahkan
masalah. Salah satunya adalah faktor intern atau faktor yang berasal dari diri
siswa sendiri, yaitu: faktor intelegensi, dan malu bertanya. Selain faktor intern,
ada pula faktor ekternal yang dapat mempengaruhi siswa kesulitan dalam proses
menyelesaikan masalah. Misalnya guru yang kurang jelas dalam menjelaskan
materi pada siswa, kelas yang kurang kondusif dalam pembelajaran dan probelm
keluarga yang melibatkan siswa.

KESIMPULAN
Berdasarkan dari hasil analisis data yang telah dilakukan pada bab IV, maka
diperoleh hasil sebagai berikut.
1. Siswa dengan kemampuan tinggi
Dalam memecahkan suatu masalah, siswa dengan kemampuan tinggi tidak
mengalami kesulitan yang berarti. Dan dalam menyelesaikan masalah siswa
dengan kemampuan tinggi menerapkan atau memenuhi syarat yang
dikemukakan oleh Polya dalam memecahkan masalah.
2. Siswa dengan kemampuan sedang
Siswa dengan kemampuan sedang sebenarnya tidak memiliki masalah yang
berarti dalam menyelesaikan masalah. Dan dalam menyelesaikan masalah
sudah memenuhi syarat polya. Dilihat pada soal nomer 1, siswa dengan
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kemampuan sedang memenuhi syarat 1 hingga syarat 4. Begitu pula dengan
soal nomer 2. Walaupun syarat 4 yaitu mengambil kesimpulan tidak ditulis,
tapi siswa berkemampuan sedang mengerti dan paham kesimpulan dari soal
nomer 2. Pada soal nomer 3, siswa berkemampuan sedang mengalami sedikit
kesulitan pada syarat 3 yaitu melaksanakan rencana penyelesaian. Sehingga
hasil yang diperoleh pun juga kurang tepat. Jika syarat 3 tidak terpenuhi maka
syarat 4 yaitu mengambil kesimpulan juga tidak terpenuhi.
3. Siswa dengan kemampuan rendah
Siswa dengan kemampuan rendah mengalami banyak kesulitan dalam
memecahkan maslah. Siswa dengan kemampuan ini juga tidak mampu
menerapkan 4 langkah polya yaitu memahami masalah, merencanakan
penyelesian, melaksanakan rencana dan mengambil kesimpulan. Mereka hanya
mampu memahami masalah, tapi dalam perencanaan dan penyelesaian mereka
belum mampu.

SARAN
Berdasarkan

kesimpulan

yang diuraikan

diatas,maka

peneliti

dapat

memberikan saran-saran sebagai berikut
1. Disarankan untuk peserta didik kelas VIII diharapkan lebih giat lagi belajar
terutama dalam mempelajari ilmu matematika khususnya teorema pythagoras.
2. Diharapkan siswa dapat mempraktekkan ilmu yang diperolehnya dari sekolah
untuk kehidupan sehari-hari.
3. Untuk para pendidik, disarankan agar selalu menerapkan 4 langkah polya
dalam memecahkan masalah matematika. Sehingga para peserta didik dapat
paham dan mengerti.
4. Metode pemecahan masalah atau problem solving yang dikemukakan oleh
Polya, dapat digunakan sebagai alternatif dalam menyelesaikan suatu masalah
matematika seperti pada bahasan pokok Teorema Pythagoras.
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ABSTRACT
This paper shows about research that will be held in ninth grade students
of SMPN 2 Kampak in Academic Year 2016/2017 where this research plan aims
to examine how the level of students' metacognition while learning to use when
learning model Team Assisted Individualization (TAI) on the material and
Relations Function. Metacognition level indicators that will be used in research
are three: develop a plan of action, set up a plan of action, and test plan of action.
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While learning model Team Assisted Individualization (TAI) it has eight steps, the
first, giving pretest; second, the formation of a heterogeneous group; third,
pembegian student worksheets; Fourth, learn within the group; fifth, teaching
small groups of students by teachers; sixth, workmanship matter quiz; Seventh,
the classical teaching by teachers; eighth, scoring the team. Besides the research
plan will be reviewed from Metacognition level students with the ability of high,
moderate, and less.
Key words: Learning Model
Metacognition level students

Team

Assisted

Individualization

(TAI),

ABSTRAK
Makalah ini menyajikan tentang rencana penelitian yang akan
dilaksanakan pada siswa-siswi kelas VIII Negeri 2 Grogol Semester Gasal
2016/2017 dimana rencana penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana
tingkat metakognisi siswa apabila disaat pembelajaran digunakan model
pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) pada materi Relasi dan
Fungsi. Indikator tingkat Metakognisi yang akan digunakan dalam penelitian ada
tiga, yaitu menyusun rencana tindakan, mengatur rencana tindakan, dan menguji
rencana tindakan.Sedangkan model pembelajaran Team Assisted Individualization
(TAI) ini mempunyai delapa langkah, yaitu pertama, pemberian pretest;
kedua,pembentukan kelompok heterogen; ketiga, pembegian lembar kerja siswa;
keempat,belajar dalam kelompok; kelima,pengajaran kegrup-grup kecil siswa oleh
guru; keenam, pengerjaan soal kuis; ketujuh, pengajaran klasikal oleh guru;
kedelapan,penghitungan skortim.Selain itu dalam rencana penelitian akan ditinjau
dari tingkat Metakognisi siswa yaitu dengan kemampuan tinggi, sedang, dan
kurang.
Kata Kunci: Model pembelajaranTeam Assisted Individualization (TAI), tingkat
Metakognisi siswa

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tujuan Nasional didalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945
antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa. Berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem
pendidikan Nasional, 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, pengenbdalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
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mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan
negara (Anonim, 2003: 3)
Pada era modernisasi dan globalisasi seperti sekarang ini, teknologi
merupakan kebutuhan vital bagi manusia. Hampir setiap orang
menggunakannya seperti televisi, radio, komputer, hand phone (HP), dan
lain-lain. Dalam mengembangkan teknologi, dibutuhkan sumber daya
manusia (SDM) yang handal. SDM Indonesia masih mengalami
kekurangan dalam menciptakan teknologi yang semakin maju seperti saat
ini. Hal ini disebabkan pemahaman terhadap suatu ilmu kurang maksimal,
terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknologi seperti yang sangat
mendasar yaitu matematika.
Matematika

merupakan

kunci

utama

dari

pengetahuan-

pengetahuan lain yang dipelajari di sekolah. Tujuan dari pendidikan
matematika pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah
menekankan pada penataan nalar dan pembentukan kepribadian (sikap)
siswa agar dapat menerapkan atau menggunakan matematika dalam
kehidupannya (Soedjadi, 2000: 42). Dengan demikian, matematika
menjadi mata pelajaran yang sangat penting dalam pendidikan dan wajib
dipelajari pada setiap jenjang pendidikan. Menurut Mornis Kline (1961),
bahwa jatuh bangunnya suatu negara dewasa ini tergantung dari kemajuan
dibidang Matematika.
SMPN 2 Grogol merupakan salah satu institusi pendidikan yang
mengajarkan matematika sebagai salah satu bahan ajar yang sangat
penting untuk diberikan kepada peserta didik. Berdasarkan wawancara
yang peneliti lakukan pada teman sejawat yang pernah melaksanakan PPL
(Praktik Pengalaman Lapangan) di SMPN 2 Grogol, siswa mengalami
kesulitan dalam menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru terkait
materi Relasi dan Fungsi. Terbukti dengan hasil Ulangan Harian yang
dilakukan oleh siswa, mereka mendapatkan nilai rata-rata 54,89, ini tentu
jauh dari nailai KKM. Nilai KKM pada SMPN 2 Grogol untuk pelajaran
matematika adalah 75.
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Untuk memperoleh hasil belajar yang baik, tidak hanya diperlukan
latihan soal, tetapi terlebih dahulu siswa diberikan kesempatan memahami
inti atau konsep dari materi pokok yang dipelajarinya. Kerjasama antar
anggota kelompok sangat menentukan keberhasilan penguasaan siswa
mengenai materi yang diajarkan oleh guru. Dalam hal ini, guru tidak selalu
menyampaikan materi pembelajaran secara penuh (ceramah), tetapi siswa
diberikan kesempatan untuk menemukan poin-poin utama dari materi yang
dipelajari sehingga terbentuk rumusan masalah berdasarkan materi pokok
pembelajaran Relasi dan Fungsi yang disepakati. Kemudian siswa
dibimbing untuk mengembangkan sendiri pokok bahasan dalam kegiatan
pembelajaran dalam lingkup kelompok. Semakin banyak aktifitas belajar
yang berpusat pada siswa akan mendorong semangat, aktif belajar siswa
untuk berusaha mencari penyelesaian masalah secara mandiri. Adanya
keaktifan, semangat atau motivasi, dan terlebih dahulu difokuskan pada
penguasaan konsep, kemudian praktik dalam menyelesaikan soal melalui
langkah penyelesaian yang ditindak lanjuti oleh kerjasama antar anggota
kelompok diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar Relasi dan Fungsi
siswa. Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi untuk mengatasi kendala
dari pembelajaran Matematika khususnya pada materi Relasi dan Fungsi.
Salah satunya dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme.
Team Assisted Individralization (TAI) adalah salah satu tipe
pembelajarandenganmenggunakanpenedekatankonstruktivisme

yang

menekankan proses belajar secara individu atau kelompok. Model
pembelajaran yang diprakarsai oleh Robert Slavin. Tipe pembelajaran ini
merupakan perpaduan antara pembelajaran kooperatif dan pengajaran
individual. Dasar pemikiran Slavin merancang model ini adalah untuk
mengadaptasikan pengajaran terhadap perbedaan individual berkaitan
dengan kemampuan siswa maupun pencapaian prestasi siswa.
Selain itu, kesulitan menyelesaikan masalah tidak mutlak
disebabkan oleh metode mengajar yang kurang sesuai dengan proses
pembelajaran. Pemberian masalah terutama selama proses pembelajaran
berlangsung,

berarti

memberikan

kesempatan

pada

siswa

untuk
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membangun konsep matematika dan mengembangkan keterampilan
matematikanya. Agar dapat menyelesaikan suatu masalah setidaknya ada
lima aspek kemampuan yang harus dikuasai siswa , salah satunya adalah
kemampuan metakognisi siswa.
Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian
dengan judul Model Tai

(TeamAssisted Individualization ) Untuk

Meningkatkan Metakognisi Siswa

Pada Materi Relasi Dan FungsiKelas

V111 Smp Negeri 2 Grogol.

B. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan paparan Latar Belakang dan Ruang Lingkup
sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dirumuskan Pertanyaan
Penelitian sebagai berikut:
1.

Bagaimana penerapan model TAI (Team Assisted Individualization)
untuk meningkatkan Metakognisi siswa pada materi RelasidanFungsi
Kelas VIII SMPN 2 Grogol ?

2.

Bagaimana kemampuan Metakognisi siswa kelas VIII SMPN 2
Grogol materi RelasidanFungsi pada penerapan model TAI (Team
Assisted Individualization)?

3.

Bagaimana peningkatan kemampuan Metakognisi siswa kelas VIII
SMPN 2 Grogol pada materi RelasidanFungsi?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini
adalah untuk:
1.

Mendiskripsikan

penerapan

model

TAI

(team

assisted

individualization) untuk meningkatkan Metakognisi siswa pada
materi Lingkaran Kelas VIII SMPN 2 Grogol.
2.

Mendiskripsikan kemampuan metakognisi siswa kelas VIII SMPN 2
Grogol materi Lingkaran pada penerapan model TAI (team assisted
individualization).

396

3.

Mendiskripsikan peningkatan kemampuan metakognisi siswa kelas
VIII SMPN 2 Grogol pada materi Lingkaran.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Praktis
Lembaga atau sekolah
Memberikan masukan pada sekolah yang berkaitan dengan
penggunaan model TAI (team assisted individualization) untuk dijadikan
sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan sebuah pengajaran yang
lebih baik.
Guru
Memberikan inspirasi pada guru dalam proses belajar mengajar
Siswa
Memberikan pengetahuan, semangat, dorongan serta solusi untuk
belajar lebih giat atau lebih aktif lagi dalam setiap pelajaranyang
disampaikan oleh guru
Peneliti
Menambah pengetahuan/wawasan
2. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan
nilai positif untuk memperkaya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan
model pembelajaran yang baik sesuai dengan materi pembelajaran dan
menarik bagi siswa serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
KAJIAN TEORI
A. Pembelajaran Matematika
PembelajaranMatematika
Treffers, De Moor dan Feijs (1989) mengatakan bahwa ada tiga
pilar dalam membangun pendidikan matematika agar bermakna akan nilainilai matematik, moral dan watak

keperibadian individu serta

keunggulaan komparatif dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak,
yaitu; konstruktif, interaktif dan reflektif.
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B. Metakognisi
1. Metakognisi
Metakognisi merupakan suatu istilah yang diperkenalkan oleh
Flavell pada tahun 1976 dan menimbulkan banyak perdebatan pada
pendefinisiannya. Hal ini berakibat bahwa metakognisi tidak selalu
sama didalam berbagai macam bidang penelitian psikologi, dan juga
tidak dapat diterapkan pada satu bidang psikologi saja. Namun
demikian, pengertian metakognisi yang dikemukakan oleh para
peneliti bidang psikologi, pada umumnya memberikan penekanan pada
kesadaran berpikir seseorang tentang proses berpikirnya sendiri
(syaiful, 2011: 3-4).
2. Komponen (indikator) Metakognisi
Anderson dan Krathwohl (2001) mengemukakan tiga aspek dari
pengetahuan metakognisi, yaitu menyusun strategi atau rencana
tindakan, monitoring atau mengontrol tindakan, mengevaluasi
tindakan.

C. Model Pembelajaran TAI (Team Assisted Individualization)
Hall dan Stegila (2003:4) menyatakan TAI merupakan kombinasi
dari pembelajaran kelompok dan pembelajaran individu.Slavin (1994:335)
menyatakan metode cooperative learning tipe TAI dikembangkan untuk
memecahkan masalah pembelajaran klasikal diantaranya, yaitu masalah
tingkat pemahaman siswa atas materi yang disampaikan oleh guru dan
masalah keakuratan dan kecepatan siswa dalam belajar. Slavin
menyatakan metode cooperative learning tipe TAI memiliki 8 komponen
yang dijabarkan, yaitu Placement test, Team, Curriculum materials, Team
study method, Teaching groups, Fact test, Whole-class units, Team scores
and team recognition, (Slavin dkk, 1989: 23-24).

D. Model TAI (Team Assisted Individualization) untuk meningkatkan
Metakognisi Siswa
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Tabel 2.2 Indikator metakognisi siswa model pembelajaran TAI (Team
Assisted Individualization)
No.

Langkah
Pembelajaran
Pendahuluan

1.
Placement test

Team
2.

3.

Inti
Curriculum
materials

Definisi
Operasional
pemberian tes pada
permulaan program
untuk mengetahui
tingkat kemampuan
siswa.

Indikator
Metakognisi

Team
Method

Study

Pembentukan
kelompok
heterogen
yang
terdiri dari 4 sampai
5 siswa berdasarkan
hasil placement tes.
Lembar
kerja
kelompok
berisi
materi
yang
dipelajari.

Tahapan kegiatan
belajar
yang
dilakukan
siswa
dalam kelompok

Aktivitas Siswa

a. Guru membuka dan
mengawali pelajaran
dengan salam

Siswamenjawabsalam
guru

b. Guru menggunakan
tes
sebelum
pengajaran
untuk
mengetahui
kelemahan
siswa
pada materi yang
akan dipelajari
a. Guru
membentuk
kelompok
secara
heterogen
berdasarkan
nilai
ulangan
harian
sebelumnya
a. Guru
memberikan
LKS pada siswa
(Lembar
Kerja
Siswa)
Membangun
rencana
tindakan

4.

Aktivitas Guru

Mengatur
rencana
tindakan

b. Guru
menggali
pemahaman
siswa
tentang
materi
dengan memberikan
pertanyaan awal:
1) mengapa kamu
membaca bagian
ini?
2) apa
petunjuk
yang
dapat
digunakan dalam
berpikir?
3) pengetahuan awal
apa
yang
membantu dalam
tugas ini?
a. Guru mengarahkan
siswa
dalam
kelompok
untuk
menemukan konsep
dasar
dengan

Siswa mengidentifikasi tes
yang diberikan oleh guru
sebelum
melaksanakan
proses pembelajaran

Siswa
membentuk
kelompok sesuai dengan
arahan guru

Siswamengerjakan LKS
yang yangdiberikanoleh
guru

b.

Siswa
menggali
pemahaman
dengan
bertanya
kepada
dirinya sendiri tentang:
1) mengapa
saya
membaca bagian ini?
2) apa petunjuk yang
dapat saya gunakan
dalam berpikir?
3) apa pengetahuan awal
yang dapat membantu
dalam tugas ini?

Siswa menggali arahan
dari
guru
untuk
menemukan konsep dasar
dengan bertanya kepada
dirinya sendiri untuk
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Menguji
rencana
tindakan

Teaching Group

Pengajaran ke grupgrup kecil

Fact test

Pengerjaan
soal
kuis oleh siswa
berkaitan
dengan
materi yang sudah
dipelajari

5.

6.

Membangunre
ncana
tindakan

Mengatur/me

memberikan
pertanyaan:
1) bagaimana kamu
melakukannya?
2) apakah
kamu
sudah
berada
pada jalur yang
benar?
3) bagaimana kamu
meneruskannya?
b. Guru memerintahkan
siswa
untuk
mengecek
jawabannya, dengan
mengajukan
pertanyaan:
1) seberapa
baik
kamu
melakukannya?
2) apakah
kamu
dapat
menyelesaikaany
a dengan cara
yang berbed?
a. Guru
meninjau
pekerjaan siswa dan
melakukan
umpan
balik
secara
interpersonal kepada
siswa
a. Guru
memberikan
soal kuis kepada
siswa

menemukan konsep dasar:
1) bagaimana
saya
melakukannya?
2) apakah saya sudah
berada pada jalur yang
benar?
3) bagaimana
saya
meneruskannya?

Siswa menguji/mengecek
jawaban dengan bertanya
kepada dirinya sendiri:
1) seberapa baik saya
melakukannya?
2) apakah saya dapat
menyelesaikannya
dengan cara yang
berbeda?

Siswa melakukan umpan
balik secara interpersonal
dengan
guru
tentang
pekerjaannya

Siswa mengerjakan soal
kuis yang diberikan oleh
guru

b. Guru
membantu Siswa
menerapkan
siswa
kemampuan metakognisi
mengaplikasikan
dengan
memperhatikan
metakognisinya
arahan guru tentang:
dalam menyelesaikan 1) pengetahuan awal apa
soal kuis dengan
yang
dapat
memberi arahan:
membantu?
1) pengetahuan awal 2) apa yang pertama kali
apa yang dapat
harus dilakukan?
membantu
kalian?
2) apa yang pertama
kali harus kamu
lakukan?
c. Guru
membangun Siswa
bertanya
pada
metakognisi
siswa dirinya sendiri :
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monitor
rencana
tindakan

Menguji
rencana
tindakan

8.

Penutup
Team scores

Penghitungan skor
tim oleh guru

dengan
memberi
pertanyaan:
1) bagaimana kamu
melakukannya?
2) informasi
apa
yang
penting
diingat?
d. Guru mengingatkan
siswa
untuk
mengecek
penyelesaian
soal
dengan
memberi
pertanyaan:
1) seberapa
baik
kamu
melakukannya?
2) apakah
kamu
dapat
mengerjakan
dengan cara yang
berbeda?
a. Guru
menghitung
skor tim berdasarkan
rata-rata jumlah hasil
tes individual dan
tugas yang dicakup
dari masing-masing
anggota tim

1) bagaimana
saya
melakukannya?
2) informasi apa yang
penting untuk saya
ingat?

Siswa
mengecek
penyelesaian soal dengan
bertanya pada diri sendiri:
1) seberapa baik saya
melakukannya?
2) apakah saya dapat
mengerjakaannya
dengan cara yang
berbeda?

Siswa mendapatkan hasil
penyekoran
yang
diberikan oleh guru

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.
Penelitian ini akan dilaksanakan pada siswa kelas VIII SMPN 2 Grogol kediri
pada semester gasal 2016/2017. Dimana nanti penulis akan menggunakan
beberapa instrumen untuk mengambil data, antara lain : RPP, soal tes, lembar
observasi dan pedoman wawancara.
Untuk mengetahui tingkat kemampuan matematika siswa akan diberikan
tes matematika pre-test atau peneliti juga bisa mengunakan hasil dari nilai
matematika pada bab sebelumnya. Dari hasil tersebut akan dikelompokkan ke
dalam 3 tingkatan yakni tinggi, sedang, dan rendah yang selanjutnya akan
dianalisis berdasarkan indikator dimensi pengetahuan siswa.
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Untuk mengetahui peningkatan kemampuan subjek terpilih, akan
dilaksanakan post-test setelah penerapan model Team Assisted Individualization
(TAI). Selanjutnya dianalisis berdasarkan indikator metakognisi siswa dan
melaksanakan wawancara untuk mendapatkan data yang lebih valid. Dan terakhir,
proses dari semua hasil penelitian akan dijelaskan secara detail.

SIMPULAN
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan alternative
pembelajaran untuk meningkatkan metakognisi siswa. Sehingga siswa mampu
menyusun strategi atau rencana tindakan, monitoring atau mengontrol tindakan,
mengevaluasi tindakan. Dengan kemampuan metakognisi yang baik maka siswa
mampu mengendalikan dan memberikan perintah bagaimana orang berpikir.
Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model Pembelajaran Team
Assisted Individualization (TAI) diharapkan bisa memperlihatkan itensitas
kenaikan partisipasi siswa dan berkurangnya aktifitas negatif dari siswa,
ditunjukan dengan data aktifitas siswa dalam kegiatan belajar dan tanya jawab
dikelas.
Demikian penelitian ini saya buat untuk dijadikan pertimbangan dan
pengembangan di penelitian selanjutnya. Segala kritik dan saran kami harapkan
dari penelitian ini agar menjadikan perkembangan di penelitian pada masa yang
akan datang. Puji syukur penulis

panjatkan kepada Allah SWT yang telah

melimpahkan ridho dan pertolongan atas terlaksananya penelitian ini, dan tak lupa
penulis sampaikan banyak-banyak terimakasih kepada pihak yang berpartisipasi
atas terciptanya penelitian ini.
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ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa masih terdapat banyak
masalah yang berkaitan dengan hasil belajar matematika. Banyak faktor yang
mempengaruhi hasil belajar, salah satunya adalah kecerdasan atau inteligensi,
akan tetapi hal tersebut juga bergantung pada jenis kecerdasan yang digunakan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan matematislogis dengan hasil belajar matematika. Untuk mengetahui hubungan antara
kecerdasan matematis-logis dengan hasil belajar matematika siswa peneliti
menggunakan materi fungsi pada kelas VIII.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan
metode korelasi. Korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi
product moment. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah siswa kelas
VIII-J yang berjumlah 39 siswa dari seluruh populasi kelas VIII SMP Negeri 21
Surabaya yang berjumlah 408 siswa. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui
pemberian tes. Tes yang diberikan merupakan tes kecerdasan matematis-logis dan
tes hasil belajar materi fungsi, dengan jumlah 10 soal pilihan ganda.
Dari hasil penelitian diperoleh koefisien korelasi antara kecerdasan
matematis-logis dengan hasil belajar matematika

sebesar

dan
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ketetapan koefisien korelasi product moment pada tabel

sebesar

.

Karena nilai
, maka hipotesis kerja
diterima. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kecerdasan matematis-logis
dengan hasil belajar matematika siswa pada materi fungsi kelas VIII.

Kata kunci: Hubungan, Kecerdasan Matematis-Logis, Hasil Belajar Matematika.

ABSTRACT

The research is motivated by the fact that there are problems related to
mathematic‟s study result. Many factors influence the study result, the one is type
of intelligence that used. The purpose of the research is to knowing the
relationship between logical-mathematic intelligence and mathematic‟s study
result. To research about that, researcher used the discussion about fungtion on the
VIII grade of Junior High School.
The type of the research is a quantitative research with correlation product.
Correlation used is product momentcorelaton. The subject in this research is VIIIJ students consist of 39 students from 408 VIII grade students of 21st State Junior
High School of Surabaya. Result Data of the research from student test. The type
of the test are logical-mathematic intelligence and study result about fungtion. The
test used 10 multiple choise.
The result

of this research show correlation coefisien between logical-

mathematic intelligence and mathematic‟s study result
constant value product moment

is

is

and the

. Because value of

, so,

accepted. So that, the conclution that there are relationship between logicalmathematic intelligence and mathematic‟s study result discussion about fungtion
in the VIII grade of junior high school .

Keywords: relationship, logical-mathematic intelligence, mathematic’s study
result

A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan hal yang wajib didapatkan oleh setiap manusia,
sebab melalui pendidikan manusia akan mendapati beragam pengetahuan. Hal
ini telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 31 ayat 1
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yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.
Pendidikan merupakan kunci sukses dalam segala aspek kehidupan. Sebuah
negara, organisasi, maupun individu akan sukses jika memiliki pendidikan
yang berkualitas.Pendidikan juga merupakan suatu hal yang sangat spesifik
untuk mengukur tingkat kemajuan suatu bangsa.
Pendidikan merupakan suatu proses terbimbing dan terencana. Indikasi
terbimbing dapat dilihat dari aturan-aturan yang berlaku dalam dunia
pendidikan, dan indikasi terencana dapat dilihat dari adanya rancangan yang
dibuat secara sistematis dan struktural. Berdasarkan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, Pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan penddidikan 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.
Pendidikan terbagi atas beberapa. Jenjang pendidikan merupakan
tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan
peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
Pendidikan diawali dari pendidikan dalam keluarga, kemudian dilanjut
dengan pendidikan formal ketika seseorang telah memasuki usia sekolah.
Telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pasal 1
ayat 2, yang dimaksud dengan pendidikan formal merupakan jalur pedidikan
yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan pendidikan formal pada
jenjang pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan bagi siswa
melalui berbagai macam kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk
mengembangkan Kompetensi spiritual keagamaan, sikap personal dan sosial,
pengetahuan, dan keterampilan.Matematika merupakan salah satu mata
pelajaran yang wajib diberikan dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah
Menegah Pertama. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 Pasal 77J Ayat 1.
Matematika merupakan mata pelajaran yang memiliki peranan penting
dalam berbagai aspek kehidupan. Dewasa ini, banyak informasi yang
disampaikan melalui bahasa matematika, seperti tabel, grafik, persamaan, dan
lain-lain. Untuk memahami dan menguasai informasi dan teknologi yang
berkembang pesat, maka diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak
dini. Menurut Bacon (dalam Safitri, 2014: 2) mengemukakan, “mathematics
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is the gate and key of sciences”. Matematika merupakan gerbang dan kunci
dari berbagai ilmu pengetahuan. Dengan demikian telah jelas bahwa dengan
mempelajari matematika, maka siswa akan lebih mudah untuk mempelajari
ilmu pengetahuan lainnya.
Materi fungsi merupakan salah satu pokok bahasan pada mata pelajaran
matematika yang disampaikan pada jenjang pendidikan SMP kelas VIII.
Menurut Saputro dan Bambang (2012: 1) relasi dan fungsi merupakan pokok
bahasan pada pembelajaran matematika untuk siswaSMP kelas VIII yang
membutuhkan pemahaman melalui visualisasi. Banyak manfaat mempelajari
materi fungsi dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya untuk mengetahui
pola atau hubungan yang terjadi.
Menyadari akan peran penting matematika khususnya pokok bahasan
fungsi dalam kehidupan, maka matematika selayaknya merupakan kebutuhan
dan menjadi kegiatan yang menyenangkan. Namun pada kenyataannya, masih
terdapat banyak masalah yang berkaitan dengan mata pelajaran matematika.
Rendahnya hasil belajar matematika dibuktikan dengan hasil survei yang
dilakukan oleh International Assosiation of Educational Evaluation in
Achievement (dalam Masykur Ag dan Fathani, 2008: 34-35) yang
menunjukkan prestasi belajar matematika siswa-siswa sekolah usia 13 tahun
di Indonesia berada pada urutan ke-40 dari 42 negara. Selain itu, menurut
Fathani (2009: 83) menyatakan bahwa rendahnya minat siswa untuk
menekuni matematika salah satunya disebabkan oleh adanya image yang
mengganggu pikiran sebagian besar siswa bahwa matematika adalah
pelajaran yang super rumit, rajanya pelajaran studi, dan jelimet.
Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika menurut
Sudjana (dalam Manggus 2012: 12) yaitu faktor eksternal dan faktor internal.
Faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor
lingkungan, terutama kualitas pengajaran. Sedangkan faktor internal atau
faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik dibagi menjadi dua, yaitu
faktor psikologis dan faktor kecerdasan atau inteligensi. Faktor inteligensi
berpengaruh dalam memahami pembelajaran. Kemampuan peserta didik
dalam memahami pembelajaran sangat dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan.
Akan tetapi, hal itu juga tergantung dari jenis kecerdasan yang digunakan.
Kecerdasan matematis-logis merupakan salah satu jenis kecerdasan
yang disampaikan oleh Howard Gardner pada tahun 1983 (Safitri, 2014: 5).
Kecerdasan matematis-logis berkaitan dengan nalar logika dan
matematika,sehingga sangat dibutuhkan dalam memahami ilmu matematika.
Ilmu matematika adalah ilmu yang banyak membutuhkan penalaran logika
dan perhitungan secara matematis untuk mempelajari, memahami, dan
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menjelaskannya. Sehingga kecerdasan yang sangat berperan adalah
kecerdasan matematis-logis. Tingkat kecerdasan matematis-logis yang
dimiliki oleh siswa dapat mempengaruhi kedisiplinan belajar matematika
siswa tesebut. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Safitri (2014: 69) bahwa
terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kecerdasan matematislogis dengan kedisiplinan belajar matematika. Berdasarkan hasil penelitian
tersebut, tingkat kecerdasan matematis-logis yang tinggi dapat mendorong
kedisiplinan belajar siswa. Penguatan positif ini yang memberikan dorongan
terhadap siswa, hingga akhirnya membuat siswa rutin belajar, dan pada
akhirnya dapat membuat siswa memiliki kedisiplinan belajar matematika
yang tinggi.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat
hubungan yang positif dan signifikan antara kecerdasan matematis-logis
dengan hasil belajar matematika siswa sekolah menengah pertama. Dengan
demikian judul penelitian ini adalah “Hubungan antara Kecerdasan
Matematis-Logis dengan Hasil Belajar Matematika Siswa pada Materi Fungsi
Kelas VIII SMP”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada
penelitian ini adalah: “Adakah hubungan antara kecerdasan matematis-logis
dengan hasil belajar matematika siswa pada materi fungsi kelas VIII SMP?”

C. Tujuan
Tujuan yang ingin penulis capai dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara kecerdasan matematis-logis
dengan hasil belajar matematika siswa pada materi fungsi kelas VIII SMP.

D. Manfaat
Menyimak uraian pada tujuan di atas, maka manfaat dari penelitian ini
yaitu:
1.

Bagi guru, memberikan masukan untuk memperbaiki kegiatan belajar
sehingga dapat meningkatkan kecerdasan dan hasil belajar siswa.

2.

Bagi sekolah, dapat dijadikan masukan dalam merancang kegiatankegiatan dan menerapkan berbagai kebijakan.
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3.

Bagi

siswa,membantu

mengembangkan

kecerdasan

yang

dimilikinya,sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

E. Metode Penelitian
1.

Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian correlational study
(penelitian korelasi) atau biasa disebut dengan analisis korelasi. Tujuan
analisis korelasi adalah untuk menguji ada tidaknya hubungan dan
mengungkapkan seberapa besar kekuatan hubungan antar variabel.
Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui
ada atau tidaknya hubungan antara variabel kecerdasan logikamatematika dengan variabel hasil belajar matematika. Selanjutnya,
penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, karena data-data pada
penelitian ini disimbolkan dengan menggunakan angka-angka.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel
kecerdasan matematis-logis dengan variabel hasil belajar matematika.
Kedua variabel dalam penelitian ini berskala interval, oleh karena itu
teknik korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi
product moment.

2.

Data dan Sumber Data
1.

Data
Data yang dikumpulkan berupa hasil tes kecerdasan
matematis-logis dan tes hasil belajar siswa pada materi fungsi, yang
diambil dari pemberian tes. Tes diberikan setelah materi
pembelajaran fungsi telah selesai dijelaskan oleh guru.

2.

Sumber Data
Sumber data yang digunakan yaitu hasil tes siswa kelas VIII-J
SMP Negeri 21 Surabaya dengan jumlah 36 siswa yang hadir dari
total 39 siswa.

3.

Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data
menggunakan metode tes.

pada

penelitian

ini

dilakukan

dengan
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Pada penelitian ini, terdapat dua tes yang dilakukan, yaitu:
1.

Tes kecerdasan matematis-logis, tes yang digunakan merupakan
jenis tes kecerdasan, dengan jumlah 10 soal tes pilihan ganda.

2.

Tes hasil belajar, tes hasil belajar digunakan untuk mengetahui hasil
belajar siswa pada materi fungsi. Tes yang diberikan berupa 10 soal
tes pilihan ganda materi fungsi.

4.

Teknik Analisis Data
Jawaban pada masing-masing item dari tes yang diberikan berupa
empat alternatif pilihan jawaban, dengan satu jawaban yang tepat.
Jawaban yang bernilai benar mendapatkan skor 1 dan jawaban salah
dalam tes ini mendapatkan skor 0.
Dari skor yang diperoleh, data di analisis dengan menggunakan uji
korelasi product moment, dengan rumus yang digunakan adalah:

Keterangan:
koefisien korelasi antara variabel

dan variabel Y

jumlah sampel
nilai tes kecerdasan matematis-logis
nilai hasil belajar matematika

F. Hasil Penelitian
1.

Penyajian Data
Data hasil penelitian penulis sajikan dalam tabel berikut.

No.

Nama

1

Afrilia Putri Naori

9

8

81

64

72

2

Agil Tri Susanto

7

6

49

36

42
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3

Ananta Wijaya

8

9

64

81

72

4

Anisa Suci Ramadini

8

6

64

36

48

5

Ariel Hendi Saptian

4

7

16

49

28

6

Audinatul M

9

9

81

81

81

7

Devy Hidayatti

9

10

81

100

90

8

Dhicky Mayzha N

8

5

64

25

40

9

Dhita Tabina Irsanti

9

9

81

81

81

10

Dwinda Putri LQ

7

6

49

36

42

11

Faizal Andip PE

4

3

16

9

12

12

Fahrany Oktaviesa

7

6

49

36

42

13

Galuh P Ardiansyah

9

8

81

64

72

14

Gilang Fachrizal R

8

8

64

64

64

15

Hanania Setya W

9

10

81

100

90

16

Ika Ariani

6

6

36

36

36

17

Indra Yoganata

7

9

49

81

63

18

Krisna Sang Nadhi P

8

9

64

81

72

19

Latonia Larissa L

9

9

81

81

81

20

Mazaya Sharfina

9

8

81

64

72

21

Mei Andriani

7

7

49

49

49

22

Miftakhul Ula

8

7

64

49

56

23

Muamar Satria A

8

5

64

25

40

24

M. Amirul Hanif

4

3

16

9

12

25

M. Iqbal Ardya P

9

9

81

81

81

26

Nur Chandra M

8

8

64

64

64

27

Okta Viandini AP

3

3

9

9

9

28

Rafi Ferdiansyah

4

5

16

25

20

29

Rafian Maulana R

9

7

81

49

63
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30

Rayhan Aji Syahputra

7

6

49

36

42

31

Rendy Praja Prasetyo

8

8

64

64

64

32

Salsabila Rizka P

8

9

64

81

72

33

Shafira Laras Dwi I

9

10

81

100

90

34

Taris Budi Rahmadi

5

5

25

25

25

35

Widya Angreini

8

7

64

49

56

36

Yunita Ayu Amaliya

6

8

36

64

48

265

258

2059

1984

1991

Jumlah

Keterangan:
nilai tes kecerdasan matematis-logis
nilai hasil belajar matematika

Perhitungan statistiknya adalah
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Perhitungannya:

2.

Pembahasan
Hasil analisis hubungan antara kecerdasan matematis-logis dengan
hasil belajar matematika siswa pada materi fungsi kelas VIII SMP Negeri
21 Surabaya diperoleh

hitung sebesar

lebih besar dari

tabel

sebesar
dengan taraf signifikan sebesar
(Sugiyono: 2009).
Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan
yang positif antara kecerdasan matematis-logis dengan hasil belajar
matematika siswa pada materi fungsi kelas VIII SMP.
Adanya hubungan antara kecerdasan matematis-logis dengan hasil
belajar matematika disebabkan karena kecerdasan matematis-logis
merupakan kemampuan yang diperlukan oleh siswa dalam belajar
maupun memecahkan soal-soal matematika. Sebagaimana disampaikan
oleh Hudojo (dalam Masykur Ag dan Fathani, 2008: 44) bahwa terdapat
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hubungan antara kecerdasan matematis-logis dengan proses dalam
belajar matematika.
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat
hubungan anatra kecerdasan matematis-logis dengan hasil belajar
matematika siswa. Siswa yang mempunyai tingkat kecerdasan
matematis-logis yang tinggi akan memiliki sikap positif terhadap
matematika, sehingga akan mendorongnya untuk mendapatkan hasil
belajar matematika yang tinggi.

G. Kesimpulan
Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian pada bab
sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang positif
antara kecerdasan matematis-logis dengan hasil belajar matematika siswa
pada materi fungsi kelas VIII SMP, yang dibuktikan dengan hasil uji korelasi
yaitu nilai

hitung

dengan taraf signifikan

lebih besar dari nilai

tabel sebesar

.
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Abstract
This paper presents a research plan to be carried out on student‟s in the second
grade of SMPN 2 Grogol in Odd semester of 2016/2017, this research is focused
on the description of student‟s learning strategies in mathematic problem solving
that is called mathemathic learning strategies. Learning strategies is meant sensory
learning strategies preferences according to learning strategies which include
visual, auditory, and kinesthetic. In addition to examine the learning strategies, the
reasearcher also consider the gender depend on the prestation of each students. To
collect the data the reasercher use test, observation, and interview.
Keywords: learning strategies, gender
Abstrak
Makalah ini menyajikan tentang rencana penelitian yang akan dilaksanakan
pada siswa-siswi kelas VIII SMPN 2 Grogol semester Gasal 2016/2017, dimana
penelitian ini difokuskan pada mendeskripsikan cara belajar siswa dalam
menyelesaikan masalah matematik yang akhirnya disebut gaya belajar
matematika. Gaya belajar yang dimaksudkan adalah gaya belajar menurut
preferensi sensori yang meliputi gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik.

414

Selain meneliti gaya belajar, peneliti juga mempertimbangkan gender sesuai
peringkat masing-masing siswa. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan
tes, observasi, dan wawancara.
Kata Kunci: gaya belajar, gender
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Tujuan Nasional didalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 antara
lain memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 menyebutkan, “Pendidikan
nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik
agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.
Pada proses belajar, setiap individu memiliki berbagai macam cara.
Berdasarkan preferensi sensori yang dikembangkan oleh John Grinder
terdapat tiga macam gaya belajar, yaitu gaya belajar visual (penglihatan),
gaya belajar auditori (pendengaran), dan gaya belajar kinestetik (sentuhan
dan gerakan) untuk mendapat, memahami, dan mengingat suatu informasi.
(Gunawan, 2012: 143)
Selain faktor gaya belajar, faktor gender juga mempengaruhi hasil belajar
matematika. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian di SMPN 2
Grogol pada siswa kelas VIII untuk mengidentifikasi gaya belajar siswa
yang ditinjau dari gender.
2. Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah adalah
sebagai berikut.
a. Bagaimanakah gaya belajar matematika siswa laki-laki kelas VIII di
SMPN 2 Grogol?
b. Bagaimanakah gaya belajar matematika siswa perempuan kelas VIII di
SMPN 2 Grogol?
3. Tujuan Penelitian
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Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan
berikut.
a. Untuk mengidentifikasi gaya belajar matematika siswa laki-laki kelas
VIII di SMPN 2 Grogol.
b. Untuk mengidentifikasi gaya belajar matematika siswa perempuan kelas
VIII di SMPN 2 Grogol.
4. Manfaat Penelitian
Menyimak uraian tujuan diatas, manfaat penelitian ini yaitu.
a. Bagi siswa, mengembangkan wawasan dan mengetahui gaya belajarnya.
b. Bagi guru, sebagai sumber referensi dalam pengembangan penelitian
tindakan kelas khususnya pada gaya belajar matematika siswa.
c. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan untuk memperbaiki model
pembelajaran guru agar kualitas pembelajaran meningkat.

KAJIAN PUSTAKA
1. Gaya Belajar
Menurut Bobbi DePorter dan Mike Hernacki gaya belajar merupakan suatu
kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap, dan kemudian mengatur
serta mengolah informasi (2001: 110-112).
a. Gaya Belajar Visual
Menurut Gunawan (2011: 93-94) gaya belajar visual adalah visual
belajar melalui hubungan visual. Gaya belajar ini cenderung
menggunakan alat indera penglihatan sebagai sarana dalam belajar.
Gaya belajar visual yang bersifat eksternal, ia menggunakan materi atau
media informasi yang bisa dilihat atau mengeluarkan tanggapan indera
penglihatan. Materi atau media yang bisa digunakan adalah buku,
majalah, grafik, komputer, poster, peta, model/ peralatan, dan lain-lain.
Sedangkan gaya belajar yang bersifat internal adalah menggunakan
imajinasi sebagai sumber informasi.
Indikator gaya belajar visual yang digunakan dalam mengobservasi
gaya belajar subyek adalah sebagai berikut.
1) Kelengkapan jawaban
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2) Kerapian tulisan
3) Keteraturan menjawab
4) Ketelitian jawaban
b. Gaya Belajar Auditorial
Menurut Gunawan (2011: 95-96) gaya belajar ini cenderung
menggunakan alat indera pendengaran/audio sebagai sarana mencapai
keberhasilan dalam belajar. Gaya belajar auditori yang bersifat
eksternal adalah dengan mengeluarkan suara atau ada suara. Mereka
dapat membaca dengan suara keras, mendengarkan rekaman, diskusi
dengan teman, mendengarkan musik, kerja kelompok, dan lain-lain.
Gaya auditori yang bersifat internal adalah memerlukan suasana yang
tenang sebelum mempelajari sesuatu. Setelah itu diperlukan perenungan
terhadap materi yang telah dikuasai dan yang akan dipelajari.
Indikator gaya belajar auditori yang digunakan dalam mengobservasi
gaya belajar subyek adalah sebagai berikut.
1) Kejelasan dalam berbicara
2) Proses membaca
3) Proses mengingat informasi
4) Proses konsentrasi
c. Gaya Belajar Kinestetik
Menurut Gunawan (2011: 97-98) gaya belajar ini cenderung belajar
melalui gerakan-gerakan sebagai sarana memasukkan informasi ke
dalam otak. Gaya belajar jenis ini yang bersifat eksternal adalah
melibatkan kegiatan fisik, membuat model, memainkan peran, berjalan,
dan sebagainya. Sedangkan gaya belajar kinestetik yang bersifat
internal menekankan pada kejelasan makna dan tujuan sebelum
mempelajari sesuatu hal.
Indikator

gaya

belajar

kinestetik

yang

digunakan

dalam

mengobservasi gaya belajar subyek adalah sebagai berikut.
1) Proses belajar
2) Perasaan mudah bosan
3) Posisi duduk
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4) Keaktifan di dalam kelas
2. Gender
Perbedaan gender dalam belajar matematika manarik perhatian banyak
peneliti yang dipublikasikan dalam Journal For Research in Mathematics
Education. Leder (Casey, dkk, 2001: 58) menyimpulkan bahwa “Learning
is affected by many factor: personal, situasional, and cultural”. Oleh karena
itu, faktor-faktor kepribadian, situasi, dan kebudayaan mempunyai pengaruh
dalam hasil belajar maka merupakan hal yang penting untuk diketahui
seberapa jauh faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap hasil belajar. Satu
diantaranya yang berkaitan dengan kepribadian adalah gender. Hal tersebut
telah diketahui bahwa belahan otak kanan laki-laki mempunyai kemampuan
numerik dan logika daripada belahan otak kanan perempuan. Sedangkan
otak kiri anak perempuan mempunyai kelebihan dibidang estetika dan
religius daripada belahan otak kiri laki-laki. Hal tersebut merupakan modal
dasar bagi anak laki-laki untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang
matematika.

METODE PENELITIAN
1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian
Pendekatan merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk menguasai
dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang paling tinggi validitas dan
ketepatannya sebagai acuan dalam penelitian. Pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah studi kasus. Menurut
Arifin (2013: 168) mengemukakan bahwa studi kasus adalah studi yang
mendalam dan komprehensif tentang peserta didik, kelas atau sekolah yang
memiliki kasus tertentu. Dengan demikian penelitian ini bersifat deskriptif
dan disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta
ciri-ciri apa adanya.
2. Sumber Data
Sumber data adalah tempat, orang, atau benda yang dapat memberikan
data sebagai bahan penyusunan informasi bagi peneliti. Menurut Lofland
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(dalam Moleong, 2012: 157) mengatakan bahwa sumber data utama dalam
penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data
tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
Untuk memperoleh data maka peneliti mengembangkan instrumen.
Instrumen adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam
penelitiannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis
dan dipermudah olehnya. (Arikunto, 2010: 265).
Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah:
a. Lembar Tes
Tes adalah cara yang dapat digunakan dalam rangka pengukuran dan
penilaian yang dapat berbetuk pemberian tugas, atau serangkaian tugas
sehingga dapat dihasilkan nilai yang dapat melambangkan prestasi. Kisikisi pengembangan Lembar Tes dapat dilihat pada tabel 01.
Tabel 01
Kisi-Kisi Pengembangan Lembar Tes
Kompetensi Inti

Kompetensi
Dasar

3. Memahami
3.5.Menyajik
dan
an fungsi
menerapkan
dalam
pengetahuan
berbagai
(faktual,
bentuk
konseptual,
relasi,
dan
pasangan
prosedural)
berurut,
berdasarkan
rumus
rasa ingin
fungsi,
tahunya
tabel,
tentang ilmu
grafik,
pengetahuan,
dan
teknologi, seni,
diagram
budaya terkait
fenomena dan
kejadian
tampak mata
b. Lembar Observasi

Indikator
Dari kompetensi dasar
3.5 peneliti memilah
menjadi 3 indikator
sebagai berikut:
3.5.1.Mampu
menyajikan fungsi
dalam bentuk
relasi, pasangan
berurut
3.5.2.Mampu
menyajikan fungsi
dalam bentuk
diagram
3.5.3.Mampu
menyajikan fungsi
dalam bentuk
rumus fungsi,
tabel, grafik

Ranah Jum
Kogni lah
tif
Soal

C1

1

C2

1

C3

1

C3

1

C4

1
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Lembar observasi adalah lembar kerja yang berfungsi untuk
mengobservasi dan mengukur tingkat keberhasilan dalam tujuan
pembelajaran pada kegiatan belajar mengajar dikelas. Dalam penelitian
ini yang akan diamati adalah aktivitas siswa saja, sehingga peneliti hanya
menyusun lembar observasi siswa untuk pedoman mengamati kegiatan
siswa. Kisi-kisi pengembangan Lembar Observasi Siswa dapat dilihat
pada tabel 02
Tabel 02
Kisi-Kisi Pengembangan Lembar Observasi Siswa
No.

Variabel
1.

2.

Gaya
Belajar
Visual

Gaya
Belajar
Auditori

Definisi
Operasional

Indikator yang Diamati

Gaya belajar
a. Siswa menyelesaikan soal tes
visual cenderung
dengan jawaban yang
menggunakan alat
lengkap dan sesuai dengan
indera
langkah yang telah diberikan
penglihatan
guru
sebagai sarana
b. Siswa menuliskan jawaban
dalam belajar.
soal tes dengan rapi dan jelas
Dengan ciri-ciri c. Siswa menuliskan jawaban
diantaranya rapi,
soal tes dengan runtut dan
teratur, teliti, dan
mengumpulkannya dengan
rinci.
tepat waktu
d. Siswa menuliskan
kesimpulan jawaban dari
masing-masing soal tes
Gaya belajar
a. Siswa menjawab dengan
auditori
intonasi dan kosakata yang
cenderung
jelas di setiap pertanyaan
menggunakan alat
yang diajukan dan cara
indera
berbicara yang cepat/ lambat
pendengaran
b. Siswa membaca soal tes
sebagai sarana
dengan cara bersuara/ tidak
mencapai
bersuara
keberhasilan
c. Siswa mengingat-ingat
dalam belajar.
materi yang telah
Dengan ciri-ciri
disampaikan dengan caranya
diantaranya
sendiri, misalnya berbicara
berbicara dengan
pada diri sendiri atau

Juml
ah
item
1

1
1

1

1

1

1
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No.

Definisi
Operasional

Variabel

3.

Gaya
Belajar
Kinesteti
k

fasih, membaca
dengan suara
keras, mengingat
dengan diskusi,
dan mudah
terganggu dengan
keributan.
Gaya belajar
kinestetik
cenderung belajar
melalui gerakan
sebagai sarana
memasukkan
informasi ke
dalam otak.
Dengan ciri-ciri
diantaranya
banyak gerak
fisik, tidak dapat
duduk diam di
suatu tempat
dalam waktu yang
lama, dan selalu
ingin melakukan
segala sesuatu.

Indikator yang Diamati

d.

a.

b.

c.

d.

Juml
ah
item

bertanya pada teman
Siswa selama proses
menyelesaikan soal tidak
terganggu oleh keributan
kecil yang dibuat oleh teman
atau respon siswa terhadaap
keributan tersebut
Siswa belajar/ selama proses
belajar diiringi gerakangerakan kecil, misalnya
ketuk-ketuk meja dengan
jari/ membaca dengan
menggerakkan bibir
Siswa mudah terganti
perhatian selama proses
belajar, atau menyelesaikan
soal dengan langsung hingga
selesai/ setiap langkah
diiringi aktivitas lain
Siswa selama proses belajar
dan menyelesaikan soal dapat
duduk diam menghadap ke
papan tulis/ berganti-ganti
posisi duduk
Siswa selama proses
pembelajaran dalam sekali
pertemuan bersikap aktif
menjawab/ bertanya/
berpendapat

1

1

1

1

1

c. Lembar Wawancara
Lembar wawancara adalah lembar yang berfungsi sebagai pedoman
dalam pengumpulan data atau informasi dari “informan” dan atau
“responden” untuk mencapai tujuan penelitian yang hendak dicapai.
Pada penelitian ini lembar wawancara digunakan sebagai pedoman
wawancara dengan subyek penelitian, sehingga proses wawancara bisa
terstruktur dengan baik dan mendapatkan informasi sesuai dengan tujuan
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penelitian. Kisi-kisi pengembangan Lembar Wawancara dapat dilihat
pada tabel 03
Tabel 03
Kisi-Kisi Pengembangan Lembar Wawancara
No

Variabel

1.

Proses
Menjawa
b
Pertanya
an
Peneliti

2.

3.

4.

Definisi
Operasional
Proses menjawab
pertanyaan
peneliti adalah
cara siswa dalam
menjawab setiap
pertanyaan
peneliti

Indikator yang Diamati

1. Siswa menjawab dengan
bahasa yang jelas/ fasih
2. Siswa menjawab
pertanyaan dengan
intonasi sedang
3. Siswa bisa duduk dengan
tenang selama proses
wawancara berlangsung
Proses
Proses
1. Siswa menjelaskan cara
menyeles menyelesaikan
menyelesaikan soal
aikan
soal adalah cara
2. Siswa menjelaskan
soal
siswa dalam
keruntutan setiap langkah
menyelesaikan
dalam menyelesaikan soal
soal matematika
3. Siswa menjelaskan
yang diberikan
keteraturan dan ketelitian
guru
cara menyelesaikan soal
Proses
Proses memahami 1. Siswa menjelaskan cara
memaha materi adalah cara
memahami materi
mi
siswa dalam
2. Siswa menjelaskan cara
materi
memahami
memahami setiap soal
bentuk soal untuk
yang diberikan
diselesaikan
3. Siswa menjelaskan cara
dengan sempurna
mengingat materi yang
disampaikan
Kendala Kendala yang
1. Siswa menjelaskan
yang
dihadapi selama
kendala yang dihadapi
dihadapi menyelesaikan
selama menyelesaikan
selama soal adalah
soal dari suasana kelas
menyeles kendala-kendala
2. Siswa menjelaskan
aikan
yang dihadapi
kendala menyelesaikan
soal
siswa selama
soal dari bentuk soal yang
menyelesaikan
dihadapi
soal
3. Siswa menjelaskan

Juml
ah
item
1
1

1

1
1

1

1
1

1

1

1
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No

Definisi
Operasional

Variabel

Indikator yang Diamati
kendala karena situasi atau
perasaan tentang materi
soal

Juml
ah
item
1

3. Prosedur Pengumpulan Data
Untuk membahas masalah yang dikaji dalam penelitian ini, maka peneliti
mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dengan tes,
observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai intrumen yang telah dibuat.
4. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data adalah suatu cara untuk menganalisis atau menafsir
kesimpulan data yang telah diperoleh, sehingga mendapatkan gambaran
yang jelas sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Setelah data dari lapangan
terkumpul dengan metode pengumpulan data, peneliti akan mengolah dan
menganalisis data tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Adapun teknik analisis data sebagai berikut:
a. Tes
Hasil penyelesaian soal tes matematika siswa yang diberikan oleh guru
dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
(Purwanto, 2010: 112)
Keterangan : S = Nilai yang diharapkan (dicari)
R = jumlah skor yang diperoleh
N = skor maksimum dari tes tersebut
b. Observasi
Lembar observasi diisi oleh peneliti dengan cara memberikan tanda
centang (√) pada kolom yang telah disediakan sesuai indikator yang
diamati, kemudian hasilnya dianalisis dengan cara sebagai berikut:
1) Menghitung skor maksimum untuk semua aspek yang diamati
menurut penskoran lembar observasi siswa yang telah dibuat.
2) Menghitung skor lembar observasi siswa yang diperoleh pada saat
melaksanakan pembelajaran.
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3) Menghitung persentase skor yang diperoleh dari langkah pertama
menggunakan rumus sebagai berikut:
(Arikunto, 2012 : 272)
Keterangan : P : persentase keterlaksanaan kegiatan siswa
A: skor total yang diperoleh
B: skor total maksimal untuk semua aspek yang diamati
Kriteria observasi siswa sebagai berikut:
- antara 82% sampai dengan 100%

: sangat baik

- antara 64% sampai dengan 81%

: baik

- antara 45% sampai dengan 63%

: cukup

- antara 25% sampai dengan 44%

: kurang

- antara 0% sampai dengan 24%

:sangat kurang

c. Wawancara
Lembar wawancara diisi oleh peneliti dengan cara memberikan tanda
centang (√) pada kolom yang telah disediakan sesuai indikator yang
diamati, kemudian hasilnya dianalisis dengan cara sebagai berikut:
1) Menghitung skor maksimum untuk semua aspek yang diamati
menurut penskoran lembar wawancara yang telah dibuat.
2) Menghitung skor lembar wawancara yang diperoleh pada saat
melaksanakan wawancara.
3) Menghitung persentase skor yang diperoleh dari langkah pertama
menggunakan rumus sebagai berikut:
(Arikunto, 2012 : 272)
Keterangan : P : persentase keterlaksanaan kegiatan siswa
A : skor total yang diperoleh
B : skor total maksimal untuk semua aspek yang diamati
Kriteria hasil wawancara siswa sebagai berikut:
- antara 82% sampai dengan 100%

: sangat baik

- antara 64% sampai dengan 81%

: baik

- antara 45% sampai dengan 63%

: cukup

- antara 25% sampai dengan 44%

: kurang

- antara 0% sampai dengan 24%

:sangat kurang
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KESIMPULAN
Makalah ini masih berupa rencana penelitian dan semoga bisa menjadi
acuan dalam penelitian tentang gaya belajar ditinjau dari gender yang akan
dilaksanakan dikemudian hari. Dari uraian diatas diharapkan dapat
mengidentifikasi gaya belajar siswa di sekolah maupun di rumah agar materi/
ilmu yang mereka peroleh dapat diserap otak dengan maksimal. Seperti yang
kita tahu bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar masing-maasing sehingga
guru harus lebih kreatif dalam penyampaian materi agar semua siswa mengerti
maksud penyampaian materi dari guru tersebut.
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Abstrak
Didalam TCO skema dibagi menjadi tiga bagian, pertama berdasar komponen,
kedua berdasar klasifikasi, ketiga berdasar tingkatan (Morra : 2008). Tiga
komponen dalam aktifasi skema adalah mempublikasikan, mengefektifkan dan
mengakhiri.
Pascual-leone (1976) mengklasifikasikan skema berdasarkan tiga kriteria :
modalitas, level dan Jenis. Tingkatan skema adalah subjektif dan metasubjektif.
Penelitian ini menggali aktifasi skema siswa berdasarkan jenis skema, yaitu
skema figuratif dan skema operatif. Skema figuratif mempresentasikan
keberadaan dan skema operatif mempresentasikan transformasi. Obyek,
konfigurasi, konsep, makna, status mental, adalah representasi dalam pikiran
sebagai skema figuratif, sedangkan skema operatif mempresentasikan tindakan,
proses, operasi, dan transformasi bermula dari satu keberadaan dengan yang lain,
(Morra : 2008). Didalam penelitian ini mempunyai dua indikator yaitu
kelengkapan untuk skema figuratif dan keteraturan untuk skema operatif.
Kelengkapan aktivasi terdiri dari, objek, konfigurasi, konsep, dan kejelasan
makna, sedangkan keteraturan adalah kejelasan tentang tindakan, proses, operasi
dan transformasi. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggali
gejala atau fenomena dari subjek yang diteliti. Subjek penelitian adalah siswa
kemampuan rendah sedang dan tinggi dalam matematik, dan kemudian mereka
diberi permasalahan untuk diselesaikan. Setelah wawancana dengan subjek dalam
memecahkan masalah matematika, siswa dengan kemampuan tinggi mempunyai
kelengkapan dan keteraturan dalam aktivasi skema, siswa kemampuan sedang
tidak mempunyai kelengkapan tetapi mempunyai keteraturan aktivasi skema dan
siswa berkemampuan rendah tidak mempunyai kelengkapan dan keteraturan
dalam aktivasi skema.
Kata kunci : Aktivasi, TCO, Pemecahan masalah.

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Seorang anak pada tahun 2012 berumur 0 tahun maka di tahun 2037 anak
tersebut berumur 25 tahun atau menginjak masa produktif. Bagaimana keadaan
negara kita pada saat itu, salah satu sumber dari Citibank (2011) diantara tahun
2030-2040 negara kita merupakan negara terkuat nomor 7 dipandang dari
kekuatan ekonominya. Sayangnya kebutuhan akan tenaga kerja dan kemampuan
yang diperlukan di masa depan tidak jelas, alias buram dan kabur. Karakteristik-
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karakteristik keadaan abad 21 diantaranya adalah persaingan global, kerjasama
global, informasi global, karier dan pekerjaan global Zamroni (2011). Menurut
Zamroni syarat untuk berpartisipasi pada masyarakat abad 21 adalah:
1. Memiliki kemampuan menghubungkan dan mengintegrasikan berbagai
gagasan-gagasan dari berbagai disiplin ilmu kedalam suatu pengetahuan
utuh dan serasi yang bermakna dan berdaya guna.
2. Menghargai dan menghormati berbagai perbedaan yang ada sebagai suatu
realitas yang tidak perlu dihindari.
3. Mengembangkan learning how to learn.
4. Memegang teguh etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara (demokrasi dan ramah sosial).
Sedangkan ketrampilan yang diperlukan di abad 21 adalah pemecahan
masalah, pengambilan keputusan, berpikir kreatif, berpikir kritis, kolaborasi,
komunikasi, negosiasi, keingintahuan intelektual, dan kemampuan untuk
menemukan, memilih, strukturisasi dan mengevaluasi informasi. Hal ini juga
selaras dengan beberapa standar kompetensi lulusan SMA di bidang IPTEK
dimana pelajaran matematika termasuk didalamnya, yaitu (1) membangun dan
menerapkan informasi, pengetahuan, dan teknologi secara logis, kritis, kreatif, dan
inovatif (2) menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif
secara mandiri (Permendiknas, 2006). Ketrampilan berpikir di dalam pelajaran
matematika sangat diperlukan khususnya pada pemecahan masalah. Seorang
siswa sebagai pemecah masalah yang baik bila fakta, konsep, definisi, rumus dan
prinsip matematika dibentuk dalam skema yang baik.
Skema adalah suatu istilah psikologi umum untuk sebuah struktur mental. Istilah
skema bukan hanya menggunakan struktur matematika yang kompleks, tetapi
secara relatif berkaitan dengan struktur sederhana yang mengkoordinasikan
kegiatan-kegiatan panca indra.
Selanjutnya, dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti teori TCO ditinjau dari
kemampuan matematika. Karena diduga terdapat perbedaan proses pengaktifan
skema (aktivasi skema) ditinjau dari siswa dengan kemampuan yang berbeda
berdasarkan TCO.
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Aktivasi di dalam TCO adalah sebagai istilah penting di dalam
pengaktifan skema pada saat memori bekerja. Aktivasi skema pada TCO diartikan
sebagai berikut:
1. Aktivasi satu skema cenderung mengurangi aktivasi skema lain yang tidak
sesuai dengan skema itu.
2. Aktivasi skema melibatkan aktivasi skema yang lebih tinggi lainnya ketika
skema tersebut merupakan prasyarat bagi skema lain.
3. Aktivasi skema cenderung mengaktivasi skema lain yang sesuai dengan skema
itu.
4. Proses mental dan perilaku seseorang ditentukan oleh skema-skema yang
serupa yang paling banyak diaktivasi. Hal ini sesuai dengan kutipan pada
Morra (2008: 47) yaitu:
1. Activation of a scheme tend to diminish the activation of other
schemes that are incompatible wit it. is
2. Activation of scheme induces activation of higher level schemes for
who that scheme is condition of activation.
3. Activation of scheme tends to increase the activation of other schemes
that are compatible.
4. A person’s mental processes and behavior are codertermined by set
compatible schemes that are most active at a given moment.
Skema adalah adalah struktur mental atau unit analisis proses kognitif.
Skema siswa akan berkembang bila proses aktivasi terus menerus dilakukan
dalam menghadapi segala permasalahan. Aktivasi skema adalah hal penting untuk
diteliti, terutama pada perbedaan kemampuan matematika, karena diduga terjadi
perbedaan profil aktivasi juga dalam memecahkan masalah. Salah satu teori yang
membahas skema adalah teori konstruktif operator (TCO) yang didalamnya
memuat cara aktivasi skema, komponen skema, klasifikasi skema dan tingkatan
skema. Penelitian ini berfokus pada profil aktivasi skema siswa SMA
berdasarkan TCO (komponen skema, klasifikasi skema, dan tingkatan skema).
Aktivasi dilihat saat dan sesudah siswa memecahkan masalah matematika
menggunakan model pemecahan masalah Polya, dan dideskripsikan melalui
deskripsi komponen skema, klasifikasi skema, dan tingkatan skema menurut
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TCO dan dampaknya digunakan untuk melihat hasil operator-operator pada
tingkatan subyektif dan metasubyektif..
Rumusan Masalah
Bagaimanakah profil aktivasi skema siswa SMA berdasarkan TCO dalam
memecahkan

masalah

matematika

ditinjau

dari

perbedaan

kemampuan

matematika?
Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui profil aktivasi skema siswa berdasarkan TCO dalam
memecahkan

masalah

matematika

ditinjau

dari

perbedaan

kemampuan

matematika.
Manfaat
Manfaat penelitian ini adalah membantu pendidik matematika untuk
membuat rencana pembelajaran yang tepat pada siswa SMA.

METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan peneltian eskploratif

dengan pendektan

kualitatif, yang berusaha mencari makna atau hakikat gejala-gejala yang terjadi
pada subjek penelitian. Hal ini berarti bahwa penelitian yang dilakukan bertujuan
untuk mengungkapkan terjadinya aktivasi skema siswa; yaitu, aktivasi skema
dalam memecahkan masalah matematika berdasarkan teori operator konstruktif
(TCO) ditinjau dari perbedaan kemampuan matematika. Jawaban siswa digunakan
sebagai dasar deskripsi aktivasi skema siswa dengan wawancara. Wawancara
dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan deskripsi aktivasi skema
siswa yang terkait dengan proses pengaktifan skema berdasarkan TCO, sehingga
peneliti mengetahui sejauh mana aktivasi skema siswa tersebut ditinjau dari
perbedaan kemampuan matematika. Pada proses wawancara peneliti bertindak
sebagai pengamat netral, agar subjek dapat mengungkapkan karakteristik maupun
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gejala yang terkait dengan aktivasi skema siswa secara alami dengan jelas dan
tidak diragukan lagi.
2.

Subjek Penelitian
Rencana yang akan dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah siswa

kelas XI SMA. Siswa kelas XI potensi dijadikan subjek penelitian karena siswa
tersebut dianggap mampu memberikan data yang cukup untuk menjawab
pertanyaan penelitian. Sedangkan untuk anak kelas X tidak dijadikan subjek
karena siswa kelas X masih mengalami masa transisi belajar dari SMP ke SMA,
demikian juga untuk untuk kelas XII tidak dipilih sebagai subjek penelitian karena
mereka sudah konsentrasi pada ujian nasional dan ujian masuk perguruan tinggi.
Metode pemilihan subjek penelitian dengan metode tes, yang disebut tes
kemampuan matematika (TKM). Butir-butir tes kemampuan matematika (TKM)
ini akan diambil dari soal UN SMA yang telah dipelajari siswa dan dimodifikasi
menjadi soal uraian. Struktur tes akan ditetapkan berdasarkan kisi-kisi yang
dikembangkan oleh peneliti sendiri dan divalidasi oleh ahli yang relevan.
Setelah tes kemampuan matematika selesai dibuat peneliti, tes akan
diberikan salah satu kelas pada salah satu SMA dan didapat hasil tes kemampuan.
Hasil tes kemudian didistribusikan menjadi skor dan diklasifikasikan. Klasifikasi
hasil tes kemampuan matematika dibagi menjadi 3 kriteria yaitu tinggi, sedang,
dan rendah. Klasifikasi hasil tes kemampuan matematika diambil dan
dimodifikasi dari konversi methods of grading in summative dari Bloom, Madaus
dan Hastings (Ratumanan dan Laurens, 2006); yaitu: kategori tinggi skor ≥ 80,
kategori sedang apabila 60 ≤ skor < 80, dan kategori rendah skor < 60. Setelah
klasifikasi calon subjek penelitian tiap kriteria (kelompok) didapat, kemudian
peneliti mengadakan konsultasi dan kesanggupan pada tiap kelompok untuk
memperoleh satu subjek yang akan dijadikan subjek penelitian. Sebelum subjek
ditetapkan peneliti juga meminta pertimbangan guru matematika lain dan guru BK
tentang apakah subyek terpilih dapat mengemukakan pendapat secra lisan maupun
tulisan sehingga memudahkan untuk wawancara.
3.

Instrumen Penelitian
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Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti, karena penenili
sendiri yang menetapkan fokus penelitian, subjek penelitian, pengumpul data,
analisis data, menafsirkan data dan menyimpulkan.
Pedoman wawancara digunakan sebagai alat bantu bagi peneliti yang
bersifat fleksibel untuk mengungkapkan bagaimana aktivasi skema siswa dalam
memecahkan masalah matematika berdasarkan kriteria skema TCO. Wawancara
dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang sebab-sebab
subjek menggunakan cara tersebut dalam mengerjakan soal pemecahan masalah
yang diberikan.
Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara
berbasis tugas, yang dilakukan dengan subjek diberi tugas tertulis dan diberi
waktu untuk menyelesaikannnya. Kemudian, subjek diwawancarai berdasar
pekerjaan yang sudah dilakukan tanpa menunjukkan jawaban tugas sebelumnhya.
Saat itu dilakukan pengamatan dengan langsung membuat catatan-catatan untuk
mendapatkan data tentang aktivasi skema subjek berdasarkan TCO, juga direkam
dengan audio visual.
Pedoman wawancara ini hanya memuat pertanyaan-pertanyaan pokok
saja dan dalam pelaksanaan di lapangan bergantung pada apa yang ditampilkan
subjek dalam memecahkan masalah matematika yang diberikan. Pedoman
wawancara ini disusun dan dikonsultasikan dengan pembimbing dan divalidasi
oleh beberapa ahli.
Data penelitian ini adalah hasil pekerjaan tertulis berupa ungkapanungkapan subjek penelitian pada saat wawancara berbasis tugas, selanjutnya data
tersebut dinalisis. Analisis tes tertulis dilakukan dengan mengamati kebenaran
jawaban soal tes tertulis subjek didasarkan pada petunjuk penyelesaian yang telah
ditetapkan,

kemudian mengamati kemampuan siswa

dalam menggunakan

kelengkapan skema dan keteraturan skema berdasarkan klasifikasi skema
berdasarkan TCO dalam memecahkan masalah matematika yang diberikan.
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Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga
tahap; yaitu: mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles
dan Huberman, 1992). Penjelasan ketiga tahap tersebut adalah sebagai berikut:
1. Mereduksi Data
Menurut Sunarto (2001), reduksi data adalah bentuk analisis yang
bertujuan menajamkan, menyeleksi, memfokuskan, mengabstraksikan, dan
mentransformasikan data mentah yang diperoleh di lapangan menjadi data
yang bermakna. Dalam penelitian ini data mentah yang diperoleh dari hasil
penelitian di lapangan, yaitu hasil pekerjaan soal pemecahan masalah
matematika siswa dan hasil wawancara direduksi untuk mendapatkan data
yang benar-benar dibutuhkan dalam mendeskripsikan profil aktivasi skema
siswa berdasarkan TCO dalam memecahkan masalah matematika ditinjau dari
kemampuan matematika.
Langkah-langkah reduksi data adalah sebagai berikut:
a) Memutar rekaman hasil wawancara. Semua ucapan siswa yang berkaitan
dengan pertanyaan penelitian di transkrip untuk cuplikan yang dijadikan
acuan analisis.
b) Memutar hasil rekaman beberapa kali sampai jelas dan benar apa yang
diungkapkan dalam wawancara, kemudian ditranskripkan.
c) Hasil transkrip diperiksa ulang kebenarannya oleh peneliti dengan cara
mendengarkan kembali ungkapan-ungkapan saat wawancara.
d) Membuat intisari transkripsi yang diperoleh.
e) Mengetik hasil trankripsi secara sistematis. Dalam hal ini diberikan kode.
Kode yang digunakan inisial subjek, kode masalah, nomor pertanyaan
peneliti atau jawaban subjek. Misalnya A15S berarti jawaban ke-5 A
ketika wawancara dalam memecahkan masalah 1.
2. Penyajian Data
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun rapi, dan
terorganisir sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan dari data
tersebut. Pada langkah ini data yang ditranskripkan dapat dilakukan klasifikasi
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data, supaya data yang dikumpulkan terorganisir dengan baik dan dapat
digunakan untuk menarik kesimpulan.
3. Penarikan Kesimpulan
Sesudah data terkumpul maka dilakukan penarikan kesimpulan yaitu
kegiatan merangkum data berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi
data, sehingga diperoleh profil aktivasi skema siswa berdasarkan TCO dalam
memecahkan masalah matematika ditinjau dari kemampuan matematika.

PEMBAHASAN
HASIL PENELITIAN
Dari subyek yang terpilih, yaitu Reza (kemampuan tinggi), Andrian (kemampuan
sedang) dan Gina (kemampuan rendah) setelah mengerjakan problem kemudaian
diwawancari. Problemnya sedbagai berikut: Segitiga ABC sama sisi dan luasnya
1 satuan luas. Di dalam segitiga ABC dibuat segitiga dengan titik sudut
berimpit dengan pertengahan sisi-sisinya. Selanjutnya, dibuat segitiga sama
sisi dengan titik sudut pertengahan sisi-sisi segitiga tersebut. Proses ini
dilanjutkan terus menerus. Luas segitiga yang ke-6 adalah ….. satuan luas.
Kesimpulan profil aktivasi skema siswa (Reza) dalam memecahkan masalah
matematika berdasarkan TCO adalah sebagai berikut:
Tahap
Pemecahan
Masalah

Memahami

Indikator deskriptor

Kategori

menerapkan skema figuratif pada level Zero
dalam menjelaskan skema-skema yang digunakan
menerapkan skema figuratif pada level Zero dalam
bentuk bahasa verbal atau non verbal
menerapkan skema figuratif pada level Zero dalam
bentuk reaksi fisiologis atau reaksi motivasional
menerapkan skema figuratif pada level Zero secara
proporsional atau analogi
menerapkan skema figuratif pada level abstrak
dalam menjelaskan skema-skema yang digunakan
menerapkan skema figuratif pada level abstrak
dalam bentuk bahasa verbal atau non verbal

Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
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Tahap
Pemecahan
Masalah

Merencana

menerapkan skema figuratif pada level konkrit
dalam bentuk reaksi fisiologis atau reaksi
motivasional
menerapkan skema figuratif pada level abstrak
secara proporsional dan analogi
mengorganisasikan secara teratur (hirarkis) skema
operatif pada level Zero dalam menjelaskan
skema-skema yang digunakan
mengorganisasikan secara teratur (hirarkis) skema
operatif pada level Zero dalam bentuk bahasa
verbal atau dan non verbal
mengorganisasikan secara teratur (hirarkis) skema
operatif pada level Zero dalam bentuk reaksi
fisiologis atau reaksi motivasional
mengorganisasikan secara
teratur (hirarkis)
skema operatif pada level Zero secara proporsional
atau analogi
mengorganisasikan secara teratur (hirarkis) skema
operatif pada level abstrak dalam menjelaskan
skema-skema yang digunakan
mengorganisasikan secara
terarur (hirarkis)
skema operatif pada level abstrak dalam bentuk
bahasa verbal atau non verbal
mengorganisasikan secara teratur (hirarkis) skema
operatif pada level abstrak dalambentuk reaksi
fisiologis atau reaksi motivasional
mengorganisasikan secara teratur ( hirarkis)
skema operatif pada level abstraksecara
proporsional atau analogi
Indikator deskriptor

Lengkap

menerapkan skema figuratif pada level Zero
dalam menjelaskan skema-skema yang digunakan
menerapkan skema figuratif pada level Zero dalam
bentuk bahasa verbal atau non verbal
menerapkan skema figuratif pada level Zero dalam
bentuk reaksi fisiologis atau reaksi motivasional
menerapkan skema figuratif pada level Zero secara
proporsional atau analogi
menerapkan skema figuratif pada level abstrak
dalam menjelaskan skema-skema yang digunakan
menerapkan skema figuratif pada level abstrak
dalam bentuk bahasa verbal atau non verbal
menerapkan skema figuratif pada level konkrit
dalam bentuk reaksi fisiologis atau reaksi
motivasional

Lengkap

Lengkap
Teratur

Teratur

Teratur

Teratur

Teratur

Teratur

Teratur

Teratur

Kategori

Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap

434

menerapkan skema figuratif pada level abstrak
secara proporsional dan analogi
mengorganisasikan secara teratur (hirarkis) skema
operatif pada level Zero dalam menjelaskan
skema-skema yang digunakan
mengorganisasikan secara teratur (hirarkis) skema
operatif pada level Zero dalam bentuk bahasa
verbal atau dan non verbal
mengorganisasikan secara teratur (hirarkis) skema
operatif pada level Zero dalam bentuk reaksi
fisiologis atau reaksi motivasional
mengorganisasikan secara
teratur (hirarkis)
skema operatif pada level Zero secara proporsional
atau analogi
mengorganisasikan secara teratur (hirarkis) skema
operatif pada level abstrak dalam menjelaskan
skema-skema yang digunakan
mengorganisasikan secara
terarur (hirarkis)
skema operatif pada level abstrak dalam bentuk
bahasa verbal atau non verbal
mengorganisasikan secara teratur (hirarkis) skema
operatif pada level abstrak dalambentuk reaksi
fisiologis atau reaksi motivasional
mengorganisasikan secara teratur ( hirarkis)
skema operatif pada level abstrak secara
proporsional atau analogi
Indikator deskriptor

Lengkap

menerapkan skema figuratif pada level Zero
dalam menjelaskan skema-skema yang digunakan
menerapkan skema figuratif pada level Zero dalam
bentuk bahasa verbal atau non verbal
menerapkan skema figuratif pada level Zero dalam
bentuk reaksi fisiologis atau reaksi motivasional
menerapkan skema figuratif pada level Zero secara
proporsional atau analogi
Menyelesai menerapkan skema figuratif pada level abstrak
kan
dalam menjelaskan skema-skema yang digunakan
menerapkan skema figuratif pada level abstrak
dalam bentuk bahasa verbal atau non verbal
menerapkan skema figuratif pada level konkrit
dalam bentuk reaksi fisiologis atau reaksi
motivasional
menerapkan skema figuratif pada level abstrak
secara proporsional dan analogi
mengorganisasikan secara teratur (hirarkis) skema

Lengkap

Tahap
Pemecahan
Masalah

Teratur

Teratur

Teratur

Teratur

Teratur

Teratur

Teratur

Teratur

Kategori

Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap

Lengkap
Teratur
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ahap
Pemecahan
Masalah

Memeriksa
Kembali

operatif pada level Zero dalam menjelaskan
skema-skema yang digunakan
mengorganisasikan secara teratur (hirarkis) skema
operatif pada level Zero dalam bentuk bahasa
verbal atau dan non verbal
mengorganisasikan secara teratur (hirarkis) skema
operatif pada level Zero dalam bentuk reaksi
fisiologis atau reaksi motivasional
mengorganisasikan secara
teratur (hirarkis)
skema operatif pada level Zero secara proporsional
atau analogi
mengorganisasikan secara teratur (hirarkis) skema
operatif pada level abstrak dalam menjelaskan
skema-skema yang digunakan
mengorganisasikan secara
terarur (hirarkis)
skema operatif pada level abstrak dalam bentuk
bahasa verbal atau non verbal
mengorganisasikan secara teratur (hirarkis) skema
operatif pada level abstrak dalambentuk reaksi
fisiologis atau reaksi motivasional
mengorganisasikan secara teratur ( hirarkis)
skema operatif pada level abstraksecara
proporsional atau analogi
Indikator deskriptor

menerapkan skema figuratif pada level Zero
dalam menjelaskan skema-skema yang digunakan
menerapkan skema figuratif pada level Zero
dalam bentuk bahasa verbal atau non verbal
menerapkan skema figuratif pada level Zero
dalam bentuk reaksi fisiologis atau reaksi
motivasional
menerapkan skema figuratif pada level Zero
secara proporsional atau analogi
menerapkan skema figuratif pada level abstrak
dalam menjelaskan skema-skema yang digunakan
menerapkan skema figuratif pada level abstrak
dalam bentuk bahasa verbal atau non verbal
menerapkan skema figuratif pada level konkrit
dalam bentuk reaksi fisiologis atau reaksi
motivasional
menerapkan skema figuratif pada level abstrak
secara proporsional dan analogi
mengorganisasikan secara teratur (hirarkis) skema
operatif pada level Zero dalam menjelaskan
skema-skema yang digunakan

Teratur

Teratur

Teratur

Teratur

Teratur

Teratur

Teratur

Kategori

Lengkap
Lengkap
Lengkap

Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap

Lengkap
Teratur
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mengorganisasikan secara teratur (hirarkis) skema
operatif pada level Zero dalam bentuk bahasa
verbal atau dan non verbal
mengorganisasikan secara teratur (hirarkis) skema
operatif pada level Zero dalam bentuk reaksi
fisiologis atau reaksi motivasional
mengorganisasikan secara
teratur (hirarkis)
skema operatif pada level Zero secara
proporsional atau analogi
mengorganisasikan secara teratur (hirarkis) skema
operatif pada level abstrak dalam menjelaskan
skema-skema yang digunakan
mengorganisasikan secara
terarur (hirarkis)
skema operatif pada level abstrak dalam bentuk
bahasa verbal atau non verbal
mengorganisasikan secara teratur (hirarkis) skema
operatif pada level abstrak dalambentuk reaksi
fisiologis atau reaksi motivasional
mengorganisasikan secara teratur ( hirarkis)
skema operatif pada level abstraksecara
proporsional atau analogi

Teratur

Teratur

Teratur

Teratur

Teratur

Teratur

Teratur

Secara sama hasil wawancara format seperti pada reza namun dengan hasil yang
berbeda yaitu untuk Andrian kelengkapan skema figurative tidak lengkap tetapi
untuk operatif teratur, sedangkan untuk Gina tidak lengkap dan tidak teratur.

KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah, dalam menyelesaikan masalah matematika
aktivasi skema siswa kemampuan matematika tinggi (Reza) dengan menggunakan
skema figurative yang lengkap dan skema operatif yang teraur, sedangkan
Andrian (kemampuan matematika sedang) menggunakan skema figurative tidak
lengkap dan skema operatif yang teratur, sedangkan Gina (kemampuan
matematika rendah) menggunakan skema figurative yang tidak lengkap dan tidak
teratur skema operatifnya.
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APLIKASI JARINGAN SYARAF TIRUAN UNTUK POLA DATA
PERKIRAAN ANGIN PUTING BELIUNG
Fenny Fitriani
fennyfitriani@gmail.com
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Abstrak
Pada tahun 2007, Pusat Penelitian dan Pengembangan - Badan
Meterorologi dan Geofisika (Puslitbang - BMKG) merintis kegiatan kerja kajian
cuaca ekstrim (Puslitbang, 2007). Dalam penelitian tersebut, didapatkan basis data
cuaca ekstrim yang berdampak buruk terhadap sektor kehidupan masyarakat.
Salah satu dampak dari cuaca ekstrim tersebut adalah dengan munculnya angin
puting beliung yang terjadi di beberapa daerah pada beberapa tahun terakhir.
Penelitian akan datangnya angin puting beliung dapat membantu masyarakat
untuk mengantisipasi akan terjadinya kerugian yang lebih besar.
Data yang diambil dalam penelitian berupa data faktor alam yang dapat
menyebabkan puting beliung. Data yang didapatkan dicluster dengan
menggunakan metode self organizing map (SOM) yaitu kohonen pada jaringan
syaraf tiruan. Hasil olahan SOM tersebut diharapkan dapat membentuk suatu pola
yang bisa digunakan untuk melakukan perkiraan terjadinya angin puting beliung
dengan data-data di masa yang akan datang.

Keyword : kohonen, jaringan syaraf tiruan, anging puting beliung
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Abstract
In 2007 , Research and Development Center - Meteorological and
Geophysics Agency (Research - BMKG ) pioneered the study of extreme weather
work activities (Research , 2007) . In that study , obtained database of extreme
weather conditions adversely affect the sectors of public life . One of the effects of
extreme weather that is the emergence of a waterspout that occurred in some
areas in recent years . Research impending waterspout can help people to
anticipate the occurrence of greater losses.
The data taken in the form of data research natural factors which may
cause the waterspout. Data obtained clustered using self organizing map (SOM)
is kohonen on artificial neural networks. SOM processed results are expected to
form a pattern that can be used to estimate the occurrence of a waterspout with
data in the future.
Keyword : kohonen , artificial neural networks , waterspout

PENDAHULUAN
Cuaca merupakan salah satu faktor yang paling utama dalam mendukung
kegiatan manusia sehari-hari. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir terjadi
perubahan cuaca yang kurang bersahabat. Perubahan cuaca tersebut diakibatkan
oleh adanya pemanasan global. Pada tahun 2007, Pusat Penelitian dan
Pengembangan - Badan Meterorologi dan Geofisika (Puslitbang - BMKG)
merintis kegiatan kerja kajian cuaca ekstrim (Puslitbang, 2007). Dalam penelitian
tersebut, didapatkan basis data cuaca ekstrim yang berdampak buruk bagi
masyarakat. Salah satu dampak dari cuaca ekstrim tersebut adalah dengan
munculnya angin puting beliung yang terjadi di beberapa daerah pada beberapa
tahun terakhir.
Angin puting beliung ini dapat terjadi akibat adanya pertemuan udara dingin
dan panas. Biasnya angin puting beliung ini juga disertai dengan curaah hujan
berintensitas tinggi (Puslitbang, 2009). Fenomena ini bersifat lokal, mencakup
area antara 5 – 10 km. Puting beliung dapat didefinisikan sebagai angin kencang
yang muncul secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar seperti spiral
hingga menyentuh permukaan bumi. Periode hidupnya sangat singkat, yaitu
sekitar 3 - 5 menit, mulai dari tumbuh hingga punahnya. Meskipun terjadi sangat
singkat, kerugian yang diakibatkan oleh kejadian tersebut dapat mencapai ratusan
juta rupiah. Seperti yang terjadi di kabupaten Wonogiri pada tanggal 1 Juni 2015,
menurut data BNPB terdapat 2 kerusakan berat dan 12 kerusakan ringan pada
rumah penduduk. Pada tanggal yang sama, di kabupaten Solok 3 rumah rusak
parah akibat angin puting beliung.
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Hal tersebut membuktikan, meskipun angin puting beliung terjadi sangat
singkat, tetapi mengakibatkan kerusakan yang berat. Berdasarkan hal tersebut,
pada penelitian ini akan di lakukan suatu upaya peramalan terjadinya angin puting
beliung. Metode yang digunakan dalam pengelompokan pola data
menggunakansalah satu metode pada jaringan syaraf tiruan. Metode pada jaringan
syaraf tiruan yang digunakan adalah metode self organizing map (SOM) yaitu
kohonen. Pada metode tersebut, data yang telah dikelompokkan akan diolah
sampai menemukan pola yang akan digunakan untuk melakukan peramalan
terjadinya angin puting beliung. Dengan melakukan peramalan ini, diharapkan
masyarakat dapat melakukan antisipasi guna menurunkan tingkat kerugian yang
diderita.

METODE PENELITIAN
A. Pengumpulan Data
Data yang diolah pada penelitian ini adalah data suhu, kelembapan dan
pergerakan angin. Data tersebut diakses dari website http://www.wunderground.com/. Data yang diambil adalah data cuaca pada saat kejadian puting
beliung terjadi. Data kejadian putung beliung didapatkan dari website
http://geospasial.bnpb.go.id/pantauanbencana/data/datatopanall.php.
B. Pengelompokan pola dengan SOM
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan metode pembelajaran unsupervised pada jaringan syaraf tiruan.
Metode unsupervised yang digunakan adalah metode kohonen self orgenizing
map (SOM). Jaringan kohonen terdiri atas dua layer, yaitu input layer dan output
layer. Pada jaringan kohonen, setiap input layer terhubung dengan setiap layer
yang ada pada output layer. Input layer dari jaringan kohonen, akan
dikelompokkan kedalam kelas yang direpresentasikan kedalam output layer.
Tahapan yang dilakukan dalam pengelompokan dengan menggunakan
metode kohonen adalah :
Tahap 0 : Menginisialisasi bobot awal
secara random, inisialisasi learning
rate ( ), dan menginisialisai jarak antar layer ( ) serta menentukan
batas maksimal dari jumlah iterasi yang dilakukan (max epoch).
Tahap 1 : Apabila kondisi penghentian iterasi belum terpenuhi, maka lakukan
tahap 2-8
Tahap 2 : Untuk setiap vektor input

(dengan

), lakukan tahap 3-5
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Tahap 3 : Untuk setiap dengan

hitung jarak euclidean dari vektor

input dengan bobot, ( )

∑(

)

Tahap 4 : Mencari indeks dengan jarak ( ) yang paling minimum (terdekat)
Tahap 5 : Memperbaiki nilai bobot
(

)

(

)

dengan cara
(

(

))

Tahap 6 : Memperbaiki learning rate dengan cara
Tahap 7 : Mengurangi jarak pada waktu tertentu (epoch)
Tahap 8 : Menentukan kondisi stop.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data cuaca yang terdiri
atas suhu, indeks panas, titik embun, kelembapan, tekanan, dan kecepatan angin.
Data yang diambil adalah data 3 jam sebelum kejadian puting beliung dan 3 jam
setelah kejadian puting beliung. Kejadian puting beliung yang digunakan sebagai
objek penelitian adalah
No

Tanggal Kejadian

Letak Kejadian

1.

24 Maret 2012

Surabaya

2.

09 Desember 2014

Surabaya

3.

20 Pebruari 2015

Surabaya

4.

17 November 2013

Jakarta

5.

26 Mei 2014

Jakarta

6.

15 November 2014

Jakarta

Input layer dari penelitian ini adalah
a.

adalah suhu

b.

adalah indeks panas

c.

adalah titik embun

d.

adalah kelembapan

e.

adalah tekanan udara

f.

adalah kecepatan angin
Data yang digunakan dalam penelitian ini dinormalkan dengan acuan :
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( )

{

Data yang telah dinormalkan, kemudian diproses sehingga menghasilkan
kelompok pola cuaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Data awal hasil dari penormalan dijabarkan sebagai berikut :
Temp

Ideks
Panas

Titik
Embu
n

Kelem
baban

Tekan
an

Wind
Spee
d

Temp

Ideks
Pana
s

Titik
Emb
un

Kele
mbab
an

Teka
nan

Wind
Spee
d

s24145

0

0

0

0

0

1

j17095

0

1

1

1

0

0

s24150

0

0

0

0

0

0

j17100

1

1

1

1

0

1

s24155

0

1

1

1

0

1

j17105

0

0

0

0

0

1

s24160

0

1

1

1

0

1

j17110

0

0

0

0

1

1

s24165

1

1

0

1

0

1

j17115

1

1

1

0

0

1

s24170

1

1

1

1

0

0

j17120

0

0

0

0

0

1

s24175

1

1

1

0

1

1

j17130

1

1

1

1

1

1

s24180

0

0

0

0

0

1

j17135

1

0

0

1

0

0

s24185

0

1

1

1

0

1

j17140

1

0

1

1

1

0

s24190

0

0

0

0

1

0

j17145

1

0

0

1

0

1

s24195

0

0

0

0

0

1

j17150

0

0

0

0

0

1

s24200

0

0

0

0

1

0

j17155

0

1

1

1

0

0

s24205

0

0

0

0

0

1

j17160

1

1

1

1

0

0

s09110

1

1

0

1

0

1

j15110

1

1

0

1

1

1

s09115

0

0

0

0

0

1

j15115

1

1

1

1

0

1

s09120

1

1

0

1

0

0

j15120

1

1

0

1

1

1

s09125

1

1

1

0

0

0

j15125

0

0

0

0

0

1

s09130

1

1

1

1

1

1

j15130

0

1

1

1

1

0

s09135

0

1

1

1

0

0

j15135

0

0

0

0

0

1

s09140

1

1

1

0

0

1

j15140

1

1

0

1

0

1

s09145

1

1

1

1

0

1

j15145

0

0

0

0

0

1

s09150

0

0

0

0

0

1

j15150

0

1

1

1

1

0
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Temp

Ideks
Panas

Titik
Embu
n

Kelem
baban

Tekan
an

Wind
Spee
d

Temp

Ideks
Pana
s

Titik
Emb
un

Kele
mbab
an

Teka
nan

Wind
Spee
d

s09155

1

1

0

1

1

1

j15155

1

1

1

0

1

1

s09160

0

0

0

0

0

1

j15160

1

1

1

1

0

1

s09165

0

0

0

0

1

0

j15165

1

1

0

1

0

1

s09170

0

1

1

1

0

1

j15170

0

0

0

0

1

1

s20140

1

1

0

1

1

1

j26140

1

1

0

1

0

1

s20145

1

1

0

1

0

1

j26145

1

1

1

1

1

1

s20150

1

1

1

1

0

1

j26150

0

0

0

0

1

1

s20153

1

1

1

0

0

1

j26155

1

1

0

1

0

1

s20160

1

1

0

1

1

1

j26160

0

0

0

0

1

1

s20165

0

0

1

1

1

1

j26165

0

0

0

0

0

1

s20170

1

0

0

1

1

1

j26170

1

0

1

1

1

1

s20175

0

0

0

0

0

1

j26175

0

0

0

0

0

0

s20180

0

0

1

1

0

1

j26180

0

0

0

0

0

1

s20185

1

0

0

1

1

0

j26185

0

0

1

1

0

0

s20190

0

0

1

1

0

1

j26190

1

0

0

1

1

1

s20195

0

0

1

1

1

0

j26195

1

1

0

1

1

1

s20200

0

0

0

0

0

1

j26200

0

0

0

0

0

1

Data penormalan di atas digunakan dalam pengujian perangkat lunak.
Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah MATLAB R2012b.
Rancangan program menggunakan graphical user interface sebagai rancangan
tampilan program ketika dijalankan berdasarkan algoritma dari metode yang
digunakan yang dituangkan dalam script perangkat lunak.
Berdasarkan dari uji coba perangkat lunak, dengan menggunakan
menetapkan nilai learning rate
, max epoch=1.000.000, dan jumlah
pengelompokan adalah 4, maka didapatkan pengelompokan sebagai berikut :
Kel 1

Kel 2

Kel 3

Kel 4

s24165

s24170

s24145

s24155

s09110

s24175

s24150

s24160

s09120

s09125

s24180

s24185
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Kel 1

Kel 2

Kel 3

Kel 4

s09155

s09130

s24190

s09135

s20140

s09140

s24195

s09170

s20145

s09145

s24200

s20165

s20160

s20150

s24205

s20180

s20170

s20153

s09115

s20190

s20185

j17100

s09150

s20195

j17135

j17115

s09160

j17095

j17145

j17130

s09165

j17140

j15110

j17160

s20175

j17155

j15120

j15115

s20200

j15130

j15140

j15155

j17105

j15150

j15165

j15160

j17110

j26185

j26140

j26145

j17120

j26155

j26170

j17150

j26190

j15125

j26195

j15135
j15145
j15170
j26150
j26160
j26165
j26175
j26180
j26200
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Dengan bobot akhir
Bobot
Kel 1

Bobot
Kel 2

Bobot
Kel 3

Bobot
Kel 4

1

1

0

0,067144

0

0,598735

9,4E-172

1

0,648562 9,4E-172

1

0,736258 0,940166
8,93E-30
1
0,474177

1

0,35421

0,259453 0,335412

0,842913 0,824894 0,815895 0,462812

KESIMPULAN
Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan gambaran awal dalam
pola cuaca puting beliung. Dari pengelompokan pola tersebut, diharapkan dapat
dilakukan pengolahan lebih lanjut, sehingga ditemuakan suatu pola yang sesuai
untuk memprediksi lebih tepat terjadinya angin puting beliung. Dari penelitian
yang dilakukan, dikelompokkan ke dalam 4 pola cuaca, dimana pola tersebut
terdapat satu pola yang paling mendekati pola cuaca terjadinya puting beliung.
Perancangan perangkat lunak yang dilakukan dalam penelitian ini akan tetap
dikembangkan.
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ANALISIS KESTABILAN HUBUNGAN ANTAR DUA SPESIES PADA
EKOSISTEM PERTANIAN MELALUI MODEL LOTKA-VOLTERRA
Sari Cahyaningtias
scahyaningtias@gmail.com
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Pertumbuhan tanaman padi pada lahan pertanian dapat membentuk suatu
interaksi dengan pola tertentu dimana populasi tanaman padi yang besifat
dinamik sebagai prey (mangsa) mendapatkan ancaman dari predator
(pemangsa). Predator dalam penelitian ini dibatasi pada hama. Kedua jenis
spesies ini terikat dalam bentuk interaksi yang dinamakan predator-prey.
Tingginya populasi pada salah satu jenis spesies akan mempengaruhi jumlah
populasi spesies yang lain. Model Lotka-Volterra dua dimensi digunakan sebagai
dasar pembentukan model dinamik interaksi antara tanaman padi dengan hama.
Analisis kestabilan pada model ini, diperlukan untuk mendapatkan pola interaksi
antara tanaman padi dengan hama. Pada penelitian ini didapatkan dua jenis titik
penyelesaian dari sistem yang dibentuk antara lain ( )dan (
). Hasil
dari analisis titik-titik penyelesaian yang didapatkan menunjukkan bahwa pada
titik
terjadi kepunahan baik pada predator (hama) dan juga prey (padi).
Sedangkan pada
terjadi kesetimbangan pada proses interaksi. Analisis
kestabilan nilai karakteristik dan kestabilan Routh-Hurwitz menunjukkan bahwa
sistem ini stabil pada
Kata kunci: analisis kestabilan, Lotka-Volterra, predator-prey.

STABILITY ANALYSIS BETWEEN TWO SPECIES IN AGRICULTURE
ECOSYSTEM USING MODEL OF LOTKA-VOLTERRA
Sari Cahyaningtias
scahyaningtias@gmail.com
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Growing of rice-plant forms current pattern of interaction which population of
rice-plant becoming the prey of this ecosystem and threating by bugs as a
predator.Those specises are bounded in such a interaction namely predator-prey.
Over population of
one of them would influence number of another
species.Lotka-Volterra three dimension is used as a basic of formulation dynamics
modelling of interaction between rice-plant and bugs. Stability analysis of this
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model is needed to gain pattern of interaction those species. There are two types
of stability point from system namely
( )and (
). Analysis result of
those points shows that is happened extict both predators and whereas stable
in interaction process. Using stability of eigen value and Routh-Hurwitz stability
show that this system stable in
Keywords: stability analysis, lotka-volterra, predator-prey
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang bergantung pada
padi sebagai sumber pangan pokok. Kebutuhan ini tiap hari semakin meningkat
sekalipun pemerintah telah mencanangkan sumber pokok lain selain padi, seperti
singkong, sagu, jagung, dan kentang. Penurunan hasil produksi padi dilain pihak
turut serta dalam mempengaruhi kestabilan persediaan pangan. Seiring
berjalannya waktu, tingkat produksi padi di Indonesia turun secara signifikan
sehingga mendorong pemerintah untuk melakukan impor beras sebagai langkah
pencegahan krisis pangan di Indonesia. Kebijakan tersebut bukan tanpa akibat,
karena secara tidak langsung eksistensi petani terancam oleh kebijakan impor
tersebut. Fenomena tersebut mendorong adanya penelitian yang dapat memastikan
kestabilan dalam sistem tanam padi di tanah air, sehingga dapat menekan angka
impor beras dan menurunkan harga beras secara tidak langsung.
Ekosistem adalah keadaan khusus tempat komunitas suatu organisme hidup
dan komponen organisme tidak hidup dari suatu lingkungan yang saling
berinteraksi (KBBI, 2015). Tingkat produksi padi tiap tahun menurun karena
adanya penurunan tingkat kesuburan tanah, curah hujan, faktor alam seperti
predator yang mengancam pertumbuhan padi. Penggunaan pestisida untuk
membasmi hama juga tidak dapat digunakan secara rutin karena akan berpengaruh
pada kestabilan ekosistem itu sendiri. Sebaliknya, metode rantai makanan alami
juga tidak dapat sepenuhnya digunakan karena tingkat pertumbuhan predator
sangat tinggi.
Sistem tanam padi di bagi menjadi 3 masa, yaitu: masa persemaian padi, masa
pertumbuhan padi, dan masa panen padi. Ketiga masa tersebut memiliki
karakteristik predator yang berbeda-beda. Hama disebut sebagai pemangsa yang
memiliki ancaman paling besar pada ketiga masa pertumbuhan padi ini. Perilaku
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ini mendorong dibutuhkannya suatu tindakan pengendalian hama tanpa merusak
stabilitas ekosistem dalam persawahan tersebut. Beberapa metode penanaman
padi telah dikembangkan di Indonesia salah satunya adalah metode SRI (System
of Rice Intensification) beberapa metode pencegahan penyebaran penyakit pada
padi telah dikembangkan, antara lain: pemilihan bibit unggul dan penggunaan
pestisida baik organik maupun anorganik (Anonim, 2014).
Penelitian ini akan berfokus pada hasil panen padi sebagai tolok ukur tingkat
pertumbuhan padi, dan tingkat (jumlah) predator (hama) yang berpengaruh pada
hasil panen tersebut.
Model Lotka-Volterra telah banyak dijadikan rujukan untuk membentuk
model sistem dinamik dari populasi spesies-spesies dalam suatu ekosistem yang
memiliki keterikatan sebagai pemangsa-mangsa. Model ini dikembangkan
menjadi dua macam model berdasarkan jumlah spesies yang berpengaruh dalam
ekosistem, yaitu: dua dimensi dengan satu spesies sebagai predator dan satu
spesies sebagai mangsa; dan tiga dimensi dengan satu spesies sebagai mangsa dan
dua jenis spesies sebagai pemangsa/predator.
Penelitian ini dilakukan dengan membentuk model dinamik populasi padi
dalam pertanian dengan mempertimbangkan hama wereng sebagai predator
pemangsa. Berdasarkan model sederhana Lotka-Volterra mangsa-pemangsa dua
dimensi akan didapatkan model matematika yang sesuai untuk situasi pertanian
khususnya padi di Indonesia.
1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana membentuk model interaksi antara tanaman padi dan hama
berdasarkan pada sistem Lotka-Volterra?
2. Bagaimana mendapatkan kestabilan lyapunov pada ekosistem padi?
3. Bagaimana merepresentasikan kestabilan terhadap kondisi pertanian padi
di Indonesia?
1.3 Batasan Masalah
Penelitian

dilakukan

dengan

memberikan

batasan-batasan

terhadap

permasalahan dimana diberikan asumsi sehingga sesuai dengan kondisi nyata
tanpa mempengaruhi model matematika yang akan dipakai, yaitu sebagai berikut:
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1. Model matematika yang dipakai dalam penelitian ini adalah model LotkaVolterra sebagai interaksi pemangsa-mangsa dua dimensi.
2. Studi kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah produksi padi.
3. Ruang lingkup analisis kestabilan dibatasi pada masa panen padi
4. Hama dijadikan sebagai pemangsa yang berpengaruh pada interaksi
sedangkan pemangsa lain seperti burung, ular, tikus dan faktor alam
diasumsikan tidak mempengaruhi secara signifikan.
5. Penelitian didasarkan pada masa tanam ideal padi, yaitu musim kemarau
dengan kondisi irigasi sawah memadai.

TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Model Lotka Volterra Dua Dimensi
Interaksi antar spesies dalam suatu ekosistem terbagi menjadi tiga kelas, antara
lain: Predator-Prey, Kompetisi, dan simbiosis mutualisme. Model perilaku
interaksi antara spesies tanaman padi dengan hama dibentuk berdasarkan sistem
Lotka-Volterra dua dimensi sebagai berikut:
Dinotasikan

dan

sebagai prey dan predator secara berurutan terhadap

waktu dengan beberapa asumsi sebagai berikut (Boyce dan DiPrima, 2005):
1. Populasi mangsa (prey) berkembang secara proporsional jika tidak ada
dengan

predator; sehingga

.

2. Pemangsa (predator) akan musnah jika tidak ada mangsa; sehingga
dengan
3. Banyaknya pertemuan antara mangsa dan pemangsa sebanding dengan
perubahan populasi masing-masing spesies. Setiap pertemuan cenderung
meningkatkan pertumbuhan dari predator serta menghalangi pertumbuhan
mangsa.

Pertumbuhan

populasi

pemangsa

berkembang

mengikuti

perkembangan dari

sementara tingkat pertumbuhan dari mangsa

berkurang mengikuti

, dengan

Berdasarkan

asumsi-asumsi

tersebut,

dan

konstanta positif.

model

mangsa-pemangsa

dapat

dirumuskan sebagai berikut:
(

)
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(

)

dengan parameter
menunjukkan tingkat pertumbuhan alami dari mangsa tanpa adanya
pemangsa
menunjukkan pengaruh pemangsa pada mangsa.
menunjukkan tingkat kematian alami dari pemangsa tanpa adanya mangsa
menunjukkan tingkat efisiensi dan perkembangbiakan pemangsa terhadap
kehadiran mangsa.
2.2 Teori Kestabilan
Definisi kestabilan titik-titik setimbang
Diberikan persamaan differensial tingkat satu ̇ ( )
penyelesaian dengan keadaan awal ( )
- Vektor ̅ yang memenuhi ( ̅
- Suatu titik setimbang
dan

( ( )) dengan

dinotasikan oleh (

R ,

)

) disebut titik setimbang

̅ dikatakan stabil jika untuk setiap

sedemikian sehingga jika ‖

̅‖

maka ‖ (

ada
)

̅‖

untuk semua
- Suatu titik setimbang ̅ dikatakan stabil asimtotik jika stabil dan jika dan hanya
jika ada

sedemikian sehingga

‖ (

)

̅‖

jika ‖

̅‖
2.3 Prinsip Linerisasi
Pelinieran adalah proses hampiran persamaan diferensial tak linier dengan
bentuk linier. Keuntungan dari sistem persamaan linier adalah secara analitik
menarik sehingga banyak sistem berbentuk linier atau didekati secara linier
(Subiono, 2013).
Secara umum, bentuk persamaan linier dari suatu sistem adalah sebagai
berikut:
̇
̇
dengan adalah variabel keadaan, ̇ menunjukkan perubahan keadaan dan u
adalah kontrol input dari sistem. Sedangkan adalah keluaran (output) sistem dan
dan adalah koefisien pembobot.

452

Pelinieran

dilakukan

dengan

ekspansi

deret

Taylor

kesetimbangan. Pendekatan sistem linier jika (

)di sekitar (

melakukan ekspansi deretTaylor di sekitar titik (

)maka:

(

)

|

(

)

|

(

)

(

|
(

)

(

(

)

) Dengan

)
)(

(

|
(

)

(

) +

)

)

)

(

titik

)

)

(

*

misalkan:

(

(

*

(

)

disekitar

(

)(

)

) +
dan

dengan

dan

adalah error yang

cukup kecil, maka perkalian antara keduanya akan menghasil sesuatu yang sangat
kecil (mendekati nol). Sehingga suku-suku dengan derajat lebih besar dari dua
dapat diabaikan.
Persamaan dapat ditulis kembali dalam bentuk matriks sebagai berikut:
[

|

]
[

]

0 1
(

)

Persamaan adalah bentuk umum persamaan liniear tanpa kontrol input. Dengan
[

]|

disebut sebagai Matriks Jacobi.
(

)
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METODE PENELITIAN
Langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk mendapatkan tujuan akhir
dari penelitian, yaitu:
3.1 Pembentukan Model Dinamik Interaksi Padi dengan Hama
Pada tahap ini akan dilakukan pembentukkan model dinamik interaksi antara
tanaman padi dengan hama. Model yang akan didapatkan merupakan integrasi
dari model sederhana interaksi antara predator-prey yang dikembangkan LotkaVolterra dengan mempertimbangkan satu jenis predator dan satu jenis prey.
Model ini akan berbentuk sistem dinamik dua dimensi.

3.2 Penyesuaian Koefisien dan Parameter
Pembentukkan model dinamik interaksi padi dengan hama yang akan dibentuk
disesuaikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan padi secara
nyata di area pertanian, sehingga untuk mendapatkan hasil pemodelan yang
persisten maka pada tahap ini dilakukan penyesuaian koefisien dan parameter
yang akan didapatkan penulis dari lembaga penelitian terkait
3.3 Pelinieran Model
Pada tahap ini dilakukan pelinieran dari model dinamik yang telah didapatkan
dari tahapan sebelumnya. Model yang diperoleh berupa sistem dinamik interaksi
predator-prey tak linier sehingga sebelum melakukan analisis kestabilan dari
sistem, terlebih dahulu dilakukan pelinieran pada titik-titik kesetimbangannya.
3.4 Analisis Kestabilan
Analisis kestabilan diawali denganmenormalkan model, menentukan titik
kesetimbangan sistem denganmencari kestabilan lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian terhadap model Lotka-Volterra sebagai representasi ekosistem
pertanian adalah sebagai berikut
5.1 Model Matematika Sistem Predator-Prey
Model matematika pemangsa-mangsa pada sistem pertanian padi yang
direpresentasikan dengan model Lotka-Volterra memiliki beberapa asumsi
sebagai berikut:
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a. Populasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:
( ) menunjukkan populasi prey (padi) pada saat
( ) menunjukkan populasi predator (hama) pada saat
b. Diasumsikan
pemangsa,

adalah tingkat pertumbuhan alami prey
adalah pengaruh predator terhadap prey,

predator secara alami, dan

tanpa adanya

tingkat kematian

menunjukkan tingkat efisiensi dan

perkembangbiakan predator terhadap kehadiran prey.
c. Pada suatu ekosistem yang ideal tidak mungkin salah satu dari populasi
punah.
Dari asumsi model matematika ini, dapat dibentuk suatu sistem antara predator
dan prey sebagai berikut:


Populasi mangsa
(

)

Yakni, besarnya laju populasi prey yang dipengaruhi oleh tingkat
pertumbuhan alami prey dan ancaman predator pada suatu area tertentu.


Populasi pemangsa
(

)

Yakni, besarnya laju populasi predator yang dipengaruhi oleh tingkat
kematian alami predator dan tingkat efisiensi serta perkembangan
predator terhadap kehadiran prey disuatu area tertentu.
5.2 Titik Setimbang Model
Kriteria kestabilan dari sistem persamaan diferensial tergantung pada perilaku
sistem. Untuk mencari titik pada persamaan (5.1) dan (5.2), diperoleh dari
,

sehingga persamaan (5.1) dan (5.2) menjadi:

(

)

Dan
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(

)

secara umum dapat ditunjukkan bahwa sistem persamaan tersebut memiliki
(

dua kemungkinan penyelesaian, yaitu
(

dengan

) sebagai titik pusat dan

(

)

) adalah kondisi dimana terjadi kepunahan baik prey ataupun
.

predator, sedangkan

/adalah kondisi dimana terjadi kesetimbangan proses

mangsa dan dimangsa.
5.3 Kestabilan Lokal
Setelah mendapatkan titik-titik kesetimbangan, selanjutnya akan dilakukan
hampiran linear pada sistem dinamik predator-prey. Pada bab II telah disebutkan
bahwa hampiran linear (pelineran) dilakukan agak memudahkan untuk
menganalisis karakteristik dari suatu sistem dinamik. Pada penelitian ini,
hampiran linear dilakukan agar dapat menganalisis kestabilan sistem dinamik
predator-prey tersebut.
Hampiran linear dilakukan dengan menerapkan ekspansi deret Taylor disekitar
titik kesetimbangan

, sehingga didapatkan matriks Jacobian sebagai berikut:
|
[

]

(

)

Dengan

(

(

)

(

)
)

(

)

Sehingga,
[

]|

[
(

)

]
[

]

Matriks Jacobian dapat digunakan untuk menentukan nilai karakteristik dari
sistem dinamik tersebut. Analisis kestabilan lokal didekati dengan dua cara, yaitu
kestabilan berdasarkan nilai karakteristik (eigen value) dan kestabilan berdasarkan
kriteria Routh Hurwitz.
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Analisis kestabilan nilai karakteristik
Kestabilan dari segi nilai karakteristik didapatkan dengan menemukan nilai eigen
dari sistem dinamik.
Persamaan karakteristiknya,

|

|

|

|

√
Terlihat bahwa bagian real dari nilai eigen bernilai nol, sehingga kestabilan sistem
tersebut ditentukan dari multiplisitas aljabar dan multiplisitas geometrinya.
Karena multiplisitas aljabar sama dengan multiplisitas geometrinya, maka sistem
dikatakan stabil.

SIMPULAN
Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap model Lotka-volterra dua
dimensi dapat diketahui bahwa terdapat tiga jenis titik equilibium (titik
kesetimbangan) yaitu
dalam ekosistem punah;
memangsa; dan

(

(

)
(

adalah kondisi dimana kedua populasi subyek
) adalah kondisi dimana tidak ada predator yang

) kondisi ketika terjadi interaksi antar spesies.

Analisis stabilitas difokuskan pada

, dari hasil analisis kestabilan loka

dengan menerapkan beberapa metode, yakni analisis nilai karakteristik dan
kriteria Routh-Hurwitz didapatkan bahwa sistem dinamik ini stabil pada titik
tersebut.
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SARAN
Keakuratan analisis stabilitas secara matematika diperlukan pengujian lebih
lanjutm yaitu simulasi dimana dilakukan uji coba untuk beberapa keadaan yang
berbeda seperti tingkat kematian alami predator.
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ABSTRACT
Based on the researchers‟ observations, there are several vocatinal high
schools that have been built by the government in east java province aligning with
the needs and competencies of each region, especially mechanical engineering,
whose graduates are needed by the company, workshop, auto 2000, AHAS,
ASTRA, and other businesses fields. Thus, the students should be able to
understand the mathematics thoroughly and deeply to support other subjects. To
understand mathematics, especially trigonometry thoroughly and deeply, the
indivudual cognitive styles should be accommodated in the teaching and learning
process. This research is literature review (or library research), in which the data
was obtained by gathering information relevant to the topic referromg to the
purpose of this research. The data were collected both from journal and book
references related with cognitive style.In connection with cognitive style, Acharya
(2002) stated that if the students‟cognitive style is accommodated in learning
process, it will improve their learning attitudes and thinking skills, academic
achievement, and creativity. This Information about students‟ cognitive style can
help teachers to be more concerned to the students‟ learning differences in the
classroom. Therefore, knowing the students‟ cognitive styles, the teacher can
know the best way to apply when teaching mathematics, especially trigonometry
concept for students who have certain cognitive style, especially in teaching
mathematics using problem-solving approach.
Keywords

: Cognitive Style, Mathematics Problem-Solving, Mechanical
Vocational Senior High School

I. PENDAHULUAN
Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa Guru dan siswa di
SMK diperoleh informasi bahwa, sebagian siswa SMK tidak begitu
mementingkan mata pelajaran matematika dibandingkan dengan mata pelajaran
pada jurusannya, selain itu para siswa juga menganggap bahwa matematika
kurang relevan dengan bidang yang ditekuninya. Hal ini dikarenakan
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kekurangpahaman secara menyeluruh dan mendalam dalam bidang matematika,
sehingga ketika diterapkannya konsep-konsep matematika untuk menyelesaikan
permasalahan matematika yang sesuai dengan minat dan keahlian yang terdapat
pada masing –masing bidang di SMK, para siswa mengalami kesulitan.
Keadaan seperti ini tidak boleh terus dibiarkan mengingat menurut
kurikulum 2013 matematika merupakan materi pelajaran wajib yang harus
ditempuh selama 4jp dalam satu minggu di SMK. Selain itu matematika dasar
dari sebagian besar mata pelajaran yang diajarkan di SMK yang merupakan
ponopang pengembangan peningkatan kualitas pendidikan di SMK, yang sangat
mendukung siswa SMK untuk mencapai standart kompetensi lulusan yang
diharapkan.
Karena berdasarkan pengamatan peneliti, pada sa‟at ini sudah terdapat
beberapa SMK yang baru didirikan oleh pemerintah di daerah Jawa Timur yang
disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi daerah masing-masing,
khususnya jurusan pemesinan yang lulusannya banyak dibutuhkan di
perusahaan, perbengkelan, Auto 2000, Ahas, Astra, dan bidang-bidang usaha
lainnya. Sehingga siswa SMK Pemesinan harus mampu memahami matematika
secara menyeluruh dan mendalam yang merupakan penopang bagi mata
pelajaran lain yaitu: gambar teknik, simulasi digital, teknologi mekanik alat
ukur, mekanika fluida, sistem kontrol, pengerjaan logam, kelistrikan mesin dan
konversi energi, mekanika teknik dan elemen mesin, teknik gambar manufaktur,
teknik pemesinan bubut, teknik pemesinan frais, dan teknik pemesinan CNC.
Dengan memahami matematika secara menyeluruh dan mendalam yang
merupakan penopang bagi mata pelajaran lain khususnya Trigonometri yang
sangat diperlukan dalam pemahaman mata pelajaran gambar teknik yang
merupakan dasar dari mata pelajaran simulasi digital yang akan menopang mata
pelajaran teknik gambar manufaktur, teknik pemesinan bubut, teknik pemesinan
frais, dan teknik pemesinan CNC, dalam hal ini matematika khususnya
trigonometri merupakan suatu dasar yang sangat penting sebagai penopang mata
pelajaran lain dalam mencapai Standart kompetensi lulusan yang diharapkan
agar siswa dapat diterima di dalam dunia kerja. Secara lebih khusus jika siswa
mampu menggambar teknik dengan sangat baik maka dalam dunia kerja
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dimungkinkan akan dapat posisi pekerjaan yang lebih tinggi dari sekedar
operator produksi saja sehingga berpengaruh juga terhadap penghasilan yang
tidak hanya sesuai UMR.
Berdasarkan hal tersebut maka penting bagi para siswa SMK pemesinan
baik yang bergaya kognitif field dependent maupun field independent untuk
menyadari pengetahuan agar dapat menyelesaikan permasalahan matematika
baik dalam bidang matematika itu sendiri ataupun dalam aplikasinya dalam
mata pelajaran peminatan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
Hal ini sesuai dengan pendapat Ausubel, 1968, Theo Van Els, dan Brown,
1994 (dalam Mukhid, 2009) yang menyatakan bahwa gaya kognitif seseorang
dapat menjelaskan perbedaan keberhasilan individu dalam belajar. Gaya
kognitif merupakan salah satu karakteristik individu yang dapat membantu
menjelaskan perbedaan keberhasilan individu dalam belajar, termasuk
kemampuan metakognisi. Pengertian ini menunjukkan bahwa ketika seseorang
melakukan kegiatan belajar, hasil belajarnya akan ditentukan bagaimana cara
berpikir individu yang bersangkutan, bagaimana mengelola, memproses,
mengorganisasikan, serta mengingat informasi yang diperoleh dari Guru
ataupun sumber lain.
Sehubungan dengan gaya kognitif, Acharya (2002) mengatakan bahwa
jika gaya kognitif siswa dapat terakomodasi dalam belajar, maka akan
menghasilkan peningkatan sikap belajar dan meningkatan ketrampilan berfikir,
prestasi akademik, dan kreativitas. Informasi tentang gaya kognitif dapat
membantu guru di sekolah menjadi lebih sensitif terhadap perbedaan yang
dimiliki siswa dalam kelas. Oleh sebab itu, dengan mengetahui gaya kognitif
pebelajar, maka dapat diketahui cara yang tepat untuk dilakukan Guru ketika
mengajar konsep matematika khususnya trigonometri pada individu yang
memiliki gaya kognitif tertentu, utamanya dalam mengajarkan matematika yang
menggunakan pendekatan pemecahan masalah.
Menurut witkin dan goodenough (dalam Mancy dan Reid 2004) yang
dimaksud dengan field dependent adalah individu yang susah untuk
memisahkan item-item suatu obyek dari bentuk aslinya. Selanjutnya witkin,
dkk. (dalam Oh dan Lem, 2005) menyatakan bahwa, orang yang field dependent
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cenderung melihat hal-hal dengan cara yang relatif global, yang mudah
dipengaruhi oleh lingkungan yang berlaku atau konteks.
Menurut witkin dan Goodenought (dalam Altun dan Mehtap, 2006)
menyatakan bahwa, individu yang memiliki gaya kognitif field independent
mampu mengabstraksikan elemen-elemen dari konteknya atau latar belakang
dari konteks, mereka cenderung lebih analitik dan cenderung menggunakan
pendekatan pemecahan masalah dengan cara lebih bersifat analitik.

II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka (library research)
yaitu suatu penelitian yang diperoleh dengan menghimpun informasi yang
relevan dengan topic yang merupakan tujian dalam penelitian, sementara dalam
penelitian ini tahapan yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan informasi
baik dari jurnal, maupun referensi buku-buku yang berkaitan dengan gaya
kognitif dalam pemecahan masalah matematika.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengertian Gaya Kognitif
Gaya kognitif merupakan variable-variabel penting yang mempengaruhi
pilihan-pilihan siswa dalam bidang akademik, utamanya yang berkaitan dengan
masalah belajar, pola prilaku belajar siswa, bagaimana siswa belajar, cara
berpikir siswa, cara siswa merespon informasi, dan cara siswa memecahkan
masalah. Berkaitan dengan hal ini, Archarya (2002) mengatakan bahwa jika
gaya kognitif siswa terakomodasi dalam belajar, maka dapat menghasilkan
peningkatan sikap belajar dan peningkatan ketrampilan berpikir, prestasi
akademik dan kreativitas. Informasi tentang gaya kognitif dapat membantu
Guru di sekolah menjadi lebih sensitive terhadap perbedaan yang dimiliki
siswa dalam kelas.
Tenant (1988) mendefinisikan gaya kognitif sebagai karakteristik
konsistensi individu untuk mengatur dan memproses informasi. Informasi yang
dimaksudkan adalah termasuk informasi yang diterima siswa berupa materi
pelajaran dari guru pada saat belajar, informasi yang diperoleh melalui bahan
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bacaan atau media lainnya, maupun informasi yang berupa tugas atau masalah
yang harus diselesaikan.
Gaya kognitif ditandai sebagai suatu sifat kognitif yang mungkin untuk
menyatakan perbedaan kemampuan undividu dalam kualitas pemecahan
masalah. Pengukuran sifat tersebut biasanya melibatkan tugas yang
membutuhkan pilihan solusi yang tepat diantara beberapa alterative respon,
dengan latency dan ketepatan respon dicatat untuk setiap item (Kagan, 1966;
Egeland, 1974).
Gaya kognitif menurut Goldstein dan Brophy (1990) menunjuk kepada
karakteristik individu dalam usaha mengorganisasikan lingkungan secara
konseptual. Dari pendapat tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa gaya
kognitif adalah suatu cara yang disukai oleh individu umtuk memproses
informasi sebagai respon terhadap stimuli lingkungan. Ada individu yang
menerima informasi seperti yang disajikan, sementara individu yang lain
mereorganisasikan informasi dengan caranya sendiri.
Ausubel (1968), Theo Van Els (1984) dan Brown (1994) (dalam
Mukhid, 2009) membatasi gaya kognitif dengan definisi : “ perbedaan diri
individu yang sifatnya tetap dan tahan lama dalam pengorganisasian dan
pemfungsian kognitif”. Dengan demikian, gaya kognitif merupakan salah satu
karakteristik yang dapat menjelaskan perbedaan individu dalam belajar.
Witkin, dkk (1977:15) mengemukakan beberapa pengertian dari gaya
kognitif sebagai berikut.
a. Cognitive style are concerned with the form rather than the content of
cognitive activity. They refer to individual differeces in how we perceive,
think, solve problem, learn, relate to other, etc. Gaya kognitif adalah
berkaitan

dengan

bentuk

daripada

isi

dari

aktivitas

kognitif.

Memperhatikan / merujuk kepada perbedaan individu dalam bagaimana
persepsi, berikir, memecakan masalah, belajar, berhubunagan dengan
orang lain, dll.
b. Characteristic of cognition style is that they are stable over time.
Karakteristik gaya kognitive adalah bahwa mereka stabil dari waktu ke
waktu.

463

c. Cognitive style are bipolar. This characteristic is of particular importance
in distinguishing cognitive styles from intelligence and other ability
dimensions. Gaya kognitif adalah bipolar. Karakteristik ini adalah penting
dalam membedakan gaya kognitive dari intelgensi dan dimensi-dimensi
kemampuan lainnya.
Heineman (1995) mengemukakan beberapa pengertian gaya kognitif
sebagai berikut: (1) gaya kognitif merujuk kepada cara yang lebih disukai
individu dalam mengatur dan memproses informasi; (2) gaya kognitif biasanya
digambarkan sebagai suatu dimensi kepribadian yang mempengaruhi sikap,
nilai, dan interaksi social; (3) gaya kognitif meliputi pola prilaku konsisten
individu, dalam hal cara berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Hal
yang sama juga dikemukan Riding, Glass dan Douglas (1993) mengatakan
bahwa gaya kognitif mengacu pada kecenderungan dan konsistensi
karakteristik individu dalam memahami, mengingat, mengorganisasikan,
memproses informasi, berpikir dan pemecahan masalah.
Witkin, dkk. (1971) menyatakan bahwa, gaya kognitif merupakan suatu
karakteristik yang tercermin dari setiap individu dan karakteristik tersebut
dapat dipengaruhi oleh dua factor, yaitu : factor yang berkaitan dengan
pengaruh rangsangan dari luar dan factor yang berkaitan dengan pengaruh
personal individu.
Karakteristik bersifat sangat individual yang sering kali tidak disadari
dan sekali terbentuk cenderung bertahan terus. Yang dimaksud dengan faktor
rangsangan luar adalah yang cukup dominan dalam mempengaruhi masalah
kejiwaan,

seperti

lingkungan

pendidikan,

lingkungan

keluarga,

dan

lingkunagan masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh Dunn dan Dunn (dalam
Lourdusamy, 1994) bahwa gaya kognitif dapat dipengaruhi oleh lima factor,
yaitu: lingkungan, social, emosi, fisiologi, dan psikologi. Lebih lanjut
Messisck‟s (dalam Danili dan Reid, 2006) menjelaskan bahwa “Cognitive style
are characteristic modes of perceiving, remembering, thingking,

problem

solving, decision making that are reflective of information processing
regularities that develop in congenial ways”. Gaya kognitif adalah modus khas
untuk melakukan persepsi, mengingat, berpikir, pemecahan masalah,
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pengambilan keoutusan yang mencerminkan keteraturan pengolahan informasi
yang berkembang dengan cara yang menyenangkan.
Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para Ahli,
maka gaya kognitif dalam penelitian ini adalah karakteristik individu dalam hal
memahami, mengingat, mengorganisasikan, dan memproses informasi, dalam
cara berpikir maupun dalam memecahkan masalah.

3.2 Gaya Kognitif Field Dependent
Menurut witkin (dalam Hendel, 2004) “ a field dependent cognitive
style refers to a way of organizing and processing in formulation in which the
field is seen as a single unit “. Gaya kognitif field dependent merupakan suatu
cara mengorganisasi dan memproses informasi dengan perumusan yang
memandang lingkungan sebagai suatu unit tunggal.
Dengan demikian terdapat terdapat beberapa karakteristik yang
melekat pada siswa yang memiliki gaya kognitif field dependent, sebagaimana
dikemukakan oleh witkin, dkk. (1977), yaitu dengan mendeskripsikan
karakteristik gaya kognitif field dependent sebagai berikut.
a. Global, dan bersifat social-sensitif/ lebih suka tugas-tugas kelompok (global
and socially-sensitive/ prefer group project).
b. Mudah terpengaruh oleh field atau konteks (easily influenced by prevailing
field or context).
c. Termotivasi dari luar (extrinsically motivated).
d. Sensitive terhadap lingkungan (sensitive to environments).
e. Kurang terstruktur dan kurang mandiri (less structured, less autonomous).
Menurut witkin dan Goodenought ( dalam Mancy dan Reid, 2004)
yang dimaksud dengan field dependent adalah individu yang susah untuk
memisahkan item-item suatu obyek dari bentuk aslinya. Selanjutnya Witkin,
dkk. (dalam Oh dan Lem, 2005) menyatakan bahwa orang yang field dependent
cenderung melihat hal-hal dengan cara yang relative globa, yang mudah
dipengaruhi oleh lingkungan yang berlaku atau konteks.
Menurut slameto (2003) menyatakan bahwa seorang field dependent
menerima sesuatu lebih secara global dan mengalami kesulitan dalam
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memisahkan diri dari keadaan sekitarnya; mereka cenderung mengenal dirinya
sebagai bagian dari kelompok. Dalam orientasi social mereka cenderung untuk
lebih perseptif dan peka.
Berdasarkan beberapa teori di atas, maka didefinisikan gaya kognitif
field dependent adalah merupakan karakteristik individu dalam menyikapi
persoalan secara global. Implikasi gaya kognitif field dependent pada siswa
dalam pembelajaran adalah cenderung memilih belajar dalam kelompok dan
sesering mungkin berinteraksi dengan Guru, memerlukan ganjaran penguatan
yang bersifat ekstrinsik.

3.3 .Gaya Kognitif Field Independent.
Menurut Witkin dan Goodenough (dalam altun dab Mehtap, 2006)
menyatakan bahwa, individu yang memiliki gaya kognitif Field Independent
mampu mengabstraksikan elemen-elemen dari konteksnya atau latar belakang
dari konteks, mereka cenderung lebih analitik dan cenderung menggunakan
pendekatan pemecahan masalah dengan cara yang lebih bersifat analitik.
Witkin, dkk. (1977) mendeskripsikan karakteristik gaya kognitif Field
Independent sebagai berikut.
a. Analitik, kompetitif, independent, dan individualistic.
b. Mempunyai tujuan, sasaran, strategi dan penguatan sendiri.
c. Termotivasi secara instrinsik.
d. Kurang ketrampilan social/lebih menyukai tugas-tugas individual.
e. Terstruktur dan terorganisasi dengan baik dalam belajar.
Witkin dan Goodenough ( dalam Mancy dan Reid, 2004)
mendefinisikan ciri Field Independent adalah individu / orang yang dapat
dengan mudah menempatkan item-item objek pada bentuk aslinya. Orang
tersebut pandai melihat perbedaan-perbedaan khusus untuk menempatkan item
sederhana pada objek yang rumit. Dikatakan rumit karena banyak pada objek
untuk menempatkan item tersebut.
Menurut Witkin, dkk. (dalam Oh dan Lem, 2005) menyatakan bahwa
individu yang mempunyai gaya kognitif Field Dependent cenderung
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mempersepsikan lingkungannya secara analitik, memisahkan objek-objek
secara diskrit dari latar belakangnya.
Menurut Slameto (2003) menyatakan bahwa seorang field Independent
cenderung menyatakan suatu gambaran lepas dari latar belakang gambaran
tersebut, serta mampu membedakan objek-objek dari konteks sekitarnya
dengan lebih mudah. Mereka memandang keadaan sekeliling lebih secara
analitis. Umumnya mereka mampu dengan mudah menghadapi tugas-tugas
yang memerlukan perbedaan-perbedaan dan analisis.
Berdasarkan beberapa pendapat Ahli di atas, maka dapat didefiniskan
individu yang memiliki gaya kognitif Field Independent adalah individu yang
memiliki karakteristik dalam menyikapi persoalan cenderung analitik.
Implikasi siswa yang memiliki gaya kognitif field independent dalam
pembelajaran adalah cenderung memilih belajar individual, memungkinkan
merespon lebih baik, dan lebih independent, sehingga lebih memungkinkan
mencapai tujuan dengan motivasi instrinsik, dan cenderung bekerja untuk
memenuhi tujuan sendiri.
Thomas (dalam Rahman, 2003) membuat perbedaan gaya kognitif
siswa serta implikasinya dalam pembelajaran seperti yang digambarkan dalam
Tabel 2.1 berikut,
Table 2.1 Gaya kognitif Field Dependent dan Field Independent
No

Field Dependent

Field Independent

1.

Penerimaan secara global

Penerimaan secara analitik

2.

Memahami
secara
struktur yang diberikan.

3.

Membuat perbedaan yang umum Membuat perbedaan konsep
dan luas antara konsep, melihat yang spesifik dengan sedikit
hubungan/keterkaitan.
mungkin tumpang tindih.

4.

Orientasi social

5.

Belajar materi
bersifat social.

global Memahami secara artikulasi dari
struktur yang diberikan atau
pembatasan.

Orientasi pada perorangan
yang

lebih Belajar materi yang social hanya
sebagai tugas yang disengaja.
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6.

Memerlukan bantuan luar dan Tujuan dapat dicapai dengan
penguat untuk mencapai tujuan. penguatan sendiri.

7.

Memerlukan pengorganisasian

Bias dengan
sendiri.

8.

Lebih dipengaruhi oleh kritik.

Sedikit dipengaruhi oleh kritik.

9.

Menggunakan
pendekatan Menggunakan
pendekatan
pengamatan untuk mencapai pengetesan hipotesis dalam
konsep.
pencapaian konsep.

situasi

struktur

IV KESIMPULAN
Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para Ahli,
maka gaya kognitif dalam penelitian ini adalah karakteristik individu dalam hal
memahami, mengingat, mengorganisasikan, dan memproses informasi, dalam
cara berpikir maupun dalam memecahkan masalah.
Berdasarkan beberapa teori di atas, maka didefinisikan gaya kognitif
field dependent adalah merupakan karakteristik individu dalam menyikapi
persoalan secara global. Implikasi gaya kognitif field dependent pada siswa
dalam pembelajaran adalah cenderung memilih belajar dalam kelompok dan
sesering mungkin berinteraksi dengan Guru, memerlukan ganjaran penguatan
yang bersifat ekstrinsik.
Sedangkan gaya kognitif Field Independent adalah individu yang
memiliki karakteristik dalam menyikapi persoalan cenderung analitik.
Implikasi siswa yang memiliki gaya kognitif field independent dalam
pembelajaran adalah cenderung memilih belajar individual, memungkinkan
merespon lebih baik, dan lebih independent, sehingga lebih memungkinkan
mencapai tujuan dengan motivasi instrinsik, dan cenderung bekerja untuk
memenuhi tujuan sendiri.
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Abstrak
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa di sekolah
kemampuan komunikasi peserta didik masih rendah jika diajarkan dengan
pengajaran konvensional. Oleh, karena itu untuk menumbuhkan kemampuan
komunikasi matematika dapat melalui model Tink Talk Write (TTW) yaitu dengan
cara berfikir, berbicara, dan menulis. Rumusan pertanyaan dalam penelitian ini
adalah “Bagaimana kemampuan komunikasi matematika peserta didik melalui
model Think Talk Write (TTW) pada pokok bahasan sistem persamaan dua
variabel?”. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi
matematika peserta didik melalui model Think Talk Write (TTW) pada pokok
bahasan sistem persamaan dua variabel. Kemampuan komunikasi matematika
adalah kemampuan peserta didik dalam menggunakan bahasa matematika berupa
kata-kata, tabel, grafik maupun uraian pemecahan masalah. Untuk menumbuhkan
kemampuan komunikasi matematika peserta didik, terdapat model pembelajaran
yang sesuai yaitu melalui model Think Talk Write (TTW). Model Think Talk
Write (TTW) adalah model pembelajaran yang bertahap dimulai dengan berpikir
dari bahan bacaan yaitu dari menyimak bahan bacaan, mengkritisi bahan bacaan,
dan mencari solusi alternatif bahan bacaan. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari
40 peserta didik. Data yang diperoleh dengan cara peneliti mengadakan tes tulis
setelah proses pembelajaran, kemudian menganalisis hasil kerja peserta didik
sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dan akhirnya membuat kesimpulan dari
hasil analisis tersebut.
Kata Kunci : kemampuan komunikasi matematika, TTW.
Abstract
This research was motivated by the fact that at school communication skills of
learners is still low if taught in conventional teaching. Accordingly, since it is to

471

foster communication skills through the model mathematics can Tink Talk Write
(TTW) is a way of thinking, speaking, and writing. The formulation of the question
in this research is "How can mathematics communication ability learners through
the model Think Talk Write (TTW) on the subject of the two variable equation
system?". The aim is to describe the mathematical communication skills learners
through the model Think Talk Write (TTW) on the subject of the system of
equations of two variables. Mathematical communication skills is the ability to
use language learners in mathematical form of words, tables, graphs and
descriptions of problem solving. To cultivate mathematical communication skills
of learners, there is a learning model that is appropriate is through model Think
Talk Write (TTW). Model Think Talk Write (TTW) is a learning model that
gradually began to think of reading material is from listening to reading,
critiquing literature, and find alternative solutions reading material. Subjects in
this study consisted of 40 students. The data obtained by researchers conduct a
written test after the learning process, then analyze the work of learners in
accordance with the specified criteria. And finally draw a conclusion from the
results of the analysis.
Keywords : mathematical communication skills ,TTW.
PENDAHULUAN
Dalam dunia pendidikan, komunikasi merupakan interaksi yang cukup
berpengaruh dalam mencapai kemampuan komunikasi peserta didik. Komunikasi
dibagi menjadi dua bagian, komunikasi dengan diri sendiri dan komunikasi
dengan orang lain. Schoenfeld (dalam Sapa‟at, 2007:29) menyatakan bahwa
dalam pengajaran konvensional, ketika peserta didik membaca buku atau
mendengarkan penjelasan materi dari pendidik, pada hakikatnya peserta didik
sedang berkomunikasi dengan sumber belajar yaitu dari buku peserta didik yang
sedang dipelajari dan juga mendengarkan penjelasan dari pendidik. Oleh karena
itu, kemampuan komunikasi dalam dunia pendidikan sangat penting. Khususnya
kemampuan komunikasi pada pembelajaran matematika.
Seorang pendidik yang pandai dan luas pengetahuannya jika belum mampu
mengkomunikasikan pikiran, pengetahuan, dan wawasannya, maka belum tentu
juga mampu memberikan transformasi pengetahuannya kepada peserta didiknya.
Jika pendidik mampu mentransformasikan pengetahuannya kepada peserta didik
menggunakan komunikasi yang baik, secara tidak langsung peserta didik juga
akan mampu mengkomunikasikan kepada peserta didik lainnya. Sebagai peserta
didik yang aktif dan kritis, peserta didik dapat dilatih menyatakan apa yang
peserta didik pikirkan. Peserta didik dapat mengkomunikasikan kembali
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pengetahuan yang sudah ditransformasikan oleh pendidik menggunakan bahasa
peserta didik sendiri. Sehingga peserta didik dilatih agar dapat memiliki
kemampuan komunikasi dengan baik.
Disamping itu, model pembelajaran tersebut diharapkan dapat memberikan
kesempatan bagi peserta didik untuk mengungkapkan ide atau gagasan secara
optimal melalui lisan maupun tulisan. Salah satu model yang dapat diterapkan
adalah model pembelajaran Think Talk Write (TTW). Menurut Suherman (dalam
Hadi, 2010:31) Think Talk Write (TTW) dimulai dengan berfikir melalui bahan
bacaan matematika (membaca, menyimak, mengkritisi, dan alternatif solusi) yang
merupakan salah satu bentuk komunikasi matematika.
Cara berfikirnya peserta didik melalui bahan bacaan matematika misalnya
terdapat pada permasalahan soal cerita matematika. Guru memberikan contoh soal
cerita yang sesuai dengan materi, kemudian peserta didik membaca dan
menyimak permasalahan soal cerita tersebut. Peserta didik dianjurkan untuk
mengkritisi permasalahan soal cerita tersebut dalam bentuk lisan atau tulisan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi
matematika peserta didik melalui model Think Talk Write (TTW) pada pokok
bahasan sistem persamaan dua variabel. Penelitian ini juga bermanfaat agar
peserta didik lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran matematika pada
khususnya dan dalam kehidupan sehari-hari, dan peserta didik dapat memiliki
kemampuan komunikasi baik dalam pembelajaran matematika di sekolah maupun
dalam kehidupan sehari-harinya.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut
Sukmadinata (2009:60) menyatakan “penelitian kualitatif adalah suatu penelitian
yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa,
aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual
maupun

kelompok”.Sebelum

peneliti

mendiskripsikan

dan

menganalisis

peristiwa, aktifitas, sikap, dan persepsi peserta didik, peneliti akan membuat
instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan
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membandingkan dengan data yang telah ditemukan mealui tes hasil belajar
peserta didik.
Data yang dikumpulkan berupa hasil tes peserta didik, yang diambil dari
pemberian tes. Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 6 Surabaya, dengan subjek
penelitian peserta didik kelas X jurusan Akuntansi-2 dan dengan jumlah peserta
didik sebanyak 40 peserta didik.Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu
dengan memberikan tes tulis yang berbentuk uraian dengan pokok bahasan sistem
persamaan linear dua variabel (SPLDV) khususnya dalam soal cerita. Peneliti
akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptifkualitatif . Penelitian ini menggunakan teknik analisis data sesuai dari kriteria skor
kemampuan yang dicapai peserta didik melalui model TTW. Data yang telah
didapatkan akan diteliti oleh peneliti sesuai kriteria kemampuan yang harus
dicapai oleh peserta didik. Adapun kriteria-kriteria yang harus dicapai antara lain.
1) Think (berpikir) = peserta didik membaca soal dan membuat catatan dari hasil
bacaan, 2) Talk (berbicara) = peserta didik diberi kesempatan untuk menyusun
dan menguji ide-ide dalam kegiatan diskusi kelompok, dan 3) Write (menulis) =
menuliskan solusi permasalahan pada soal dan dikerjakan langkah demi
langkah.Setelah data diolah dengan kriteria-kriteria yang harus dicapai oleh
peserta didik, maka peserta didik akan digolongkan kedalam kategori-kategori
sesuai skor yang dicapai peserta didik. Peserta didik dapat dikatakan dalam
kategori mampu, sedang, dan kurang untuk setiap nomer dari soal. Kategorikategori tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1Kategori Skor Pencapaian Peserta Didik Tiap Nomer
Kategori

Keterangan

5–6

Mampu

3–4

Sedang

0–2

Kurang
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Setelah data dari tiap nomer diperoleh, data akan dijumlahkan secara keseluruhan.
Peserta didik akan digolongkan ke dalam kategori-kategori skor dalam mencapai
skor sesuai kriteria kemampuan menyelesaikan beberapa soal cerita, peneliti dapat
melihat kemampuan peserta didik. Kategori peserta didik dapat dilihat pada tabel
2 berikut.
Tabel 2 Kategori Skor Pencapaian Peserta Didik secara Keseluruhan
Kategori

Keterangan

13 ≤ x ≤ 18

Mampu

7 ≤ x ≤ 12

Sedang

0≤x≤6

Kurang

Menurut Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain. Artinya teknik tersebut untuk mengecek kembali
dan sebagai pembanding untuk data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti.
Menurut Denzin (dalam Moleong 2013:330), mengatakan bahwa terdapat empat
macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yaitu penggunaan dengan sumber,
metode, penyidik, dan teori. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan dengan
cara membandingkan hasil tes yang diberikan dengan cara yang tidak sama.
Peneliti melakukan tes tulis ulang dengan soal yang berbeda dari tes tulis
sebelumnya. Tes tulis ulang berupa soal cerita sebanyak 3 butir. Peneliti
membandingkan hasil tes yang hanya dilakukan oleh 6 peserta didik.
HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian ini dipaparkan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Pekerjaan
peserta didik diberi penskoran dengan melihat pedoman penskoran yang ada.
Berdasarkan hasil pekerjaan peserta didik dalam menyelesaikan masalah pada
materi sistem persamaan linear dua variabel (soal) nomer 1, peserta didik
dikatakan mampu jika mencapai skor 5-6 sebanyak 26 peserta didik, dikatakan
sedang jika mencapai skor 3-4 sebanyak 9 peserta didik, dan dikatakan kurang
jika mencapai skor 0-2 sebanyak 5 peserta didik. Peserta didik kurang mampu
menyelesaikan masalah (soal) pada nomer 1 sebanyak 5 peserta didik, karena
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peserta didik kurang memahami soal cerita dan tidak teliti dalam menyelesaikan
masalah (soal).
Berdasarkan hasil pekerjaan peserta didik dalam menyelesaikan masalah pada
materi sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) (soal) nomer 2, peserta
didik dikatakan mampu jika mencapai skor 5-6 sebanyak 31 peserta didik,
dikatakan sedang jika mencapai skor 3-4 sebanyak 8 peserta didik, dan dikatakan
kurang jika mencapai skor 0-2 sebanyak 1 peserta didik. Peserta didik kurang
mampu menyelesaikan masalah (soal) pada nomer 2 hanya 1 peserta didik, karena
peserta didik tidak memahami soal cerita dan tidak teliti dalam menyelesaikan
masalah (soal).
Berdasarkan hasil pekerjaan peserta didik dalam menyelesaikan masalah pada
materi sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) (soal) nomer 3, peserta
didik dikatakan mampu jika mencapai skor 5-6 sebanyak 17 peserta didik,
dikatakan sedang jika mencapai skor 3-4 sebanyak 17 peserta didik, dan dikatakan
kurang jika mencapai skor 0-2 sebanyak 6 peserta didik. Peserta didik yang tidak
mampu mengerjakan soal nomer 3 sebanyak 6 peserta didik, karena peserta didik
tidak memahami soal cerita dan tidak teliti dalam menyelesaikan masalah (soal).
Berdasarkan hasil pekerjaan peserta didik dalam menyelesaikan masalah pada
materi sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) dengan soal sebanyak 3
butir soal, peserta didik dikatakan mampu jika mencapai skor 13 ≤ n ≤ 18
sebanyak 31 peserta didik, dikatakan sedang jika mencapai skor 6 ≤ n ≤ 12
sebanyak 7 peserta didik, dan dikatakan kurang jika mencapai skor 0 ≤ n ≤ 7
sebanyak 2 peserta didik. Peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan masalah
(soal) sebanyak 3 butir soal sebanyak 2 peserta didik, karena peserta didik belum
dapat memahami soal cerita sehingga tidak teliti dalam mengerjakan soal.
Adapun hasil tes tulis ulang peserta didik, peneliti mendapatkan 1 kategori
yaitu pencapaian kategori mampu. Peserta didik mendapatkan kategori mampu
karena peserta didik rata-rata mencapai kriteria yang ditentukan oleh peneliti.
Dengan demikian, peneliti dapat membandingkan hasil tes yang sudah diberikan
pada 40 peserta ddidik dan tes ulang pada 6 peserta didik dengan cara yang
berbeda. Pada hasil tes yang diberikan pada 40 peserta didik peneliti mendapatkan
3 kategori yaitu kategori mampu sebanyak 31 peserta didik, kategori sedang
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sebanyak 7 peserta didik, dan kategori kurang sebanyak 2 peserta didik.
Sedangkan tes ulang yang diberikan untuk 6 peserta didik, peneliti mendapatkan 1
kategori yaitu kategori mampu.

PEMBAHASAN
Pada soal nomer 1, peneliti mendapatkan tiga kategori skor yang dicapai
peserta didik kelas X – Akutansi 01, yaitu kategori mampu, kategori sedang, dan
kategori kurang. peserta didik lebih banyak yang mendapatkan kategori mampu
daripada kategori sedang maupun kategori kurang. Dengan demikian, pada soal 1
peserta didik kelas X Akutansi kelas X SMK Negeri 6 Surabaya memiliki
kemampuan komunikasi matematika melalui model Think Talk Write (TTW).
Pada soal nomer 2, peneliti mendapatkan tiga kategori skor yang dicapai
peserta didik kelas X – Akutansi 01, yaitu kategori mampu, kategori sedang, dan
kategori kurang. Pada kategori mampu sebanyak 31 peserta didik, kategori sedang
sebanyak 9 peserta didik, dan kategori kurang sebanyak 0 peserta didik.peneliti
tidak menemukan peserta didik yang memiliki skor pencapaian nilai kategori
kurang, karena pendidik pernah memberikan soal yang hampir sama dengan soal
nomer 2 yang diujikan untuk peserta didik. Oleh karena itu, peserta didik lebih
memahami soal yang sudah dipelajari ketika proses pembelajaran. Dan peserta
didik lebih banyak yang mendapatkan kategori mampu daripada kategori sedang
maupun kategori kurang. Dengan demikian, pada soal 2 peserta didik kelas X
Akutansi kelas X SMK Negeri 6 Surabayamemiliki kemampuan komunikasi
matematika melalui model Think Talk Write (TTW).
Pada soal nomer 3, peneliti mendapatkan tiga kategori skor yang dicapai
peserta didik kelas X – Akutansi 01, yaitu kategori mampu, kategori sedang, dan
kategori kurang. Pada kategori mampu sebanyak 17 peserta didik, kategori sedang
sebanyak 17 peserta didik, dan kategori kurang sebanyak 6 peserta didik. jumlah
peserta didik yang mendapatkan kategori mampu dan kategori sedang adalah
sama yaitu 17 peserta didik dan yang memiliki kategori kurang sebanyak 6 peserta
didik. Dengan demikian, pada soal 3 peserta didik kelas X Akutansi kelas X SMK
Negeri 6 Surabaya memiliki kemampuan komunikasi matematika melalui model
Think Talk Write (TTW).

477

Peserta didik dalam menyelesaikan soal lebih banyak peserta didik yang
mampu memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti dibandingkan
dengan peserta didik yang tidak mampu memenuhi kriteria yang yang ditentukan
oleh peneliti. Dengan kata lain, peserta didik lebih banyak yang memiliki
kemampuan komunikasi matematika melalui model Think Talk Write (TTW)
daripada peserta didik yang kurang memiliki kemampuan komunikasi matematika
melalui model Think Talk Write (TTW). Dengan demikian, peserta didik kelas X
Akutansi 1 SMK Negeri 6 memiliki kemampuan komunikasi matematika melalui
model Think Talk Write (TTW) dengan baik.

SIMPULAN
Dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematika peserta didik
dapat ditumbuhkan melalui model Think Talk Write (TTW). Peserta didik dapat
berfikir kritis, peserta didik juga dapat mengkomunikasikan ide atau gagasan
peserta didik secara lisan, serta peserta didik dapat menuliskan ide atau gagasan
dalam mencari solusi permasalahan matematika dengan detail dan rinci.

SARAN
Dalam menganalisis kemampuan komunikasi matematika peserta didik
melalui model Think Talk Write (TTW) ini sering digunakan dalam penelitian.
Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya peneliti bisa lebih inovatif dalam mencari
model pembelajaran yang dapat menumbuhkan kemampuan komunikasi
matematika peserta didik agar lebih baik dari penelitian yang sebelumnya.
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ABSTRAK
Dalam pembelajaran matematika selalu terdapat pemecahan masalah
(problem solving), dan menjadikan sentral dalam pembelajaran matematika. Hal
ini dapat dimaklumi karena pemecahan masalah dekat dengan kehidupan seharihari. Pada setiap pemecahan masalah, setiap siswa pasti berbeda cara untuk
memecahkan masalah karena setiap anak pasti mempunyai cara belajar yang
berbeda – beda. Penelitian kualitatif ini akan menghasilkan data deskriptif.
Berdasarkan tes gaya belajar yang dilaksanakan peneliti kepada 34 siswa kelas X
TMM 2,Subjek penelitian ini terdiri dari tiga orang siswa kelas X TMM 2 SMK
Negeri 3 Surabaya yang dipilih berdasarkan tes gaya belajar yang diadaptasi
peneliti dari daftar pertanyaan gaya belajar yang dibuat oleh Chislett & Chapman
(2005: 1 – 5 ). Maka diperoleh satu siswa dengan gaya belajar visual, kinestetik
dan auditori sebagai subjek penelitian. Data penelitian ini diambil diperoleh
dengan cara memberikan tes pemecahan masalah matematika kepada subyek
penelitian. Subjek menyelesaikan masalah disertai beberapa wawancara dari
peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profil pemecahan masaalah
matematika siswa SMK berdasarkan gaya belajar adalah sebagai berikut: Subyek
MWP dalam memahami masalah dengan membayangkan masalah dan mampu
menceritakan kembali dengan urut dan tidak ada yang berkurang. Dalam
merencanakan masalah menggunakan permisalan setelah itu membuat model
matematikanya hingga disubstitusikan dalam melaksanakan rencana penyelesaian
masalah melaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya,
menyelesaikan dengan baik dan terurut. Dalam memeriksa kembali memeriksa
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kembali dengan memasukkan nilai-nilai kedalam persamaan. Subyek BDA dalam
memahami masalah dengan cara membaca berkali-kali, menceritakan kembali
masalah dengan baik meskipun ada satu kata yang hilang. Merencanakan masalah
menggunakan permisalan x dan y. Melaksanakan rencana mampu menyelesaikan
sesuai dengan apa yang direncanakan. Memeriksa kembali hanya dengan lisan
tetapi tidak menuliskannya. Subyek RAF dalam memahami masalah dengan cara
membayangkan menceritakan kembali secara pelan-pelan, lengkap namun tidak
urut. Tahap merencanakan penyelesaian menggunakan permisalan x dan y setelah
itu disubstitusikan. Tahap melaksanakan rencana menyusun sesuai dengan
rencana yang diungkapkan meskipun tulisannya belum rapi. Tahap memeriksa
kembali memasukkan kembali nilai ke persamaan.
ABSTRAK
In learning mathematics there is always solving a problem ( the problem
solving ) , and made central to learning mathematics .This is understandable
because problem solving close to daily life .On each problem solving, each
student must be different way to solve the problem because every child definitely
have reviewing different .This research among the qualitative that will produce
data descriptive .Based on a test learning style implemented researchers to 34
students class x tmm 2 , the subject of study is made up of three students class x
tmm 2 state vocational schools 3 surabaya selected on test learning style adapted
researchers from a list of questions learning style made by chislett & Chapman
(2005: 1 – 5 ). So obtained one student with learning style visual, a kinesthetic
and auditory as the subject of study. Lab data was taken obtained by granting test
problem solving mathematics to subject research. Subject solve the problems
accompanied a number of interviews of researchers. The research results show
that profile solving masaalah mathematics student will based on learning style is
as follows: subject MWP in understand a problem with imagine problems and
capable of tell back with serial and none reduced. In planning problems use
example after that making a model structure to substituted in carrying out a plan
the resolution of problems implement according to what planned beforehand,
finish with good and ordered. In reviewing reviewing by inserting values into
equation. Subject BDA in understand a problem with how to read many times,
BDA tell back a problem with good although there are a single word that missing.
In planning problems use example x and y. in carrying out a plan able to solve
according to what planned. check back simply by the tongue of but not write .The
subject of the raf in understand a problem the raf by means of imagine the raf tell
back in slowly , complete but not serial .The plan the completion of the raf use
example x and y after that substituted .Stage carry out a plan the raf composing
according to a plan expressed although writing the raf not neat .Stage reviewing
the raf reentered value into an equation . But not write .The subject RAF in
understand a problem by means of imagine tell back in slowly , complete but not
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serial. The plan the completion use example x and y after that substituted .Stage
carry out a plan composing according to a plan expressed although writing not
neat. Stage reviewing reentered value into an equation .
Pendahuluan
Dalam

kehidupan

sehari-harinya,

manusia

pasti

dihadapkan

dengan

permasalahan. Jarang sekali orang yang tidak mendapatkan masalah pasti semua
orang mempunyai masalah dalam kesehariannya. Masalah telah menjadi bagian
dari kehidupan, sebelum membahas lebih jauh tentang masalah dalam
matematika, terlebih dahulu diuraikan tentang pengertian masalah. Polya
(1973:154) menjelaskan bahwa terdapat dua kategori masalah, yaitu : Masalah
untuk menemukan (problem to find) dan Masalah untuk membuktikan (problem
to prove)
Didalam mengikuti proses belajar mengajar, setiap siswa mampu memiliki
gaya belajar berbeda satu dengan yang lainnya. Guru dalam pembelajaran harus
memperhatikan gaya belajar (learning style) anak. Karena dalam setiap mengajar
efektifitasnya akan sangat bergantung pada cara atau gaya siswa belajar,
disamping kesanggupan intelektualnya dan sifat pribadinya. Gaya belajar
merupakan suatu kombinasi dari bagaimana ia menyerap, dan kemudian mengatur
serta mengolah informasi,

Terdapat tiga gaya belajar seseorang yaitu visual

(cenderung belajar melalui apa yang mereka lihat ), auditorial ( belajar melalui
apa

yang

mereka

dengar

)

dan

kinestetik

(belajar

melalui sentuhan dan gerak) (DePorter & Hernacki, 2002: 110-112).
Hal ini dapat dimaklumi karena pemecahan masalah dekat dengan kehidupan
sehari-hari, juga karena pemecahan masalah melibatkan proses berfikir secara
optimal. Hal ini terjadi karena untuk menyelesaikan masalah, seseorang perlu
menciptakan aturan untuk mengatasi masalah. Menurut Polya (1973:5) terdapat 4
langkah dalam pemecahan masalah, yaitu: (1) memahami masalah; (2)
merencanakan pemecahannya; (3) menyelesaikan masalah sesuai rencana; (4)
memeriksa kembali hasil yang diproleh.
Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan profil pemecahan masalah
matematika siswa SMK dengan gaya belajar visual, Mendeskripsikan profil
pemecahan masalah matematika siswa SMK dengan gaya belajar auditorial, dan
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Mendeskripsikan profil pemecahan masalah matematika siswa SMK dengan gaya
belajar kinestetik.
Metode Penelitian
Eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari tiga
orang siswa kelas X TMM 2 SMK Negeri 3 Surabaya yang dipilih berdasarkan tes
gaya belajar yang diadaptasi peneliti dari daftar pertanyaan gaya belajar yang
diadaptasi oleh Chislett & Chapman (2005: 1-5). Berdasarkan tes gaya belajar
yang dilaksanakan peneliti kepada 34 siswa kelas X TMM 2, maka diperoleh satu
siswa dengan gaya belajar visual, satu siswa dengan gaya belajar auditori dan satu
siswa dengan gaya belajar kinestetik sebagai subjek penelitian.
Data penelitian ini diperoleh dengan cara memberikan tes pemecahan masalah
matematika kepada subjek penelitian. Subjek menyelesaikan masalah yang
disertai dengan proses wawancara oleh peneliti. Wawancara bertujuan untuk
mengetahui profil pemecahan masalah subjek berdasarkan langkah-langkah Polya
yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian masalah, menyelesaikan
sesuai rencana dan memeriksa kembali. Setelah data diperoleh dari hasil
wawancara langkah selanjutnya peneliti menganalisis dengan cara mereduksi data,
pemaparan data dan penarikan kesimpulan.
Penelitian ini dilakukan di sekolah SMK Negeri 3 Surabaya jurusan
multimedia kelas X TMM 2

yang memakan waktu satu minggu. Untuk

pengecekan keabsahan peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi ini
merupakan tekhnik yang mencari pertemuan pada satu titik tengah informasi dari
data yang terkumpul. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan
dikategorisasikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagi sumber.

Hasil Penelitian
Hasil penelitian menunjukkan bahwa profil pemecahan masalah matematika
siswa SMK berdasarkan gaya belajar adalah sebagai berikut:
Subjek visual MWP dalam memahami soal dengan membayangkan masalah
tersebut. Dalam menyusun rencana penyelsaian menggunakan permisalan setelah
itu

dibentuk

model matematika.

Dalam

melaksanakan

rencana

subjek
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melaksanakan sesuai dengan apa yang recanakan. Dalam memeriksa kembali
subjek memasukkan kembali nilai ke persamaan dan hasilnya benar.
Subjek auditori BDA dalam memahami masalah subjek membaca soal berkalikali. Dalam menyusun rencana penyelesaian menggunakan permisalan. Dalam
melaksanakan rencana penyelesaian masalah subjek melaksanakan recana sesuai
dengan apa yang diungkapkan. Dalam memeriksa kembali subjek memasukkan
kembali umur pada soal.
Subjek kinestetik RAF memahami masalah dengan membayangkan.
Dalam menyusun rencana subjek menggunakan permisalan setelah itu
menggunakan metode substitusi. Dalam melaksanakan rencana penyelesaian
masalah subjek melaksanakan sesuai apa yang direncanakan. Dalam memeriksa
kembali subjek melakukan metode substitusi nilai yang dihasilkan ke dalam
persamaan.
Pembahasan
1. Subjek MWP (Visual)
a. Tahap Memahami Masalah Penyelesaian Masalah
cara MWP memahami masalah dengan membayangkan masalah tersebut
dan membayangkan adik nya dirinya. Adik umurnya 3 tahun lebih muda dari
dirinya. Dapat menceritakan kembali soal secara urut dan lengkap tidak ada
yang berkurang satupun.

Dapat menyebutkan apa yang diketahui dan

ditanyakan dalam masalah tersebut. Ketiga kesimpulan ini terjadi karena
orang - orang yang mempunyai gaya belajar visual memiliki sifat rapi dan
teratur bisa ditunjukkan ketika subyek dapat menceritakan kembali soal
secara urut dan lengkap tidak ada yang kurang satupun, visual juga memiliki
sifat pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam
pikiran mereka, mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar
ditunjukkan ketika subyek dapat menyebutkan apa yang diketahui dan
ditanyakan dalam masalah pemecahan.
b. Tahap Menyusun Rencana Penyelesaian Masalah
MWP merencanakan pemisalan x dan y setelah itu membuat model
matematika dari masalah tersebut yang akan membentuk persamaan-
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persamaaan setelah itu disubtitusi. Subyek hanya merencanakan satu rencana
dalam menyelesaikan masalah. menggunakan semua informasi yang
diberikan dalam masalah tersebut. Kedua kesimpulan itu terjadi karena orang
- orang yang mempunyai gaya belajar visual memiliki sifat perencana yang
baik terbukti bahwa subyek menggunakan semua informasi yang diberikan
untuk menyusun rencana
c. Tahap Melaksanakan Rencana Penyelesaian Masalah
MWP melaksanakan rencana sesuai dengan yang diungkapkan pada tahap
menyusun

rencana,

dapat

menyelesaikan

dan

menjelaskan

penyelesaian masalah yang telah dikerjakan dengan baik,

kembali
subyek

menyelesaikan masalah secara urut dan dapat dipahami dengan baik.
Seseorang yang mempunyai gaya belajar visual memiliki sifat perencana dan
pengatur jangka panjang yang baik sesuai dengan subyek laksanakan rencana
penyelesaian sesuai dengan yang direncanakan pada tahap sebelumnya.
d. Tahap Memeriksa Kembali Penyelesaian Masalah.
MWP memeriksa kembali jawabannya yaitu dengan memasukan kembali
nilai ke persamaan dengan cara yang singkat dan hasilnya benar. tujuan
subyek memasukkan jawaban ke persamaan untuk membuktikan bahwa
jawabannya benar. Seseorang yang mempunyai gaya belajar visual memiliki
sifat menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat sesuai dengan subyek
lakukan dengan menjawab singkat.
2. Subjek BDA (Auditori)
a. Tahap Memahami Masalah Penyelesaian Masalah
BDA membaca masalah berkali – kali. Dapat menceritakan kembali soal
dengan baik meskipun ada satu kata yang hilang. Dapat menyebutkan apa
yang ditanyakan dalam masalah tersebut. Ketiga kesimpulan ini terjadi karena
orang - orang yang mempunyai gaya belajar auditori memiliki sifat mudah
terganggu keributan terbukti Subyek membaca masalah berkali-kali ketika
membaca soal kurang konsentrasi. Mempunyai sifat bermasalah dengan
pekerjaan yang melibatkan visualisasi terbukti ketika subyek membaca soal
yang harus membayangkan, subyek sulit menerima soal tersebut sehingga
bisa menceritakan soal meskipun ada kata yang hilang.
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b. Tahap Menyusun Rencana Penyelesaian Masalah
BDA merencanakan pemisalan x dan y setelah itu dia menggunakan
metode sibtitusi untuk mencari nilai dari x dan y. Menggunakan semua
informasi yang diberikan dalam masalah tersebut. Kesimpulan ini terjadi
karena orang - orang yang mempunyai gaya belajar auditori memiliki sifat
pembicara yang fasih dan subyek sudah membuktikan bahwa subyek
pembicara yang fasih ketika menyusun rencana penyelesaian masalah.
c. Tahap Melaksanakan Rencana Penyelesaian Masalah
BDA melaksanakan rencana sesuai dengan apa yang diungkapkan pada
tahap rencana, yaitu : dengan cara membuat permisalan setelah itu permisalan
itu di subtitusikan sehingga mendapatkan jawaban untuk umur sinta dan umur
toni. Cara penyelesaian masalah dapat dipahami dengan baik. Kesimpulan ini
terjadi karena orang - orang yang mempunyai gaya belajar auditori memiliki
sifat pembicara yang fasih dan sudah membuktikan bahwa subyek dalam
menyampaikan informasi secara fasih sesuai dengan apa yang direncanakan
pada tahap sebelumnya.
d. Tahap Memeriksa Kembali Penyelesaian Masalah.
BDA memasukkan kembali umur toni dan sinta kedalam persamaan dan
hasilnya sama. Subyek

yakin bahwa jawabannya benar. Kesimpulan ini

terjadi karena orang - orang yang mempunyai gaya belajar auditori memiliki
sifat lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya terbukti
bahwa subyek hanya menjelaskan saja tetapi tidak dengan menuliskannya.
3. Subjek RAF (Kinestetik)
a. Tahap Memahami Masalah Penyelesaian Masalah
cara RAF memahami masalah dengan membayangkan. Subyek dapat
menceritakan kembali soal dengan perlahan-lahan, lengkap tidak ada yang
berkurang satupun meskipun tidak urut.

Dapat menyebutkan apa yang

diketahui dan ditanyakan dalam masalah tersebut. Orang – orang kinestetik
mempunyai

sifat

belajar

perlahan-lahan

dibuktikan

ketika

subyek

menceritakan soal dengan perlahan – lahan, bercerita tentang soal pemecahan
masalah secara lengkap namun tidak urut.
b. Tahap Menyusun Rencana Penyelesaian Masalah
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RAF merencanakan pemisalan x dan y setelah itu menggunakan metode
memasukkan atau yang disebut substitusi untuk mencari x dan y. subyek
menggunakan semua informasi yang diberikan dalam masalah tersebut.
c. Tahap Melaksanakan Rencana Penyelesaian Masalah
RAF melaksanakan rencana sesuai dengan yang diungkapkan pada tahap
menyusun rencana, subyek dapat menyelesaikan dan menjelaskan kembali
penyelesaian masalah yang telah dikerjakan dengan baik,

menyelesaikan

masalah dengan benar meskipun kurang rapi dalam penulisan. Kesimpulan
diatas terjadi karena orang kinestetik mempunya ciri – ciri tulisan kurang rapi
terbukti bahwa dalam mengerjakan pada tahap ini dalam penulisan kurang
rapi.
d. Tahap Memeriksa Kembali Penyelesaian Masalah.
RAF memeriksa kembali jawabannya yaitu dengan memasukan kembali nilai
ke persamaan dan hasilnya benar. Tujuannya memasukkan jawaban ke
persamaan untuk membuktikan bahwa jawabannya benar.

Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan dikaitkan dengan rumusan masalah, maka
diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:
1. Subyek MWP (visual) dalam memahami masalah dengan membayangkan
masalah dan mampu menceritakan kembali dengan urut dan tidak ada yang
berkurang. Dalam merencanakan masalah menggunakan permisalan setelah
itu membuat model matematikanya setelah itu disubstitusikan dalam
melaksanakan rencana penyelesaian masalah melaksanakan sesuai dengan
apa yang direncanakan sebelumnya, menyelesaikan dengan baik dan terurut.
Dalam memeriksa kembali subyek memeriksa kembali dengan memasukkan
nilai-nilai kedalam persamaan
2. Subyek BDA (Auditori) dalam memahami masalah dengan cara membaca
berkali-kali, menceritakan kembali masalah dengan baik meskipun ada satu
kata yang hilang. Dalam merencanakan masalah menggunakan permisalan x
dan y. Dalam melaksanakan rencana mampu menyelesaikan sesuai dengan
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apa yang direncanakan. Subjek memeriksa kembali hanya dengan lisan tetapi
tidak menuliskannya.
3. Subyek

RAF

(kinestetik)

dalam

memahami

masalah

dengan

cara

membayangkan menceritakan kembali secara pelan-pelan, lengkap namun
tidak urut. Tahap merencanakan penyelesaiannya menggunakan permisalan x
dan y setelah itu disubstitusikan. Tahap melaksanakan rencananya menyusun
sesuai dengan rencana yang diungkapkan meskipun tulisan subjek belum rapi.
Tahap memeriksa kembali subyek memasukkan kembali nilai ke persamaan.

Saran
Guru sebaiknya mengetahui gaya belajar siswanya. Guru sebaiknya mengetahui
tentang profil pemecahan masalah sehingga dapat digunakan sebagai evaluasi
untuk mengurang kesalahan serta memperbaiki proses pembelajaran dan juga
siswa sebaiknya memotivasi untuk terus belajar dengan gaya belajar mereka
masing – masing supaya hasil belajar mereka dapat meningkat
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ABSTRAK
Makalah ini bertujuan untuk mengetahui pengertian dari pengajaran,
tujuan dari pengajaran, model – model dalam pengajaran, masalah – masalah
dalam pengajaran, strategi pendekatan pengelolaan kelas dalam meningkatkan
proses belajar, prosedur yang digunakan dalam kelas, teknik keberhasilan dalam
pengelolaan kelas dan indikator keberhasilan dalam pengelolaan kelas. Guru
memiliki peran yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah.
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Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk
mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Dalam makalah ini sumber daya
manusia yang berkualitas merupakan hal yang penting bagi suatu negara untuk
menjadi 489negara maju, kuat, makmur dan sejahtera. Upaya peningkatan kualitas
sumber daya manusia tidak bisa terpisah dengan masalah pendidikan bangsa.
Menurut Mulyasa (2006:3) ”Setidaknya terdapat tiga syarat utama yang harus
diperhatikan dalam pembangunan pendidikan agar dapat berkontribusi terhadap
peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yakni: (1) sarana gedung, (2)
buku yang berkualitas, (3) guru dan tenaga kependidikan yang professional”.
Hasil makalah ini diperoleh semua komponen pengajaran yang meliputi tujuan,
bahan pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, metode, alat dan sumber, serta
evaluasi diperankan secara optimal guna mencapai tujuan pengajaran yang telah
ditetapkan sebelum pengajaran dilaksanakan.
Kata Kunci : Strategi pendekatan, TPK, Pengajaran matematika

Abstract
This paper to describe study aims to determine the sense of teaching, the
purpose of teaching, a model - a model in teaching, the problem - a problem in
teaching, strategic approach to classroom management in improving the learning
process, the procedures used in the classroom, engineering success in classroom
management and indicators of success in the management of class. Teachers have
a very big role to successful learning in school. Teacher was instrumental in
helping the development of learners to realize the goal of his life optimally. In this
study the quality of human resources is essential for a country to be _negara
advanced, powerful, and prosperous. Efforts to improve the quality of human
resources can not be separated with the nation's education problems. According
Mulyasa (2006: 3) "There are at least three requirements that must be considered
in the development of education in order to contribute to improving the quality of
human resources (HR), namely: (1) a means of building, (2) quality books, (3)
teacher and educational staff professional ". The results of the study obtained all
the components of teaching that includes objectives, teaching materials, teaching
and learning activities, methods, tools and resources, and evaluation performed
optimally to achieve the goals of teaching that was set before teaching
implemented.
Keywords : Strategy approach, TPK, Teaching mathematics

PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan hal yang penting bagi
suatu negara untuk menjadi negara maju, kuat, makmur dan sejahtera. Upaya
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peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak bisa terpisah dengan masalah
pendidikan bangsa. Menurut Mulyasa (2006:3) ”Setidaknya terdapat tiga syarat
utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan pendidikan agar dapat
berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yakni:
(1) sarana gedung, (2) buku yang berkualitas, (3) guru dan tenaga kependidikan
yang yang professional.
Guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di
sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik
untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Di dalam kelas guru
malaksanakan dua kegiatan pokok yaitu kegiatan mengajar dan kegiatan
mengelola kelas. Kegiatan mengajar pada hakikatnya adalah proses mengatur,
mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa.
Semua komponen pengajaran yang meliputi tujuan, bahan pelajaran, kegiatan
belajar-mengajar, metode, alat dan sumber, serta evaluasi diperankan secara
optimal guna mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan sebelum
pengajaran dilaksanakan. Pengelolaan kelas tidak hanya berupa pengaturan kelas,
fasilitas fisik dan rutinitas. Kegiatan pengelolaan kelas dimaksudkan untuk
menciptakan dan mempertahankan suasana dan kondisi kelas. Sehingga proses
belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Misalnya memberi
penguatan, mengembangkan hubungan guru dengan siswa dan membuat aturan
kelompok yang produktif.
Di kelaslah segala aspek pendidikan pengajaran bertemu dan berproses. Guru
dengan segala kemampuannya, siswa dengan segala latar belakang dan sifat-sifat
individualnya. Kurikulum dengan segala komponennya, dan materi serta sumber
pelajaran dengan segala pokok bahasanya bertemu dan berpadu dan berinteraksi
di kelas. Bahkan hasil dari pendidikan dan pengajaran sangat ditentukan oleh apa
yang terjadi di kelas. Oleh sebab itu sudah selayaknyalah kelas dikelola dengan
bagi, professional, dan harus terus-menerus. Djamaroh (2006:173) menyebutkan ”
Masalah yang dihadapi guru, baik pemula maupun yang sudah berpengalaman
adalah pengelolaan kelas. Aspek yang sering didiskusikan oleh penulis
professional dan pengajar adalah juga pengelolaan kelas”. Mengingat tugas utama
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dan paling sulit bagi pengajar adalah pengelolaan kelas, sedangkan tidak ada satu
pendekatan yang dikatakan paling baik. Sebagian besar guru kurang mampu
membedakan masalah pengajaran dan masalah pengelolaan. Masalah pengajaran
harus diatasi dengan cara pengajaran dan masalah pengelolaan harus diatasi
dengan cara pengelolaan.
Pengelolaan kelas diperlukan karena dari hari ke hari bahkan dari waktu ke
waktu tingkah laku dan perbuatan siswa selalu berubah. Hari ini siswa dapat
belajar dengan baik dan tenang, tetapi besok belum tentu. Kemarin terjadi
persaingan yang sehat dalam kelompok, sebaliknya dimasa mendatang boleh jadi
persaingan itu kurang sehat. Kelas selalu dinamis dalam bentuk perilaku,
perbuatan, sikap, mental, dan emosional siswa.

B. RUMUSAN MASALAH
Dalam makalah ini digunakan Rumusan Makalah sebagai berikut :
1. Apa pengertian dari pengajaran?
2. Apa tujuan dari pengajaran?
3. Bagaimana ciri-ciri dari pengajaran?
4. Apa saja model-model dalam mengajar?
5. Apa saja masalah-masalah dalam pengajaran?
6. Apa pengertian dari pengelolaan kelas?
7. Apa tujuan dari pengelolaan kelas?
8. Apa saja pendekatan dalam pengelolaan kelas?
9. Bagaimana strategi pengelolaan kelas dalam meningkatkan proses belajar?
10. Apa saja rancangan dalam pengelolaan kelas?
11. Bagaimana prosedur yang digunakan dalam pengelolaan kelas?
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12. Apa saja teknik yang digunakan dalam pengelolaan kelas?
13. Apa saja indikator keberhasilan dalam pengelolaan kelas?

C. TUJUAN PEMBELAJARAN
Tujuan penulisan makalah ini yaitu :
1. Untuk mengetahui pengertian dari pengajaran
2. Untuk mengetahui tujuan dari pengajaran
3. Untuk mengetahui ciri-ciri dari pengajaran
4. Untuk mengetahui model-model dalam mengajar
5. Untuk mengetahui masalah-masalah dalam pengajaran
6. Untuk mengetahui pengertian dari pengelolaan kelas
7. Untuk mengetahui tujuan dari pengelolaan kelas
8. Untuk mengetahui pendekatan dalam pengelolaan kelas
9. Untuk mengetahui strategi pengelolaan kelas dalam meningkatkan proses belajar
10. Untuk mengetahui rancangan dalam pengelolaan kelas
11. Untuk mengetahui prosedur yang digunakan dalam pengelolaan kelas
12. Untuk mengetahui teknik yang digunakan dalam pengelolaan kelas
13. Untuk mengetahui indikator keberhasilan dalam pengelolaan kelas

PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN PEMBELAJARAN
Pandangan mengenai konsep pembelajaran terus menerus mengalami
perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan IPTEK. Tanda-tanda
perkembangan tersebut, dapat kita amati berdasarkan pengertian-pengertian di
bawah ini:
1. Pengajaran sama artinya dengan kegiatan mengajar. Kegiatan mengajar dilakukan
oleh guru untuk menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Dalam konsep ini,
guru bertindak dan berperan aktif bahkan sangat menonjol dan bersifat
menentukan segalanya. Pengajaran sama artinya dengan perbuatan mengajar;
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2. Pengajaran merupakan interaksi mengajar dan belajar. Pengajaran berlangsung
sebagai suatu proses saling pengaruh mempengaruhi dalam bentuk hubungan
interaksi antara guru dan siswa. Guru bertindak sebagai pengajar, sedangkan
siswa berperan sebagai yang melakukan perbuatan belajar. Guru dan siswa
menunjukkan keaktifan yang seimbang sekalipunn peranannya berbeda namun
terkait satu dengan yang lainnya;
3. Pengajaran adalah proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan perihal
mengajar, segala sesuatu mengenai mengajar, peringatan (tentang pengalaman,
peristiwa yang dialami atau dilihatnya). (Dariyanto S.S, Kamus Bahasa Indonesia,
1997);
4. Pengajaran sebagai suatu sistem.Pengertian pengajaran pada hakikatnya lebih
luasdan bukan hanya sebagai suatu proses atau prosedur belaka. Pengajaran
adalah suatu sistem yang luas, yang mengandung dan dilandasi oleh berbagai
dimensi, yakni :
a. Profesi guru,
b. Perkembangandanpertumbuhansiswa/pesertadidik,
c. Tujuan pendidikan dan pengajaran,
d. Program pendidikan dan kurikulum,
e. Perencanaan pengajaran,
f. Strategi belajar mengajar,
g. Media pengajaran,
h. Bimbinganbelajar,
i. Hubungan antara sekolah dan masyarakat, dan
j.

Manajemen pendidikan / kelas.
Proses pembelajaran berlangsung dalam suasana tertentu yakni situasi
belajar mengajar. Dalam situasi ini, terdapat faktor-faktor yang saling
berhubungan yaitu ; tujuan pembelajaran, siswa yang belajar, guru yang mengajar,
bahan yang diajarkan, metode pembelajaran, alat bantu mengajar, prosedur
penilaian, dan situasi pengajaran. Dalam proses pengajaran tersebut, semua faktor
bergerak secara dinamis dalam suatu rangkaian yang terarah dalam rangka
membawa para siswa/peserta didik untuk mencapai tujuan pengajaran. Pengajaran
merupakan suatu pola yang didalamnya tersusun suatu prosedur yang
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direncanakan dan terarah serta bertujuan. Dalam istilah lain, kegiatan
pembelajaran terdiri dari : tahap perencanaan, pelaksanaan/implementasi, dan
evaluasi.
Pelaksanaan pembelajaran adalah operasionalisasi dari perencanaan
pembelajaran, sehingga tidak lepas dari perencanaan pengajaran / pembelajaran /
pemelajaran yang sudah dibuat. Oleh karenanya dalam pelaksanaannya akan
sangat

tergantung

pada

bagaimana

perencanaan

pengajaran

sebagai

operasionalisasi dari sebuah kurikulum.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN
Dalam kegiatan pembelajaran di kelas tujuan pengajaran yaitu :
1. Proses utama dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusiaDalam
keseluruhan proses pendidikan di sekolah, baik pembelajaran maupun pengajaran
merupakan aktifitas yang paling utama. Karena keduanya merupakan proses
komunikatif-interaktif antara sumber belajar, guru, dan siswa yaitu saling bertukar
informasi.
2. Guru sebagai pelaku, transfer dan pembimbing. Peran yang dimiliki oleh seorang
guru dalam tahap ini adalah sebagai fasilitator dengan kata lain ialah sebagai
pelaku dalam pentransferan pengetahuan sekaligus sebagai pembimbing. Untuk
menjadi fasilitator yang baik guru harus berupaya dengan optimal mempersiapkan
rancangan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak didik, demi
mencapai tujuan pembelajaran. Sebagaimana yang diungkapkan oleh E.Mulyasa
(2007), bahwa tugas guru tidak hanya menyampaikan informasi kepada peserta
didik, tetapi harus menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan
belajar (facilitate of learning) kepada seluruh peserta didik. Untuk mampu
melakukan proses pembelajaran ini si guru harus mampu menyiapkan proses
pembelajarannya. Proses pembelajaran yang akan disiapkan oleh seorang guru
hendaknya terlebih dahulu harus memperhatikan teori-teori yang melandasinya,
dan bagaimana implikasinya dalam proses pembelajaran.

494

3. Sebagai perubahan atas sikap dan prilaku yang bertujuan untuk memperoleh suatu
perubahan yang dilakukan secara sadar dan untuk memperoleh sesuatu yang lebih
baik dari sebelumnya dan menetap dalam tingkah laku sebagai akibat atau hasil
dari pengalaman yang lalu dan latihan berinteraksi dengan lingkungannya.
C. CIRI – CIRI PENGAJARAN
Pendidikan diwujudkan melalui proses pengajaran. Proses pengajaran yang
efektif terbentuk melalui pengajaran yang meliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Berpusat pada siswa
2. Interaksi edukatif antara guru dengan siswa
3. Suasana demokratis
4. Variasi metode mengajar
5. Guru professional
6. Bahan yang sesuai dan bermanfaat
7. Lingkungan yang kondusif8. Sarana belajar yang menunjang
D. MODEL – MODEL MENGAJAR
Model mengajar dikelompokkan dalam empat rumpun yaitu
1. Rumpun model pemrosesan informasi, model ini berorientasi pada kecakapan
siswa dam memproses informasi. terdiri atas: model berpikir induktif, model
latihan inkuri, inkuri ilmiah, penemuan konsep, pertumbuhan kognitif, model
penata lanjutan dan memori.
2. Rumpun model-model personal, model ini berorientasi kepada individu dan
perkembangan keakuan (selfhood), terdiri atas; pengajaran non-direktif, latihan
kesadaran, sinektik, sistem-sistem konseptual dan pertemuan kelas.
3. Rumpun model interaksi sosial, model ini menekankan hubungan individu dengan
orang lain atau masyarakat, terdiri dari; penentuan kelompok, inkuiri (penemuan
sosial), metode laboratori, jurisprudensial, bermain peran, model penata lanjutan,
dan simulasi sosial.
4. Rumpun model behavior (perilaku), model ini menekankan pada aspek perubahan
perilaku psikologis dan perilaku yang tidak dapat diamati, terdiri dari: manajemen
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kontingensi, kontrol diri, relaksasi, pengurangan ketegangan, latihan asertif
desensitasi, latihan langsung.

E. MASALAH – MASALAH PENGAJARAN
Berdasarkan pengalaman guru di lapangan. Masalah-masalah yang timbul
di dalam pelaksanaan pengajaran dapat diidentifikasikan sebagai berikut:
1). Masalah pengarahan
Di waktu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses belajarmengajar, kebanyakan guru kurang memiliki keterampilan dalam:
a. Berorientasi kepada tujuan pelajaran.
b. Mengkomunikasikan tujuan pelajaran kepada siswa.
c. Memahami cara merumuskan tujuan umum dan khusus.
d. Menyesuaikan tujuan pelajaran dengan kemampuan siswa.
e. Merumuskan tujuan instruksional jelas.
Keadaan ini mengakibatkan secara jelas terhadap tujuan mempelajari
materi tersebut, mereka tidak mendapat kepuasan dalam menerima pelajaran,
siswa menyadari bahwa tujuan pelajaran yang diberikan guru tidak relevan
dengan kebutuhannya tidak bermakna bagi kehidupannya di kemudian hari.
2). Masalah evaluasi dan penilaian
Guru dalam tugasnya untuk merencanakan, melaksanakan evaluasi dan
menemukan masalah-masalah sebagai berikut:
a. Guru dalam menyusun kriteria keberhasilan tidak jelas
b. Prosedur evaluasi tidak jelas
c. Guru tidak melaksanakan prinsip evaluasi yang efisien dan efektif.
d. Kebanyakan guru memiliki cara penilaian yang tidak seragam.
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e. Guru kurang menguasai teknik-teknik evaluasi.
f. Guru tidak memanfaatkan analisa hasil evaluasi sebagai umpan balik.
Dengan evaluasi yang semacam itu siswa yang menerima evaluasi tidak
puas. Mereka tidak mengerti arti angka-angka yang diterimanya. Guru juga tidak
mengetahui apakah muridnya sudah mempelajari materi pelajaran yang diberikan
atau belum. Guru tidak mengerti bahwa pada siswa sudah ada perubahan tingkah
laku, sebagai pengaruh pengajaran yang diberikan atau tidak.
3). Masalah isi dan urut - urutan pelajaran
Dalam

membuat

perencanaan

pengajaran,

yang

kemudian

akandilaksanakan dan dievaluasi, guru dalam menyusun isi dan urutan bahan
pelajaran menemukan masalah sebagai berikut:
a. Guru kurang menguasai materi
b. Materi yang disajikan tidak relevan dengan tujuan.
c. Materi yang diberikan sangat luas.
d. Guru kurang terampil dalam mengorganisasikan materi pelajaran.
e. Guru kurang mempertimbangkan kesukaran dari materi pelajaran.
4). Masalah metode dan sistem penyajian bahan pelajaran
Agar guru dapat menyajikan bahan pelajaran dengan menarik danberhasil,
maka perlu menguasai beberapa teknik sistem penyajian. Juga dapat memilih
siswa penyajian yang tepat untuk setiap materi tertentu yang akan disajikan,
ataupun dapat membuat variasi dalam menyajikan bahan tersebut. Namun dengan
demikian dalam pengamatan pelaksanaan pengajaran itu para guru menemukan
masalah-masalah sebagai berikut:
a. Guru kurang menguasai beberapa siswa penyajian yang efektif.
b. Pemilihan metode kurang relevan dengan tujuan pelajaran dan materi.
c. Kurang terampil dalam menggunakan metode.
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d. Sangat terikat pada satu metode saja.
e. Guru tidak memberikan umpan balik pada tugas yang dikerjakan siswa.
5). Masalah hambatan-hambatan
Dalam pelaksanaan pengajaran guru kadang - kadang menemui banyak
hambatan, diantaranya ialah:
a. Banyak guru kurang menggunakan perpustakaan sebagai sumber
belajar.
b. Guru kurang mempertimbangkan latar belakang siswa yang tidak sama.
c. Guru kurang mengerti tentang kemampuan dasar siswa yang kurang.
d. Kurangnya buku-buku bacaan ilmiah.
e. Keadaan sarana yang kurang.
f. Guru kurang mampu dalam menguasai bahasa Inggris.
Dengan

menemukan

hambatan-hambatan

itu

dalam

pengajaran

menjadikurang lancar. Guru mengalami kesulitan dalam meningkatkan proses
belajar mengajar agar hasilnya efektif dan efisien. Begitu juga siswa sendiri
kurang bersemangat untuk mendalami setiap bagian pengetahuan yang
diperolehnya di bangku sekolah.

F. PENGERTIAN PENGELOLAAN KELAS
Pengelolaan kelas merupakan gabungan dari dua kata yaitu kata
pengelolaan dan kata kelas. Pengelolaan dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai
Management, itu berarti istilah pengelolaan identik dengan manajement.
Pengertian pengelolaan atau manajement pada umumnya yaitu kegiatan-kegiatan
meliputi

perencanaan,

pengorganisasian,

pengarahan,

pengkoordinasian,

pengawasan, dan penilaian.
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Sedangkan definisi kelas adalah suatu kelompok orang yang melakukan
kegiatan belajar bersama yang mendapat pembelajaran dan pembelajar (Hamalik,
2007). Sementara Ahmad (1995) mengatakan kelas ialah ruangan belajar dan atau
rombongan belajar. Sedikit lebih komplek, Namawi (1999) memandang kelas dari
dua sudut, yaitu: pertama; Kelas dalam arti sempit yakni, ruangan yang di batasi
oleh empat dinding, tempat sejumlah pebelajar berkumpul untuk mengikuti proses
belajar mengajar.Kedua; Kelas dalam arti luas adalah suatu masyarakat kecil yang
merupakan bagian dari masyarakat sekolah yang sebagai suatu kesatuan
diorganisasi menjadi unit kerja yang secara dinamis menyelenggarakan kegiatankegiatan belajar mengajar yang kreatif untuk mencapai suatu tujuan.
Arikunto

(2000)

mengatakan

bahwa

pengelolaan

kelas

adalah

pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan (secara umum). Jadi
secara etimologi, pengelolaan kelas dapat diartikan sebagai upaya merencanakan,
mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinasi, dan mengontrol kelompok belajar
yang dilakukan oleh pembelajar untuk mencapai tujuan pembelajaran.Adapun
pengertian pengelolaan kelas secara terminology seperti yang diungkapkan oleh
Wilford (James M. Cooper, 1995), pengelolaan kelas merupakan seperangkat
perilaku yang kompleks dimana pembelajar menggunakan untuk menata dan
memelihara kondisi kelas yang akan memampukan para pebelajar mencapai
tujuan pembelajaran secara efesien.
Sedangkan Sudirman (dalam Djamarah 2006) “Pengelolaan Kelas adalah
upaya dalam mendayagunakan potensi kelas.” Kelas mempunyai peranan dan
fungsi tertentu dalam menunjang keberhasilan proses interaksi edukatif, agar
memberikan dorongan dan rangsangan terhadap anak didik untuk belajar, kelas
harus dikelola sebaik-baiknya oleh pembelajar.
Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa
pengelolaan kelas (classroom manajement) adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan pembelajar dalam upaya menciptakan kondisi lingkungan pembelajaran
yang positif dan produktif agar proses belajar mengajar agar dapat berjalan sesuai
dengan tujuannya. Dengan kata lain, pengelolaan kelas adalah upaya
memberdayakan potensi kelas melalui seperangkat keterampilan pembelajar intuk

499

menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif, positif, dan produktif dan
mengendalikannya

jika

terjadi

gangguan

dalam

pembelajaran

untuk

mengoptimalisasi proses pembelajaran sehingga dapat diperoleh hasil yang
memuaskan.
Bertolak dari definisi tersebut, pada hakekatnya pengelolaan kelas
dilakukan untuk mendukung terjadinya proses pembelajaran yang lebih
berkualitas. Berikut ini beberapa hakekat pengelolaan kelas antara lain :
1. Pengelolaan kelas adalah serangkaian tindakan pembelajar yang ditunjukkan
untuk

mendorong

munculnya

tingkah

laku

yang

diharapkan,

menciptakanhubungan interpersonal yang baik dan iklm sosio-emosional yang
positif, serta menciptakan dan memelihara organisasi kelas yang produktif dan
efektif.
2. Tujuan pengeloalaan kelas adalah menciptakan dan memelihara kondisi kelas
yang memungkinkan berlangsungnya proses pembelajaran yang efektif.
Tujuanpembelajaran adalah membantu pebelajar mencapai tujuan pembelajaran.
3. Pengelolaan

kelas

pembelajaran.Pengelolaan

merupakan
kelas

yang

aspek
efektif

penting
merupakan

dalam
prasyarat

proses
babi

terciptanya proses pembelajaran yang efektif.

G. TUJUAN PENGELOLAAN KELAS
Menjadi pembelajar haruslah kaya konsep, kaya cara, dan utun (ulet)
mencari varian-varian baru mengenaipermasalahan di dalam kelas. Berbicara
mengenai tujuan pengelolaan kelas, Ahmad (1995) mengatakan bahwa tujuan
pengelolaan kelas adalahsebagai berikut :
1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun
sebagai kelompok belajar yang memungkinkan pebelajar untuk mengembangkan
kemampuan semaksimal mungkin.
2. Menghilagkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi
belajar mengajar.
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3. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan
memungkinkan pebelajar belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan
intelektual pebelajar dalam kelas.
4. Membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya
serta sifat-sifat individunya.
Sedangkan tujuan pengelolaan kelas menurut Sudirman (2000) pada
hakikatnya terkandung dalam tujuan pendidikan. Tujuan pengelolaan kelas
adalahpenyediaan fasilitas bagi macam-macam kegiatan belajar pebelajar dalam
lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang
disediakan itu memungkinkan pebelajar belajar dan bekerja. Terciptanya suasana
sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual,
emosional, dan sikap serta apresiasi pada pebelajar. Sementara Arikunto (2000)
berpendapat bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak di kelas
dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pembelajaran secara
efektif dan efesien. Degeng (2000) menyatakan bahwa tujuan pengelolaan
kelasadalah agar para pebelajar dapat belajar secara optimal dan memberdayakan
dirinya sesuai potensi dan karakteristiknya sendiri.
Berdasarkan beberapa pandangan tersebut, tujuan pengelolaan kelas
adalah
1. Setiap pembelajaran harus belajar, tidak macet artinya tidak ada anak yang
terhenti karena tidak tahu ada tugas yan harus dilakukan atau tidak dapat
melakukan tugas yang diberikan padanya.
2. Setiap pembelajaran terus melakukan belajar tanpa membuang waktu artinya
setiap pebelajar akan bekerja secepatnya supaya lekas menyelesaikan tugas yang
diberikan padanya.

H. PENDEKATAN DALAM PENGELOLAAN KELAS
Pengelolaan

kelas

(classroom

management)

berdasarkan

pendekatannyamenurut weber (1977) diklasifikasikan kedalam tiga pengertian,
yaitu berdasarkan pendekatan otoriter (autorityapproach), pendekatan permisif

501

(permissive approach) dan pendekatan modifikasi tingkah laku. Berikut dijelaskan
pengertian masing- masing pendekartan tersebut.
Pertama,

berdasarkan

pendekatan

otoriter

(

authority

approach)

pengelolaan kelas adalah kegiatan guru untuk mengontrol tingkah laku siswa,
guru berperan menciptakan dan memelihara aturan kelas melalui penerapan
disiplin secara ketat (weber).
Kedua, pendekatan permisif mengartikan pengelolaan kelas adalah upaya
yang dilakukan oleh guru untuk memberi kebebasan kepada siswa untuk
melakukan berbagai aktifitas sesuai dengan yang mereka inginkan. Dan fungsi
guru adalah bagaimana menciptakan kondisi siswa merasa aman untuk melakukan
aktifitas di dalam kelas.
Ketiga, pendekatan modifikasi tingkah laku. Pendekatan ini didasarkan
pada pengelolaan kelas merupakan proses perubahan tingkah laku, jadi
pengelolaan kelas merupakan upaya untuk mengembangkan dan memfasilitasi
perubahan prilku yang bersifat positif dari siswa dan dan berusaha semaksimal
mungkin mencegah munculnya atau memperbaiki prilaku negative yang
dilakukan oleh siswa.
Adapun macam-macam Pendekatan - Pendekatan lainya:
1. Pendekatan Kekuasaan
Pendekatan kekuasaan seperti yang diuraikan oleh Djamarah (2006 : 179 )
guru menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Kedisiplinan
adalah kekuatan yang menuntut murid untuk mentaatinya. Di dalam kelas ada
kekuasaan dan norma yang mengikat untuk ditaati anggota kelas.
2. Pendekatan Pengajaran
Pendekatan pengajaran, pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan
bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaannya akan mencegah munculnya
masalah tingkah laku murid dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah.
3. Pendekatan Kerja Kelompok
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Pendekatan kerja kelompok, dalam pendekatan ini guru menciptakan
kondisi – kondisi yang memungkinkan kelompok yang produktif, selain itu guru
juga harusdapat menjaga kondisi itu agar tetap baik.
4. Pendekatan elektis atau pluralistic
Ketiga pendekatan tersebut oleh guru digabungkan digunakan untuk
mengelola kelas. Sehingga tercipta pendekatan elektis atau pluralistic. Menurut
Djamarah, Pendekatan elektis yaitu guru kelas memilih berbagai pendekatan
tersebut berdasarkan situasi yang dihadapi dalam suatu situasi mungkin
dipergunakan salah satu dan dalam situasi yang lain mungkin mengkombinasikan
ketiga pendekatan tersebut.
Pendekatan elektis (electic approach) ini menekankan pada potensialitas,
kreatifitas, dan inisiatif wali atau guru kelas dalam memilih berbagai pendekatan
tersebut berdasarkan situasi yang dihadapinya. Penggunaan pendekatan itu dalam
suatu situasi mungkin dipergunakan salah satu dan dalam situasi lain mungkin
harusmengkombinasikan dan atau ketiga pendekatan tersebut. Pendekatan elektis
disebut juga pendekatan pluralistik, yaitu pengelolaan kelas yang berusaha
menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat
menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi memungkinkan proses belajar
mengajar berjalan efektif dan efisien. Guru memilih dan menggabungkan secara
bebas pendekatan tersebut sesuai dengan kemampuan dan selama maksud dan
penggunaannnya untuk pengelolaan kelas disini adalah suatu set (rumpun)
kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang
memberi kemungkinan proses belajarmengajar berjalan secara efektif dan efisien.
Selain ketiga pendekatan yang disebutkan diatas menurut pendapat lain
ada yang mengatakan adanya pendekatan ancaman, pendekaran resep,
pendekatanperubahan tingkah laku, pendekatan kebebasan, dan Pendekatan sosioemosional.
5. Pendekatan Ancaman
Dari pendekatan ancaman atau intimidasi ini, pengelolaan kelas adalah
juga sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Tetapi dalam
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mengontrol tingkah laku anak didik dilakukan dengan cara memberi ancaman,
misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa.
6. Pendekatan Resep
Pendekatan resep (cook book) ini dilakukan dengan memberi satu daftar
yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan
oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Dalam
daftar itu digambarkan tahap demi tahap apa yang harus dikerjakan oleh guru.
Peranan guru hanyalah mengikuti petunjuk seperti yang tertulis dalam resep
7. Pendekatan Perubahan Tingkah Laku
Sesuai dengan namanya, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses
untuk mengubah tingkah laku anak didik. Peranan guru adalah mengembangkan
tingkah laku anak didik yang baik, dan mencegah tingkah laku yang kurang baik.
Pendekatan berdasarkan perubahan tingkah laku (behavior modification approach)
ini bertolak dari sudut pandangan psikologi behavioral.Program atau kegiatan
yang yang mengakibatkan timbulnya tingkah laku yang kurang baik, harus
diusahakanmenghindarinya sebagai penguatan negatif yang pada suatu saat akan
hilang dari tingkah laku murid atau guru yang menjadi anggota kelasnya. Untuk
itu, menurut pendekatan tingkah laku yang baik atau positif harus dirangsang
dengan memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan senang atau
puas. Sebaliknya, tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program
kelas diberi sanksi atau hukuman yang akan menimbulkan perasaan tidak puas
dan pada gilirannya tingkah laku tersebut akan dihindari.
8. Pendekatan Kebebasan
Pengelolaan diartikan secara suatu proses untuk membantu anak didik
agarmerasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan dimana saja. Peranan
guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan anak didik.
9. Pendekatan Sosio-Emosional
Pendekatan sosio-emosional akan tercapai secarta maksimal apabila
hubungan antar pribadi yang baik berkembang di dalam kelas. Hubungan tersebut
meliputi hubungan antara guru dan murid serta hubungan antar murid. Didalam
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hal ini guru merupakan kunci pengembangan hubungan tersebut. Oleh karena itu
seharusnya guru mengembangkan iklim kelas yang baik melalui pemeliharaan
hubungan antar pribadidi kelas. Untuk terrciptanya hubungan guru dengan murid
yang positif, sikap mengerti dan sikap ngayomi atau sikap melindungi.
Dalam hal ini, Carl A. Rogers mengemukakan pentingnya sikap tulus dari
guru (realness, genuiness, congruence); menerima dan menghargai peserta didik
sebagai manusia (acceptance, prizing, caring, trust) dan mengerti dari sudut
pandangan peserta didik sendiri (emphatic understanding).

I. STRATEGI

PENGELOLAAN

KELAS

DALAM

MENINGKATKAN

PROSES BELAJAR
Pertama bagaimana strategi guru dalam menyusun rencana pembelajaran?
Strategi menyusun rencana pembelajaran adalah sebagai berikut Kepala sekolah
melalui kebijakan yang dituangkan dalam tugas guru, mewajibkan para guru
untuk membuat program mengajar yang berupa: silabus, Analisa Materi Pelajaran,
Programtahunan, Program Semester, dan Rencana Program Pembelajaran.
Pembuatan program pembelajaran disusun secara bersama-sama melalui
pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang ada di lingkungan sekolah
yang selanjutnya dimantabkan melalui pertemuan Musyawarah Guru Mata
Pelajaran tingkat Kabupaten. Selanjutnya perangkat mengajar diserahkan kepada
wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk dikoreksi dan ditanda tangani oleh
kepala sekolah. Pada saat mengajar, para guru selalu membawa perangkat
pembelajaran dengan maksud agar proses belajar mengajar berjalan dengan
terarah, dan tujuan yang dirumuskan dalam program bisatercapai. Dan bila selesai
mengajar perangkat mengajar disimpan di almari guru masing-masing yang telah
disediakan oleh sekolah, dengan demikian bila diperlukan perangkat mengajar
sudah ada di sekolah dan terjaga keamanannya.
Kedua, bagaimana strategi guru dalam membangun kerjasama dengan
siswa dalam proses belajar mengajar? Kegiatan guru yang profesional merupakan
kegiatan atau tugas guru yang rutin yang dianggap sebagai salah satu cara untuk
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meningkatkan profesionalismenya. Dalam menjalin kerjasama dengan siswa,
strategi yang diterapkan oleh guru SMA adalah sebagai berikut:(a) menjalin
hubungan baik dengan siswa, (B-) berusaha memahami latar belakang siswa, (c)
penguasaan materi dan cara penyajiannya menarik, (d) penggunaan model
mengajar yang bervariasi dan (e) memberi pembinaan khusus bagi siswa
bermasalah.Pengembangan sekolah memiliki arti tersendiri bagi sekolah ,
sehingga sekolah tidak hanya menjalin kerjasama dengansiswa saja, tetapi sekolah
juga menjalin kerjasama dengan orang tua/wali, perguruan tinggi, instansi
pemerintah dan alumni. Adapun bentuk kerjasamanya adalah sebagai berikut:
pengadaan sarana dan fasilitas sekolah, rekrutmen calon mahasiswa, penyaluran
bakat dan minat siswa melalui kegiatan ektrakurikuler dan pengadaan pembina
ekstra kurikuler. Kerjasama dalam hal ini, tidak hanya dilakukan melalui kegiatan
pembelajaran di kelas saja, melainkan melalui kegiatan sekolah secara
keseluruhan yang mengarah pada upaya peningkatan prestasi belajar siswa.
Ketiga, bagaimana Pemberian Motivasi belajar terhadap siswa? Pemberian
motivasi terhadap siswa adalah sebagai berikut: (a) khususnya siswa kelas tiga
selalu diberi latihan-latihan soal, (B-) pemberian tugas untuk praktek lapangan, (c)
mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ilmiah, (d) mengkomunikasikan hasil
belajar siswa melalui papan pengumuman maupun melalui pertemuan dengan
orang tua, (e) pemberian reinforcement, (f) penggunaan media dalam
pembelajaran dan (g) pemberian layanan bimbingan. Dengan pemberian motivasi
dalam bentuk pemberian tugas pada siswa, , hasilnya efektif sekali karena dengan
strategi tersebut mampu mempertahankan dan meningkatkan prestasi belajar
siswa.
Keempat, bagaimana strategi dalam menciptaan Iklim Pembelajaran? Agar
pelaksanaan pembelajaran di kelas berlangsung dengan lancar dan efektif, maka
pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah, staf dan guru melakukan upaya
berupa: (a) petugas tatib selalu mengantisipasi berkeliling di lingkungan sekolah
untuk mengontrol tempat-tempat yang rawan, (B-) waka kesiswaan mengadakan
razia didalam kelas dengan dibantu petugas tatib dan guru pembimbing, (c) dalam
mengajar guru berusaha memahami karakter siswa, (d) guru berusaha
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menciptakan suasana pembelajaran yang demokratis, (e) guru memberi
kesempatan siswa untuk bertanya tentang kesulitan pelajaran atau masalah
lainnya, dan (f) guru berusaha menciptakankemudahan siswa dalam mempelajari
pelajaran eksak.Dengan strategi seperti diatas, maka iklim di lingkungan SMA,
memungkinkan terciptanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga siswa
merasa senang dan betah berada di sekolah selama jam efektif kegiatan belajar
mengajar, bahkan hingga sore hari untuk mengikuti kegiatan tambahan.
Kelima, bagaimana Upaya dalam Meningkatkan Disiplin Belajar Siswa?
Karakteristik SMA yang baik adalah semua warganya mulai dari pimpinan
sekolah, guru, karyawan dan siswanya memiliki budaya disiplin yang tinggi.
Namun demikian pihak sekolah tetap mempertahankan serta melestarikan budaya
disiplin yang sudahbagus ini untuk ditingkatkan menjadi menjadi kultur disiplin
yang mandiri. Adapun strategi untuk meningkatkan disiplin, sebagai berikut: (a)
sekolah memiliki sistem pengendalian ketertiban yang dikelola dengan baik, (B-)
adanya keteladanan disiplin dalam sikap dan prilaku mulai dari pimpinan sekolah,
guru dan karyawan, (c) mewajibkan siswa baru untuk mengikuti ekstrakurikuler
Pramuka, (d) pada awal masuk sekolah guru bersama siswa membuat kesepakatan
tentang aturan kelas, (e) memperkecil kesempatan siswa untuk ijin meninggalkan
kelas, (f) setiap upacara hari senin diumumkan frekuensi pelanggaran terendah.
Dengan strategi tersebut diatas kultur disiplin siswa bisa terpelihara dengan baik,
suasana lingkungan belajar aman dan terkendali sehingga siswa bisa mencapai
prestasi belajar yang optimal.
Keenam, bagaimana pelaksanaan Evaluasi Proses Belajar Mengajar?
Evaluasi dalam pembelajaran di SMA ada dua macam yaitu: (1) penilaian
terhadap hasil belajar siswa, (2) penilaian terhadap proses pengajaran.Penilaian
terhadap hasil belajar siswa baik dari ulangan harian, ulangan semester, Ujian
Akhir Sekolah dan Ujian Akhir Nasional menunjukkan hasil yang memuaskan,
berdasarkan data perolehan ulangan semester, perolehan Ujian Akhir Sekolah dan
Ujian Akhir Nasional, penilaian terhadap proses pengajaran, berdasarkan hasil
wawancara, observasi peneliti dan supervisi kepala sekolah, bahwa kompetensi
guru dalam pembelajaran di kelas sudah bagus sekali, bahkan guru senior selalu
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menularkan etos kerja yang bagus, baik dalam melaksanakan tugas mengajarnya,
tugas mengadministrasi hasil mengajar, maupun tugas tambahan dari sekolah.
KeberhasilanSMA dalam mengukir prestasi juga didukung oleh: (a) input siswa
yang tinggi, (B-) etos kerja guru tinggi, (c) iklim sekolah yang kondusif, (d)
adanya tanggung jawab moral dari guru senior untuk menularkan etos kerja yang
tinggi terhadap guru baru, (e) peningkatan profesional guru melalui kegiatan
Musyawaah Guru Mata Pelajaran,Diklat dan Workshop , (f) bimbingan belajar
bagi semua siswa, (g) bimbingan prestasi bagi siswa peringkat 1-5 dari masingmasing kelas, (h) conversation bekerjasama dengan AMECC, dan (i) debat bahasa
Inggris.

J. RANCANGAN DALAM PENGELOLAAN KELAS
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Rancangan berasal dari kata
rancang yang artinya membuat gambar bentuk bangunan secara kasar (hanya
garis- garis besarnya), menyusun kerangka karangan (dalam pikiran, dengan
catatan kasar bagian-bagiannya), menyusun dalam pikiran tentang rencana
pekerjaan yang akandilaksanakan. Rancangan berarti apa yang dirancang.
Rancangan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang disusun secara
sistematis berdasarkan pemikiran yang rasional untuk mencapai tujuan
tertentu.Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan rancangan pengelolaan
kelas:
1. Pemahaman terhadap arti, tujuan dan hakikat pengelolaan kelas, akan memberikan
arah kepada apa, mengapa dan bagaimana harus berbuat dalam pengelolaan kelas.
2. Pemahaman terhadap hakikat siswa yang dihadapinya. Yakni, setiap saat seorang
siwa akan memperlihatkan sikap dan tingkah laku tertentu dalam lingkungannya.
3. Pemahaman terhadap bentuk penyimpangan serta latar belakang tindakan
penyimpangan yang dilakukan oleh siswa, melalui identifikai masalah
penyimpangan yang dihadapinya.
4. Pemahaman

terhadap

pendekatan-pendekatan

yang

dapat

digunakan

dalampengelolaan kelas. Pemahaman ini akan menambah kemampuan dalam
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menyesuaikan pendekatan tertentu dengan masalah penyimpangan yang dilakukan
oleh siswa.
5. Pemilikan pengetahuan dan keterampilan dalam membuat rancangan pengelolaan
kelas.
Kelima faktor di atas merupakan hal-hal yang patut dipertimbangkan
dalam penyusunan rancangan pengelolaan kelas. Setelah rancangan tersebut
disusun, hal yang terpenting, yaitu proses pelaksanaannya. Peranan dan pengaruh
guru menjadipenting karena disamping kemampuan dan keterampilan guru dalam
melaksanakan rancangan, maka sikap, tingkah laku, kepribadian, serta
kemampuan berinterksi merupakan aspek yang perlu mendapat perhatian.
Langkah-langkah proses pengelolaan kelas, antara lain:
1. Memahami hakikat konsep dan tujuan pengelolaan kelas.
2. Menentukan masalahnya, preventif atau kuratif.
3. Mempertimbangkan

hakikat

anak

yang

memiliki

tingkat

pertumbuhan

danperkembangan sendiri, lalu memperhatikan kenyata‟an penyimpangan
perilakuyang ada.
4. Menentukan masalahnya , individual atau kelompok.
5. Menyusun rancangan pengelolaan kelas, preventif individual atau kelompok.
6. Menjabarkan langkah-langkah kegiatan rancangan pengelolaan kelas.
7. Melaksanakan rancangan yang telah disusun, dimana fungsi dan peranan
gurusangat menentukan.

K. PROSEDUR YANG DIGUNAKAN DALAM PENGELOLAAN KELAS
Penyusunan prosedur merupakan dasar yang diperlukan untuk menyusun
rancangan prosedur lebih rinci pengelolaan kelas. Dengan kata lain, penyusunan
rancangan prosedur pengelolaan kelas harus di landasi oleh prosedur pengelolaan
baik dimensi preventif maupun kuratif.
Penyusunan rancangan prosedur ini, berarti guru menentukan serangkaian
kegiatan tentang langkah-Iangkah pengelolaan kelas yang disusun secara
sistematis berdasarkan pemikiran yang rasional guna menciptakan kondisi
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lingkungan yang memberi kemudahan bagi siswa untuk melakukan kegiatan
belajar.
Pengelolaan kelas merupakan langkah kegiatan yang dapat berdimensi
preventif dan kuratif sehingga perencanaan prosedur pengelolaan kelas ke
arahdimensi preventif dan dimensi kuratif yang kesemuanya bermuara atau
menuju pada tujuan yang diharapkan, yaitu terciptanya kondisi serta
mempertahankan kondisi optimal yang mendukung terlaksananya proses belajar
mengajar.Dalam penyusunan rancangan prosedur pengelolaan kelas dipengaruhi
oleh beberapa factor antara lain:
1. Pemahaman terhadap arti, tujuan dan hakikat pengelolaan kelas.
2. Pemahaman terhadap hakikat siswa yang dihadapinya.
3. Pemahaman terhadap penyimpangan yang dihadapinya.
4. Pemahaman terhadap pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam
pengelolaan kelas.
5. Pemilikan pengetahuan dan keterampilan dalam membuat rancangan prosedur
pengelolaan kelas.
Kelima faktor di atas merupakan hal-hal yang patut dipertimbangkan dalam
penyusunan rancangan prosedur pengelolaan kelas.

L. TEKNIK YANG DIGUNAKAN DALAM PENGELOLAAN KELAS
Adapun teknik-tekniknya sebagai berikut:
1. Teknik mendekati. Bila seorang siswa mulai bertingkah, satu teknik yang
biasanya efektif yaitu teknik mendekatinya.
2. Teknik memberikan isyarat. Apabila siswa berbuat penakalan kecil, guru
dapatmemberikan isyarat bahwa ia sedang diawasi isyarat tersebut dapat
berupapetikan jari, pandangan tajam, atau lambaian tangan.
3. Teknik

mengadakan

humor.

Jika

insiden

itu

kecil,

setidaknya

guru

memandangefek saja, dengan melihatnya secara humoristis, guru akan dapat
mempertahankan suasana baik, serta memberikan peringatan kepada si pelanggar
bahwa ia tahu tentang apa yang akan terjadi.
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4. Teknik tidak mengacuhkan. Untuk menerapkan cara ini guru harus lues dan tidak
perlu menghukum setiap pelanggaran yang diketahuinya. Dalam kasus-kasus
tertentu, tidak mengacuhkan kenakalan justru dapat membawa siswa untuk di
perhatikan.
5. Teknik menghimbau. Kadang-kadang guru sering mengatakan, “harap tenang”.
Ucapan tersebut adakalanya membawa hasil; siswa memperhatikannya. Tetapi
apabila himbauan sering digunakan mereka cenderung untuk tidakmenggubrisnya.
Dalam pengelolaan kelas, guru juga bisa melakukan: pengorganisasian
kelas,melakukan kegiatan komunikasi, kegiatan monitoring dan seperti apa ketika
menyampaikan pembelajarannya.
a. Pengorganisasian kelas, antara lain:
1. Mengatur tempat duduk, sehingga memudahkan siswa memandang ataupun
berpindah.
2. Membuat jadwal harian dan mendiskusikannya.
3. Siswa diberi janji sampai guru memaparkan secara jelas kegiatan yang akan
datang.
4. Mendorong siswa untuk bertanggung jawab dalam belajar untuk tidak
mengerjakan tugas-tugas siswa lainnya.
5. Menetapkan kegiatan rutin untuk mengumpulkan pekerjaan rumah
6. Melakukan kompetisi kelompok untung merangsang transisi yang lebih banyak
lagi.
b. Kegiatan komunikasi
Dalam kegiatan komunikasi ini dapat berupa Sending skills, keterampilan
yang disampaikan kepada siswa, seperti: melakukan perjanjian dengan segera,
berbicara langsung dengan siswa, berbicara dengan santun. Dan juga dapat berupa
Receiving skills, bentuk keterampilan yang diterimakan kepada siswa yangterdiri
dari: tidak menilai apa yang didengar tetapi bersifat empatik, agar membuat
pendengar jelas upayakan aktif dan reflektif dalam mendengar, lakukan tatap
muka dan selalu memperhatikan informasi nonverbal, sarankan kepemimpinan
yang kuat dengan menggunakan gesture, ekspresi wajah dan gerakan badan.
c. Kegiatan monitoring
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1. Tangani secara tenang dan cepat apabila terdapat perilaku siswa yang
mengganggu di kelas.
2. Ingatkan kembali kepada siswa tentang prosedur dan aturan kelas.
3. Ciptakan agar siswa patuh terhadap prosedur dan aturan kelas.
4. Berikan

penjelasan

terhadap

siswa

bahwa

akibat

gangguan

tersebut

akanmendapatkan konsekuensi khusus.
5. Lakukan konsekuensi untuk kelainan perilaku siswa secara konsisten.
6. Adakalanya terdapat satu atau dua siswa yang mengganggu kelas, upayakan siswa
lainnya tetap fokus terhadap tugas.
Dalam menyampaikan pembelajaran, guru biasanya melibatkan siswa dalam
menilai pekerjaannya maupun kegiatan pembelajaran, mengajukan pertanyaan dan
berikan waktu untuk berpikir sebelum disuruh menjawab, serta memberikan
semangat, ciptakan antisipasi dan lakukan berbagai kegiatan yang meningkatkan
minat dan motivasi siswa.

M. INDIKATOR KEBERHASILAN DALAM PENGELOLAAN KELAS
1. Guru mengerti perbedaan antara mengelola kelas dan mendisiplinkan kelas.
2. Sebagai guru jika anda pulang ke rumah tidak dalam keadaan yang sangat lelah.
3. Guru mengetahui perbedaan antara prosedur kelas (apa yang guru inginkan
terjadicontohnya cara masuk kedalam kelas, mendiamkan siswa, bekerja secara
bersamaan dan lain-lain ) dan rutinitas kelas (apa yang siswa lakukan secara
otomatis misalnya tata cara masuk kelas, pergi ke toilet dan lain-lain). Ingat
prosedur kelas bukan peraturan kelas.
4. Guru melakukan pengelolaan kelas dengan mengorganisir prosedur-prosedur,
sebab prosedur mengajarkan siswa akan pentingnya tanggung jawab.
5. Guru

tidak

mendisiplinkan

siswa

dengan

ancaman-ancaman,

dan

konsekuensi.(stiker, penghilangan hak siswa dan lain-lain)
6. Guru mengerti bahwa perilaku siswa di kelas disebabkan oleh sesuatu,
sedangkandisiplin bisa dipelajari
Donald P. Kauchak (Rosyada, 2004 : 129) menyarankan agar pengelolan kelas
oleh guru memperhatikan hal hal sebagai berikut.
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1. Ciptakan ruang kelas yang multidimensional, dan juga buatlah rancangan
prosespembelajaran yang mengambarkan keragaman kemampuan belajar tersebut.
Kelas

multidimensional

bukan

berkonotasi

fisik,

tetapi

rancangan

pembelajaranya. Program yang sama, topik yang sama, dilaksanakan pada
kelompok yang berbeda sesuai dengan indeks kemampuan belajar mereka.
Penugasan – penugasan dirancang bersifat graduatif, sehingga baik kelompok
yang berkemampuan tinggi maupun yang rendah tidak dirugikan. Pada akhir
pelajaran, setiap kelompok menyapaikan hasil pelaksanaan tugasnya dalam
sebuah kelompok besar yang konvergen yang merupakan penggabungan dari
berbagai kelompok.
2. Buatlah rancangan waktu yang fleksibel namun tetap dalam koridor satuan waktu
yang ditetapkan kurikulum. Jika 1 jam pelajaran 35 menit misalnya, rancangkah
bahwa anak-anak yang berkemampuan tinggi dapat menyelesaikan tugastugasnya. Dalam hal ini dapat diberikan pengayaan kepada siswa yang
berkemampuan lebih tinggi.
3. Kelompokkan siswa berdasarkan basis kemampuanya (achievement group).
4. Persiapkan strategi pembelajaran untuk kelompok yang lamban dengan strategi
yang tidak saja akan mengantarkan mereka memahami tugas-tugasnya, tetapi juga
akan mampu meningkatkan kemampuan belajr mereka.
5. Gunakan tutorial sebaya (per theacing) dan belajar bersama untuk menambah
kemampuan dan pengalaman mereka masing-masing.

Tugas Guru:
1. Memberikan

rangsangan

kepada

siswa

dengan

menyediakan

tugas-

tugaspembelajaran yang kaya (rich learning tasks) dan terancang baik,
untukmeningkatkan perkembangan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial
siswa.
2. Berinteraksi dengan siswa untuk mendorong keberanian, mengilhami, menantang,
berdiskusi,

berbagi,

menjelaskan,

menegaskan,

merefleksi,

menilai,

danmerayakan perkembangan, pertumbuhan, dan keberhasilan.
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3. Menunjukkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari mempelajari
suatupokok bahasan.
4. Berperan sebagai seseorang yang membantu, seseorang yang mengerahkan
danmemberi penegasan, seseorang yang memberi jiwa dan mengilhami siswa
dengan cara membangkitkan rasa ingin tahu, rasa antusias, dan gairah dari seorang
pembelajar yang berani mengambil risiko (risk taking learner), dengan demikian
guru berperan sebagai pemberi informasi (informer), fasilitator dan seorang artis.
5. Menciptakan suasana pembelajaran yang membuat siswa nyaman tinggal di
kelas, menyenagkan (joyful learning), kondusif bagi terciptanya kreatifitas dan
inovasi juga demokratisasi, sehingga efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Ini adalah esensi dari PAKEM (pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan
menyenangkan).
6. Selanjutnya

seorang

guru

juga

harus

memfasilitasi,

mendukung,

dan

mengakomodasikan agar siswa mampu:
a. Membangun pengetahuannya sendiri terkait pokok bahasan/mata pelajaran
melalui proses eksplorasi, interaksi, dan refleksi yang berpusat pada tugas
pembelajaran yang kaya.
b. Mengembangkan dan meningkatkan keterampilan sesuai dengan pokok bahasan
mata pelajaran, mengembangkan keterampilan, memecahkan masalah, pemikiran
logis, pemikiran kreatif, penggunaan teknologi,kemampuan mandiri dan saling
ketergantungan.
c. Menggunakan keterampilannya agar dapat bekerja secara efektif, penuhpercaya
diri, peka dan penuh kejujuran dalam situasi yang penuh tantangan baru,
kompleksitas, kendala perbedaan, bias, ketidaktentuan, dan berbagai kerancuan.

SIMPULAN
Pengajaran adalah suatu sistem yang luas, yang mengandung dan dilandasi
oleh berbagai dimensi, yakni profesi guru, perkembangan dan pertumbuhan
siswa/peserta didik, tujuan pendidikan dan pengajaran, program pendidikan dan
kurikulum, perencanaan pengajaran, strategi belajar mengajar, media pengajaran,
bimbingan belajar, hubungan antara sekolah dan masyarakat, dan manajemen
pendidikan / kelas.

514

Pengelolaan kelas merupakan gabungan dari dua kata yaitu kata
pengelolaan dan kata kelas. Pengelolaan dalam bahasa Inggris diistilahkan
sebagaiManagement, pengertian pengelolaan atau manajement pada umumnya
yaitu kegiatan-kegiatanmeliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,
pengkoordinasian, pengawasan, dan penilaian.Berdasarkan pengalaman guru di
lapangan. Masalah-masalah yang timbul di dalam pelaksanaan pengajaran seperti
masalah pengarahan, evaluasi dan penilaian, isi dan urut-urutan pelajaran, metode
dan sistem penyajian bahan pelajaran, hambatan- hambatan.
Pengelolaan kelas (classroom manajement) adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan pembelajar dalam upaya menciptakan kondisi lingkungan
pembelajaran yang positif dan produktif agar proses belajar mengajar agar dapat
berjalan sesuai dengan tujuannya. Dengan kata lain, pengelolaan kelas adalah
upaya

memberdayakan

potensi

kelas

melalui

seperangkat

keterampilan

pembelajar intuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif, positif, dan
produktif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran untuk
mengoptimalisasi proses pembelajaran sehinggadapat diperoleh hasil yang
memuaskan.
Pengelolaan kelas

merupakan hal

yang sangat

penting dimana

keberhasilan dalmproses belajar mengajar dipengaruhi oleh keberhasilan dalam
pengelolaan kelas, dimana guru, murid sarana dan prasarana merupakan hal yang
menunjang keberhasilan tersebut.

SARAN
Semoga makalah ini membantu para guru maupun para calon guru untuk
menjadi guru yang professional dan berhasil dalam melakukan pengelolaan kelas.
Karenakeberhasilan dalam proses belajar mengajar merupakan keberhasilan pula
dalam pengelolaan kelas.

DAFTAR PUSTAKA
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PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE
TWO STAY TWO STRAY TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA
POKOK BAHASAN PERBANDINGAN PADA SISWA KELAS VII SMP
NEGERI 48 SURABAYA TAHUN AJARAN 2015-2016

Rizqiana Fitria
rizqiana.fitria_53@yahoo.com
(Mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas PGRI Adi Buana Surabaya)

ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya pemahaman siswa pada
matematika. Proses pembelajaran matematika dinyatakan bermakna jika seluruh
siswa terlibat secara aktif, baik mental, fisik maupun sosial. Salah satu model
pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif bekerja sama dalam proses
pembelajaran baik secara mental, fisik maupun sosial adalah pembelajaran
kooperatif “Apakah ada Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay
Two Stray (TS-TS) terhadap Hasil Belajar Matematika Pokok Bahasan
Perbandingan pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 48 Surabaya Tahun Ajaran
2015-2016?”.
Pembelajaran kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (TS-TS) salah satu
alternatif pembelajaran yang memberi kesempatan kepada kelompok untuk
membagi hasil dan informasi dengan kelompok lainnya untuk mengetahui apakah

516

ada Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (TS-TS)
terhadap Hasil Belajar Matematika Pokok Bahasan Perbandingan pada Siswa
Kelas VII SMP Negeri 48 Surabaya Tahun Ajaran 2015-2016. Hasil belajar yang
optimal akan tercapai apabila siswa sudah memahami pembelajaran dan diiringi
oleh perubahan perilaku yang lebih baik.
Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas VII I dan VII J di SMP
Negeri 48 Surabaya.”Sampel penelitian ini yaitu siswa kelas VII di SMP Negeri
48 Surabaya yaitu siswa kelas VII I berjumlah 34 siswa dan VII J berjumlah 34
siswa. Sampel dilakukan dengan proportionate stratified random
Samplingdigunakan apabila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak
homogen dan berstrata secara proposional. Variabel bebas penelitian ini adalah
Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (TS-TS) dan
variabel terikat hasil belajar siswa, cara pengambilan data melalui tes. Kesimpulan
dari hasil penelitian ini adalah ada perbedaan hasil belajar matematika antara
siswa yang diberi pembelajaran kooperatif tipe TSTS pokok bahasan
perbandingan pada kelas VII SMP Negeri 48 Surabaya tahun ajaran 2015-2016.
Saran, sebaiknya guru menggunakan model pembelajaran kooperatif di kelas agar
dapat meningkatkan interaksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa
sehingga tercipta suasana yang aktif dalam pembelajaran. Guru sebaiknya
memberi arahan yang jelas kepada siswa agar siswa memahami jalannya
pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif Tipe Two Stay Two
Stray (TS-TS).
Kata Kunci: Pembelajaran Two Stay Two Stray, Hasil belajar

Abstract
This study is based on students' minimum understanding toward
mathematics. The learning process of mathematics is stated as meaningful if the
students are actively included, mentally, phisycally or socially. One of the
learning model which can make students active to work in group during learning
process is cooperative learning "is the any influence of using cooperative learning
type Two Stay Two Stray (TS-TS) on the seventh grade students' mathematics
achievement of SMP Negeri 48 Surabaya on the comperation course academic
year 2015-2016?". Cooperative learning type Two Stay Two Stray (TS-TS) is one
of alternative learning model which gives chances to the group to share the results
and information with other group to know whether there is any or not influence of
using Cooperative learning type Two Stay Two Stray (TS-TS) on the seventh
grade students' mathematics achievement of SMP Negeri 48 Surabaya on
comperation course academic year 2015-2016. The optimal achievement will be
reached if students have understood it's learning and followed by behaviors
changes to be better. The population of this study are seventh grade students of
SMP Negeri 48 Surabaya. The sample of this study are seventh I and seventh J.
Both classes consist of 34 students. The sample is done by using Proportionate
stratified random sample used when the population has heterogeneous members or
unsure and proportionaly stratified. The independent variable in this study is
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influence cooperative learning model type two stay two stray (TS-TS) and
dependent variable is students' achievement. The data collection technique is done
by the test. The conclusion of this study is there any difference in mathematics
achievement between the students who are given cooperative learning model type
TSTS comperation course on the seventh grade students of SMP Negeri 48
Surabaya academic year 2015-2016. The suggestions are, it will be better if the
teacher uses cooperative learning model on the classroom, so that increase the
interaction between the teacher to the students and the students to the students. So
there will be active atmosphere active in learning process. The teacher should be
give the clear instructions to students in order to make the students understand the
learning model using cooperative learning model type Two Stay Two Stray (TSTS).
key word: Learning Two Stay Two Stray, learning result

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu
tuntutan yang harus terpenuhi seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi (IPTEK) serta perkembangan masyarakat yang telah melaju
dengan pesatnya. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dam Teknologi (IPTEK) serta
perkembangan masyarakat yang pesat ini menggugah para pendidik untuk
melakukan pembaharuan-pembaharuan dibidang pendidikan yang merupakan
salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna
menunjang kegiatan sehari-hari dalam masyarakat.
Pendidikan adalah usaha yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas
manusia. Sebagai suatu kegiatan yang sadar akan tujuan, maka pelaksanaannya
berada dalam suatu proses yang yang berkesinambungan dalam setiap jenis dan
jenjang pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan suatu
sistem yang memiliki tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk membentuk
manusia Indonesia yang selaras, serasi, dan seimbang dalam pengembangan
jasmani dan rohani (Bahri, 2005).
Hampir semua orang dikenai pendidikan dan melaksanakan pendidikan. Sebab
pendidikan tidak pernah terpisah dengan kehidupan manusia. Anak-anak
menerima pendidikan dari orang tuanya dan manakala anak-anak ini sudah

518

dewasa dan berkeluarga mereka juga akan mendidik anak-anaknya. Begitu pula di
sekolah dan perguruan tinggi, para siswa dan mahasiswa dididik oleh guru dan
dosen.
Kurikulum yang digunakan oleh pendidikan saat ini adalah kurikulun 2013
yang diharapkan mampu memberikan wawasan baru terhadap sistem pendidikan
yang sedang berjalan selama ini. Selain itu, juga diharapkan dapat membawa
dampak terhadap peningkatan efisiensi dan efektifitas kinerja sekolah, khususnya
dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Mengingat siswa datang dari
berbagai latar belakang kesukaan dan tingkat sosial yang berbeda-beda. Salah satu
perhatian sekolah harus ditujukan pada asas pemerataan, baik di dalam bidang
sosial, ekonomi, dan politik. Seperti yang kita ketahui saat ini bahwa kurikulum
2013. Siswa dituntut untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran.
Namun, pada kenyataannya proses pembelajaran masih bersifat jonvensional,
dimana guru masih dijadikan sebagai teacher center, sedangkan siswa masih
berperan sebagai objek pembelajaran. Informasi yang diterima kurang efisien,
karena tidak ada daya pengingat yang kuat. Walaupun ada proses penguatan
dalam bentuk catatan yang monoton. Ilmu matematika saat ini terus berkembang
dengan seiring perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin cepat. Hal ini akan
berpengaruh pada proses kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan suatu
sarana yang dapat menghubungkan antara guru dengan siswa agar kegiatan
pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Bagi siswa kelas VII matematika
termasuk salah satu mata pelajaran yang sangat sulit untuk dipelajari, karena
berkaitan dengan angka dan berbagai macam rumus. Oleh karena itu, banyak
siswa yang masih merasa kesulitan dalam memahami dan mempelajari materi,
apalagi yang bersifat abstrak, banyak rumus yang harus dihafal, membutuhkan
pengulangan, penjelasan lebih, dan membutuhkan banyak waktu untuk
memecahkan persoalan. Agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik,
maka diperlukan model pembelajaran yang tepat, dan guru sebagai fasilitator
harus mampu memberikan kemudahan bagi siswa supaya kegiatan pembelajaran
menjadi menyenangkan, efektif, dan efisien. Jika penggunaan model pembelajaran
yang digunakan kurang tepat, maka pemahaman tentang materi akan sulit
dipahami oleh siswa dan akan berdampak pada hasil belajar siswa.
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Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman siswa. Penelitian
metode pembelajaran sangat berpengaruh terhadap kualitas pengajaran dalam
proses belajar mengajar matematika. Proses pembelajaran matematika dinyatakan
bermakna jika seluruh siswa terlibat secara aktif, baik mental, fisik maupun sosial.
Oleh karena itu, maka pelajaran matematika harus diorganisasikan dengan metode
pembelajaran yang tepat dan selanjutnya disampaikan kepada siswa dengan
metode yang tepat pula guna mencapai tujuan pembelajaran.
Untuk mengatasi masalah kesulitan pada siswa terhadap pelajaran matematika
adalah

pembelajaran

kooperatif.

Pembelajaran

ini

memiliki

paham

konstruktivisme, yaitu pembelajaran suatu kondisi dimana secara motodologis
cenderung lebih didominasi oleh siswa, sedangkan guru membantu siswa untuk
membangun pengetahuannya dengan kemampuannya sendiri melalui konsep
internalisasi sehingga pengetahuan itu dapat terkontruksi kembali. Proses
membangun pemahaman inilah yang lebih penting dengan tujuan agar siswa dapat
belajar dengan baik, sehingga pemahaman materi yang dipelajari akan lebih
bermakna (Akhmad. Susanto, 2013).
Roger, dkk. (1992). Menyatakan cooperative learning is group learning
activity organized in such a way that learning is based on the socially structured
change of information between learners in group in which each learner is held
accountable for his or her own learning and is motivated to increase the learning
of others (Pembelajaran kooperatif merupakan aktivitas pembelajaran kelompok
yang diorganisir oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada
perubahan informasi secara sosial di antara kelompok-kelompok pembelajar yang
di dalamnya setiap pembelajar bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri
dan didorong untuk meningkatkan pembelajaran anggota-anggota yang lain).
Parker (1994). mendefinisikan kelompok kecil kooperatif sebagai suasana
pembelajaran di mana para siswa saling berinteraksi dalam kelompok-kelompok
kecil untuk mengerjakan tugas akademik demi mencapai tujuan bersama.
Sementara itu, Davidson (1995) mendefinisikan pembelajaran kooperatif secara
terminologis dan perbadaannya dengan pembelajaran koolaboratif. Menurutnya,
pembelajaran kooperatif merupakan suatu konsep konsep yang sebenarnya sudah
ada sejak dulu dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini memang dikenal sangat
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penting untuk meningkatkan kinerja kelompok, organisasi, perkumpulan manusia
(dalam Miftahul, 2013).
Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa tipe antara lain Teams Games
Tournament (TGT), Team Assisted Individualization (TAI), Student Team
Achievement Devision (STAD), Jigsaw, Numbered Head Together (NHT), Think
Pair Share (TPS), Two Stay Two Stray (TSTS), dan lain sebagainya. Salah satu
tipe dalam pembelajaran kooperatif seperti disebutkan diatas adalah Two Stay Two
Stray (TSTS) yang dikembangkan oleh Spencer Kagan (1990) yaitu model
pembelajaran kooperatif

yang memberi kesempatan kepada kelompok untuk

membagi hasil dan informasi dengan kelompok lainnya.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis terdorong untuk
mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif
Tipe Two Stay Two Stray (TS-TS) terhadap Hasil Belajar Matematika Pokok
Bahasan Perbandingan pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 48 Surabaya Tahun
Ajaran 2015-2016”.

B. Rumusan Pertanyaan
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah “Adakah pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two
Stray (TS-TS) terhadap hasil belajar matematika pokok bahasan Perbandingan
pada siswa kelas VII SMP Negeri 48 Surabaya Tahun Ajaran 2015-2016?”.

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini adalah untuk mengetahui ada pengaruh penggunaan model
pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TS-TS) terhadap hasil belajar
matematika pada siswa kelas VII SMP Negeri 48 Surabaya.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Bagi Guru
Memberikan informasi penting mengenai pembelajaran matematika dan dapat
dijadikan pertimbangan guru dalam memilih metode dan pendekatan
pembelajaran guna mencapai kualitas pengajaran.
2. Bagi Siswa
Dapat memudahkan siswa dalam memahami materi dan menjawab soal
matematika serta dapat membantu siswa agar berusaha lebih baik dan
bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan dan rumusan permasalahan yang penulis ajukan, maka
penelitian ini akan menggunkan metode eksperimen. Yang dimaksud metode
eksperimen adalah suatu pengamatan yang dilakukan atas keadaan tertentu
dimana didalamnya diberi kondisi khusus sehingga tercipta gejala yang kemudian
akan dipelajari, diselidiki dan disederhanakan sehingga dapat memperoleh suatu
kesimpulan.
Dalam metode eksperimen ini mengungkapkan hubungan antara dua variabel
atau lebih untuk mencari pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya.
Menurut Sugiyono (2013), populasi adalah wilayah generalisasiyang terdiri
atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentuyang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas VII SMP Negeri 48 Surabaya
sebanyak 306 siswa. Alasan penentuan populasi tersebut karena ingin menerapkan
penggunaan metode Two Stay Two Stray (TS-TS) pada pembelajaran matematika
di sekolah tersebut.
Menurut Sugiyono (2013), sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu probability sampling. Menurut
Sugiyono (2013), probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang
memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih
menjadi anggota sampel. Cara pengambilan sampel menggunakan proportionate
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stratified random sampling. Proportionate stratified random Sampling digunakan
apabila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata
secara proposional. Sampel penelitian ini yaitu siswa kelas VII di SMP Negeri 48
Surabaya yaitu siswa kelas VII I berjumlah 34 siswa dan VII J berjumlah 34
siswa.
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa data
kuantitatif, yaitu suatu teknik yang penganalisisannya dilakukan dengan
perhitungan, karena berhubungan dengan angka pada skor tes akhir siswa setelah
dilaksanakan pembelajaran pada pokok bahasan Perbandingan.

HASIL PENELITIAN
Dari hasil yang signifikan dengan rata-rata nilai postest siswa kelas
eksperimen (VII I) yang lebih tinggi dari nilai rata-rata kelas kontrol (VII J) yaitu
. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe TS-TS pada pokok bahasan perbandingan
berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 48
Surabaya.

PEMBAHASAN
Berdasarkan perhitungn uji Normalitas pada kelas Eksperimen, ditemukan
bahwa harga Chi Kuadrat hitung

6,61. Harga tersebut selanjutnya

dibandingkan dengan harga Chi Kuadrat tabel

dengan dk (derajat

kebebasan = jumlah interval kelas – 1) = 5 dan taraf kesalahannya adalah ( a = 5
%), maka harga Chi Kuadrat tabel

= 11,07. Karena harga Chi Kuadrat

hitung lebih kecil dari Chi Kuadrat tabel

.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi data nilai test kelas VII I tersebut
normal.
Berdasarkan perhitungn uji Normalitas pada kelas Kontrol, ditemukan bahwa
harga Chi Kuadrat hitung

4,19. Harga tersebut selanjutnya

dibandingkan dengan harga Chi Kuadrat tabel

dengan dk (derajat
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kebebasan = jumlah interval kelas – 1) yaitu 6 – 1 = 5 dan taraf kesalahannya
adalah ( a = 5 %), maka harga Chi Kuadrat tabel
Chi

Kuadrat

hitung

lebih

kecil

= 11,07. Karena harga
dari

Chi

Kuadrat

tabel

. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
distribusi data nilai test kelas VII J tersebut normal.
Selanjutnya akan diuji hipotesis dengan langkah-langkah sebagai berikut.
1. Merumuskan

dan
tidak ada perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang

diberi pembelajaran kooperatif tipe TSTS pokok bahasan Perbandingan pada
siswa kelas VII SMP Negeri 48 Surabaya tahun ajaran 2015-2016
ada perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang
diberi pembelajaran kooperatif tipe TSTS pokok bahasan Perbandingan pada
siswa kelas VII SMP Negeri 48 Surabaya tahun ajaran 2015-2016
2. Menentukan taraf signifikan a yaitu

atau

serta menghitung

derajat kebebasannya (dk) dengan rumus

Sehingga
3. Menentukan

1,996
dengan statistik uji yaitu Uji T.

Dari perhitungan diatas nilai T diketahui 7,050
4. Daerah penolakan
Dari kurva dapat dilihat bahwa

berada pada daerah penolakan

yaitu

, maka

di tolak.

SIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di SMP Negeri 48 Surabaya
dan hasil analisis, maka dapat ditarik simpulan bahwa “Ada beda dalam
penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS terhadap hasil belajar
matematika pokok bahasan perbandingan pada kelas VII SMP Negeri 48
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Surabaya tahun ajaran 2015-2016. Dengan begitu dapat dikatan bahwa dengan
mengguanakan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TS-TS)
mempunyai pengaruh yang baik, sehingga hasil belajar siswa kelas VII SMP
Negeri 48 Surabaya mengalami peningkatan serta dapat mencapai ketuntasan di
atas KKM yang telah ditentukan.

SARAN
Berdasarkan kesimpulan dan analisis data penelitian, maka peneliti mencoba
memberikan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan hasil belajar siswa
pada umumnya antara lain:
1. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pelajaran matematika,
sebaiknya guru menggunakan model pembelajaran kooperatif di kelas agar
dapat meningkatkan interaksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan
siswa sehingga tercipta suasana yang aktif dalam pembelajaran. Hal tersebut
akan menjadikan siswa termotivasi dalam belajar matematika.
2. Sebelum

melaksanakan

pembelajaran

kooperatif,

guru

diharapkan

menjelaskan kepada siswa terlebih dahulu agar siswa memahami aturan
pembelajaran tersebut.
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PENGEMBANGAN MEDIA POCKET BOOK BERBASIS PMRI
(PENDIDIKAN MATEMATIKA REALISTIK INDONESIA) PADA
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Abstract
Education with background the lass of media mathematics lesson. Media used
only form of textbooks to which has the size of a thick so make students less
enthusiasm for learning. Sometimes, students fell with the lesson which brought
by teacher to imagine in real life. And so we need a media alternative learning
and contains material of mathematics lesson which is easily imagined by
students with PMRI approach (Indonesian Realistic Mathematics Education). The
type of this research is development research to produce a product of media
that can be used to study. Research conducted by researchers refer to models of
Research and Development (R & D). In this research use research Research and
Development (R & D) model with the steps: (1) the potentials and problems, (2)
collection of data or information, (3) the design of the product, (4) validation of
products, (5) a revision or improvement of products, (6 ) trials of products. The
produk of the Pocket Book Media have been developed received positive
responses from students of class VII SMPN 39 Surabaya. From these results it can
be concluded that the learning media in the form of pocket book proper to use
and can be used as a source of learning mathematics with a subject of
comparison for students of class VII SMPN 39 Surabaya.
Keyword: PMRI, Pocket book media, Reseacrch and Development.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mengikuti tantangan
perubahan zaman sebagai upaya memajukan kualitas pendidikan di Indonesia
salah satunya dengan berpartisipasi dalam Programme for International Student
Assesment (PISA) pada tahun 2000 sejak PISA pertama kali dilaksanakan. PISA
merupakan suatu program penilaian skala internasional yang bertujuan untuk
mengetahui sejauh mana siswa (berusia 15 tahun) bisa menerapkan pengetahuan
yang sudah mereka pelajari di sekolah. PISA fokus dalam mengukur kemampuan
siswa dalam bidang membaca, matematika, dan sains. Dalam mengukur
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kemampuan siswa, PISA menggunakan soal-soal yang berkaitan dengan
kehidupan nyata. Indonesia walaupun terlibat sejak awal dalam penyelanggaraan
PISA hasil yang dicapai siswa dalam PISA jauh dari kata memuaskan. Pada PISA
2000, Indonesia menempati ranking 39 dari 41 negara untuk bidang matematika,
PISA 2000 masih belum memuaskan, yaitu ranking 38 dari 40 negara, PISA 2006,
skor matematika siswa Indonesia naik secara signifikan namun Indonesia tetap
berada di ranking bawah dengan posisi 50 dari 57 negara. Pada PISA 2009, skor
matematika siswa Indonesia turun dengan menempati posisi 61 dari 65 negara.
Berdasarkan hasil PISA di atas, dapat dijadikan sebagai media untuk
melakukan refleksi atas pembelajaran matematika di Indonesia yang selama ini
sudah dilakuan dan selanjutnya guna memperbaiki kualitas pendidikan dan
pembelajaran matematika sekarang dan nanti.
Frudenthal (dalam Wijaya, 2012: 20) berpendapat bahwa matematika
sebaiknya tidak diberikan kepada siswa sebagai produk jadi yang siap pakai
melainkan sebagai satu bentuk kegiatan dalam mengkontruksi konsep matematika
atau dengan kata lain “matematika merupakan suatu bentuk aktivitas manusia”.
Pernyataan ini melatarbelakangi lahirnya RME (Realistic Mathematic Education)
di Indonesia. RME yang dikenal dengan PMRI (Pendidikan Matematika Realistik
Indonesia) yang merupakan sebuah inovasi dalam dunia pendidikan yang
dikembangkan khusus untuk matematika dan sesuai dengan iklim budaya
Indonesia yang sangat berpotensi untuk meningkatkan koneksi siswa terhadap
konsep-konsep matematika dengan menggunakan prinsip-prinsip matematika.
Salah satu materi dalam pembelajaran matematika untuk SMP kelas VII
yaitu perbandingan. Agar perbandingan dikuasai dengan baik oleh siswa, maka
diperlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai konsepnya terlebih dahulu.
PMRI adalah sebuah inovasi yang dapat dipakai untuk membantu siswa
mengkontruksi konsep dasar Perbandingan, dengan cara mengaplikasikannya
pada kehidupan nyata. Dimulai dengan pemberian contoh permasalahan yang
nyata atau suatu permasalahan yang bisa diimajinasikan oleh siswa, selanjutnya
siswa diarahkan untuk mengkontruksikan pengetahuan yang sudah diperoleh
untuk mendapatkan kesimpulan yang diinginkan. Sehingga dibutuhkan media
pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam mengkontruksi pengetahuan
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sesuai dengan pengalamannya sehingga terjadi proses belajar yang mengakibatkan
perubahan

yang positif

pada

siswa.

Oleh

karena

itu,

peneliti

ingin

mengembangkan sebuah media yang dapat dimanfaatkan siswa sebagai salah satu
sumber belajar yang membuat siswa antusias dan menikmati belajar sehingga
dimanfaatkan sebagai sumber belajar siswa. Media tersebut adalah media pocket
book (buku saku) dengan ukuran sesaku dan mudah dibawa kemana-mana.
Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini ingin menjawab permasalahan
dengan bagaimana mengembangkan media pocket book berbasis PMRI
(Pendidikan Matematika Realistik Indonesia) pada pembelajaran matematika
kelas VII SMPN 39 Surabaya? yang hasilnya diharapkan mampu memberikan
alternative bagi siswa kelas VII serta mendapatkan respon positif terhadap media
yang telah dikembangkan.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan. Penelitian
pengembangan memiliki tujuan untk menghasilkan produk tertentu dan menguji
kualitas kelayakan produk yang telah dikembangkan. Produk yang dihasilkan
dalam penelitian ini berupa media pocket book berbasis PMRI dengan materi
pokok perbandingan. Model pengembangan yang digunakan adalah model
research

and

Development

(R&D).

Langkah-langkah

dalam

penelitian

pengembangan ini antara lian adalah menemukan potensi dan masalah,
pengumpulan data atau informasi, desain produk, validasi produk, revisi atau
perbaikan produk, dan langkah terakhir adalah uji coba produk (Sugiyono, 2013:
408).
Uji coba produk untuk memperoleh data yang dapat digunakan sebagai
dasar untuk menetapkan kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan produk. Uji coba
produk dilakukan dengan menguji kevalidan kepada ahli isi serta ahli desain dan
media pembelajaran. Selain itu, diperlukan uji coba produk pada kelas terbatas
guna mengetahui respon siswa kelas VII terhadap produk yang dikembangkan.
Uji kevalidan dilakukan untuk menentukan apakah produk yang dikembangkan
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telah layak digunakan ataukah tidak. Untuk mengukur tingkat kelayakan produk
yang dikembangkan, digunakan teknik analisis sebagai berikut:

Keterangan:
P

: Persentase (%)

X

: Jumlah skor jawaban dari responden
: Jumlah skor maksimal dari instrumen

Rumus untuk mengolah data secara keseluruhan aspek kelayakan:

Keterangan:
P

: Persentase (%)
: Jumlah keseluruan skor jawaban dari seluruh responden
: Jumlah keseluruhan skor maksimal dalam keseluruhan dari instrumen
Setelah didapatkan hasil dari data yang diolah dengan menggunakan rumus

diatas, hasil tersebut dibandingkan dengan kriteria kelayakan menurut Arikunto
(2009: 245) dapat digambarkan sebagai berikut:
Tabel 1 Kualifikasi Kelayakan Media Pembelajaran menurut Arikunto
No.

Persentase

Kualifikasi

Ekuivalen

1.

86%-100%

Tidak revisi

Sangat layak

2.

76%-85%

Tidak Revisi

Layak

3.

56%-75%

Perlu Revisi

Cukup layak

Harus Revisi

Tidak Layak

4.

55%
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HASIL PENELITIAN
Penelitian ini telah menghasilkan sebuah produk penelitian berupa media
pocket book Matematika berbasis PMRI sebagai media pembelajaran matematika
untuk siswa SMP/MTs kelas VII semester I pada materi perbandingan dan skala
berdasarkan standar isi kurikulum 2013 dan mengacu pada aturan penulisan media
cetak. Di dalam media pembelajaran pocket book berbasis PMRI ini terdiri dari 2
materi pembahasan yakni perbandingan dan skala. Selain itu, dalam media pocket
book berbasis PMRI ini disajikan dengan pendahuluan, my activity, materi,
contoh soal dan pembahasan, uji pemantapan, latihan mandiri, profil, dan daftar
pustaka.
Pembuatan

media

pembelajaran

pocket

book

berbasis

PMRI ini

menggunakan metode penelitian pengembangan Research & Development
(R&D). Adapun langkah-langkah dalam mengembangkan media pembelajaran
pocket book berbasis PMRI ini adalah dengan mengetahui potensi dan masalah,
mengumpulkan data, mendesain media pembeajaran pocket book, menguji media
yang telah dikembangkan kepada ahli isi dan ahli media dan desain pembelajaran.
Langkah selajutnya yakni merevisi media yang telah diuji oleh para ahli
berdasarkan saran dan pendapat yang diterima dari para ahli serta yang terakhir
adalah mengujicobakan media pembelajaran kepada guru matematika dan siswa
SMPN 39 Surabaya untuk mengetahui respon terhadap media yang telah
dikembangkan.
Media pocket book

yang telah dikembangkan mendapatkan penilaian

83,7% dengan kualifikasi layak digunakan tanpa revisi dan mendapatkan nilai
80,7% dengan kualifikasi layak digunakan tanpa revisi. Adapun respon siswa
terhadap media pocket book yang telah dikembangkan jika dipersentasekan
sebesar 88,7%.

PEMBAHASAN
Pembuatan

media

pembelajaran

pocket

book

berbasis

PMRI ini

menggunakan metode penelitian pengembangan Research & Development
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(R&D). Berdasarkan prosedur pengembangan yang sudah dikemukakan
pembuatan media pembelajaran ini dilakukan dalam beberapa tahapan
pengembangan untuk menghasilkan produk akhir penelitian, yaitu dengan
menentukan potensi dan masalah dengan melakukan analisis kurikulum, analisis
kebutuhan siswa, dan analisis ketersediaan media pembelajaran. Potensi dan
masalah dihimpun dalam pengumpulan data atau informasi dengan melakukan
wawancara dan observasi.
Hasil pengumpulan data yang terkumpul digunakan oleh peneliti sebagai
dasar dalam pengembangan media pocket book. Peneliti mendesain produk
berdasarkan hasil pengumpulan data atau informasi yang selanjut diuji kelayakan
kepada ahli isi dan ahli media dan desain pembelajaran. dari pengujian tersebut
didapatkan bahwa media yang dikembangkan mendapatkan penilaian 83,7%
dengan kualifikasi layak digunakantanpa revisi dari ahli isi serta 80,7% dengan
kualifikasi layak digunakan tanpa revisi.
Dari pengujian kelayakan tersebut, akan didapatkan saran dan masukan yang
selanjutnya digunakan penelti untuk merevisi media yang dikembangkan. Hal ini
dilakukan agar media yang dikembangkan benar-benar layak digunakan menurut
para ahli. setelah melakukan revisi, peneliti kemudian melakukan uji coba kelas
terbatas yang dilakukan kepad guru matematika dan siswa kelas VII SMPN 39
Surabaya. Dari hasil uji coba kelas terbatas tersebut didapatkan bahwa media yang
telah dikembangkan mendapat respon ositif dan dijadikan sebagai sumber belajar
matematika dengan pokok bahasan perbandingan untuk siswa kelas VII SMPN 39
Surabaya.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian pengembangan dan pembahasan secara
keseluruhan yang mencakup kualitas media pocket book

dapat disimpulkan

bahwa Media pocket book berbasis PMRI dikembangkan melalui enam tahap
pengembangan yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data dan informasi,
desain produk, validasi produk, revisi atau perbaikan produk, dan uji coba produk.
Agar hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka dalam pengembangan
media pocket book sangat memperhatikan prinsip-prinsip PMRI yang mempunyai
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lima langkah yaitu penggunaan konteks “dunia nyata”, penggunaaan model untuk
mengkontruksi konsep, pemanfaatan hasil konstruksi siswa, interaktivitas, dan
keterkaitan. Berdasarkan uji coba lapangan, media pocket book berbasis PMRI
hasil pengembangan dengan judul “Mari Belajar Perbandingan & Skala”
mendapatkan respon positif dari guru matematikan dan siswa kelas VII SMPN 39
Surabaya yang disimpulkan dari hasil angket yang telah diisi oleh siswa SMPN 39
Surabaya yang memperoleh kategori baik dari responden seta mendapatkan
respon positif.
SARAN
Berdasarkan temuan penelitian ini, peneliti menyarankan sebagai berikut:
1.

Peneliti menyarankan apabila akan mengembangkan media pembelajaran
cetak, sebaiknya menggunakan software Photoshop CS6 atau Corel Draw,
sehingga lebih mudah dalam penataan letak dan pengaturan grafis.

2.

Peneliti menyarankan adanya lembar pengamatan atau observer selain
peneliti untuk mengamati kegiatan dan aktivitas responden selama proses
penelitian sehingga hasilnya penelitian lebih maksimal.
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Abstract
Motivation to learn is the need to learn a very important and inseparable
with learning activities and provide direction for the sake of learning activities to
achieve a goal . Motivation to learn there that comes from self -called intrinsic
motivation , there are also those who came from outside ourselves which required
the emergence of outside stimuli commonly referred to as extrinsic motivation .
With the diligent effort and mainly based on their motivation, then someone who
learned it will be able to give birth to achievement . The learning achievement is a
result that is achieved or obtained from a learning process in achieving the
learning objectives . The learning achievement is a picture of the student's ability
to understand the content of the lessons is usually denoted by a score or value.
Objectives to be achieved in this study was to determine students 'motivation
Junior High School I Wonoayu , to determine student achievement SMP Negeri I
Wonoayu , and to investigate the relationship between students' motivation to
learn mathematics achievement of students of SMP Negeri I Wonoayu. To collect
data , the author uses several methods include methods of documentation , and
spread out a questionnaire with a sample of 37 students and the sample was
obtained by applying random sampling techniques . Once the data is obtained , the
authors analyzed using correlation analysis using the formula of Pearson Product
Moment . Based on these results we can conclude that there is a relationship /
correlation between the learning motivation to learn Mathematics Achievement .
This is indicated by the value of R = 0.325 which shows the relationship between
the free variable with variable tied to F count 2.578 and 2.072 , which means that
T count is greater than F table ( 0,385 > 0,325 ) with sig F 0,000 . From the results
of this study concluded that there was a significant positive correlation between
students' motivation to learn mathematics achievement SMP Negeri I Wonoayu .
So it is recommended in the SMP Negeri I Wonoayu to maintain and improve the
motivation and student achievement .
Keywords: Motivation , Achievement Math .
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PENDAHULUAN
Pada hakekatnya dunia pendidikan ini menyiapkan anak didiknya agar
mampu memecahkan berbagai problema kehidupan, sehingga pada umumnya
keberhasilan suatu pendidikan tidak terlepas dari berbagai faktor misalnya:
perhatian, tanggapan, penguasaan, dan motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran
disekolah. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan penguasaan matematika
dalam pembelajaran adalah motivasi belajar siswa.
Menurut Winkel (1996 : 53) seorang kognitivis, menyatakan bahwa belajar
adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif
dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan,
pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap.
Pembelajaran matematika sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari,
karena dapat meningkatkan kemampuan secara logis serta mampu memperjelas
dalam menyelesaikan masalah. Rendahnya penguasaan siswa terhadap materi
pembelajaran matematika, serta kurang mampunya siswa dalam memahami materi
pembelajaran matematika terlihat dari rendahnya prestasi belajar matematika yang
dicapai siswa. Sering dijumpai banyak siswa yang kesulitan dalam belajar
matematika. Hal ini disebabkan siswa tersebut takut bertanya kepada guru saat
proses belajar mengajar berlangsung. Salah satu faktor yang mempengaruhi
prestasi belajar siswa adalah motivasi. Dengan motivasi belajar siswa ini
diharapkan dapat membentuk kebiasaan siswa dalam belajar sehingga prestasi
belajarnya pun dapat meningkat.
Motivasi

belajar

siswa

mendukung

berlangsungnya

proses

belajar

matematika. Motivasi belajar siswa juga dapat menumbuhkan minat belajar siswa.
Minat belajar siswa merupakan kekuatan yang mendorong siswa untuk belajar.
Siswa yang berminat pada pelajaran matematika akan tampak terdorong terus
untuk tekun belajar, berbeda dengan sikap siswa yang sikapnya hanya menerima
pelajaran saja, tidak serius dalam belajar dan hanya belajar saat ulangan atau ujian
saja. Mereka hanya tergerak untuk mau belajar tapi sulit untuk bisa tekun karena
tidak ada pendorongnya. Untuk merangsang perhatian siswa setiap guru dituntut
harus mampu menciptakan suasana proses belajar mengajar sedemikian rupa
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sehingga mampu menarik siswa terhadap apa yang diberikan. Suatu keadaan yang
menarik perhatian siswa dapat menimbulkan motivasi bagi siswa.
Menurut Clayton Alderfer (dalam Nashar, 2004 : 42) motivasi belajar adalah
kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh
hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Motivasi
dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan
perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Dalam motivasi terkandung adanya
keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, motif tujuan perilaku, menyalurkan
dan mengarahkan sikap serta perilaku pada individu dalam jurnal pendidikan
(Ghullam Hamdu, Lisa Agustina: 2011).
Menurut Slameto (1991), motivasi merupakan proses yang mendorong
seseorang untuk melakukan sesuatu. Seorang yang termotivasi belajar
menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh untuk berpikir dan memusatkan
perhatian, serta merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan yang
menunjang belajar (Mohamad S. 2004, hal-62).
Sulastri (2009 : 51) berpendapat bahwa prestasi adalah suatu hasil dari apa
yang telah diusahakan dengan menggunakan daya atau kekuatan. Sedangkan
menurut Tirtonegoro (1984 : 14) prestasi belajar adalah penilaian hasil usaha
kegiatan belajar dinyatakan dalam bentuk symbol, angka, huruf, maupun kalimat
yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak dalam
periode tertentu.
Karena seorang mempunyai tujuan tertentu dari aktivitasnya, maka seorang
mempunyai motivasi yang kuat untuk mencapainya dengan segala upaya yang
dapat dilakukan untuk mencapainya.
Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan sebab seorang yang tidak
mempunyai motivasi dalam belajar, tak akan mungkin melakukan aktivitas
belajar.
Hal ini merupakan pertanda bahwa sesuatu yang dikerjakan itu tidak
menyentuh kebutuhannya. Segala sesuatu yang menarik minat orang lain belum
tentu menarik minat orang tertentu selama sesuatu itu tidak menyentuh
kebutuhannya.
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Untuk mempelajari dan menguasai materi pembelajaran khususnya pelajaran
matematika, perlu adanya kesiapan intelektual. Dalam hal ini perlu adanya
motivasi dan minat siswa dalam belajar matematika agar prestasi belajarnya dapat
meningkat.
Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini ingin menjawab permasalahan
adakah hubungan

motivasi belajar siswa dengan prestasi belajar matematika

siswa kelas VII SMP Negeri I Wonoayu. Dengan demikian, tujuan penelitian ini
yaitu untuk mengetahui apakah ada hubungan motivasi belajar siswa dengan
prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri I Wonoayu.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Karena pada
penelitian kuantitatif, instrumen utamanya berasal dari sampel orang-orang yang
diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan. Pengambilan subjek penelitian
dilakukan dengan cara Sample Random Sampling, sedangkan pengumpulan data
penelitian dengan cara mengerjakan pertanyaan/pernyataan angket dan lembar
post test. Angket diberikan setelah materi pembelajaran yang telah dijelaskan oleh
guru selesai, setelah itu diberikan lembar post tes. Sumber data yang digunakan
yaitu dari siswa kelas VII B SMP Negeri I Wonoayu dengan jumlah 37 siswa.
Dalam penelitian teknik pengumpulan data sangatlah penting, karena dapat
menentukan keberhasilan dari penelitian tersebut. Adapun teknik pengumpulan
data yang digunakan dengan memberikan angket dan tes tulis yang berbentuk
uraian dengan pokok bahasan Perbandingan dan skala khususnya soal cerita.
Angket yang diberikan berjumlah 30 pernyataan. Dalam 30 pernyataan siswa
diberikan waktu selama 20 menit. Sedangkan soal post test yang diberikan
berjumlah 10 butir soal. Dalam 10 butir soal yang harus dikerjakan dalam tes hasil
belajar, siswa diberikan waktu selama 1 jam pelajaran yaitu 1x45 menit. Setelah
waktu habis siswa menyerahkan hasil pekerjaannya kembali. Penulis akan
melakukan pengumpulan data yang didapat dari hasil penelitian melalui angket
dan tes hasil belajar tersebut.
Setelah data dan sumber data terkumpul dengan menggunakan teknik
pengumpulan data di atas, penulis akan menganalisis data tersebut dengan
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menggunakan analisis data Korelasi Product Moment. Tujuannya adalah untuk
menentukan ada tidaknya hubungan dan apabila ada, berapa eratnya hubungan itu.
Adapun interpretasi koefisien korelasi nilai r untuk mengetahui seberapa erat
hubungan tersebut. Dapat dilihat pada label berikut.

Tabel 1:

Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r

Interval

Tingkat Hubungan

Koefisian
0,80 – 1,000

Sangat Kuat

0,60 – 0,799

Kuat

0,40 – 0,599

Cukup Kuat

0,20 – 0,399

Rendah

0,00 – 0,199

Sangat Rendah

HASIL PENELITIAN
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil jumlah nilai dari motivasi belajar
siswa adalah 2578, sedangkan jumlah nilai prestasi belajar matematika adalah
2072. Kemudian jumlah nilai dari keduanya di kuadratkan dan di kalikan.
Sehingga setelah dihitung menggunakan statistik koefisien Korelasi Product
Moment didapatkan hasil nilai

.

Uji hipotesis. Untuk menguji hipotesis ditentukan

dan

terlebih dahulu,

menentukan taraf signifikan dengan taraf signifikan ( )
diperoleh
diperoleh

atau

, menggunakan statistik uji Korelasi Product Moment
, menentukan kriteria pengujian
.

ditolak jika

.

diterima jika
atau

.
Oleh karena dari hasil analisis data didapat
, karena
hipotesa nol (

sedangkan

sehingga dapat disimpulkan bahwa

) ditolak dan hipotesa kerja (

) diterima dengan kata lain: “Ada

538

hubungan motivasi belajar siswa dengan prestasi belajar matematika siswa kelas
VII SMP Negeri I Wonoayu.”

PEMBAHASAN
Berdasarkan analisis diatas didapatkan bahwa
maka disimpulkan bahwa hipotesa kerja (

lebih besar dari

) diterima dan hipotesa nol (

)

ditolak. Hal ini berarti bahwa “Ada hubungan motivasi belajar siswa dengan
prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri I Wonoayu.”
Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa faktor motivasi belajar siswa membawa
pengaruh besar terhadap hasil belajar, karena dalam proses belajar sikap siswa
menerima, menanggapi pelajaran baik dikelas atau diluar ruangan kelas
ditunjukan melalui nila UAS.
Matematika merupakan ilmu yang berstruktur dan cara berpikrnya
menggunakan abstraksi dan generalisasi, maka kesiapan intelektual merupakan
syarat mutlak bagi siswa. (Herman Hudoyo, 1979: 49).
Untuk memperoleh kesiapan intelektual itu terlebih dahulu harus ada
kesiapan

“motivasi

belajar”

sehingga

saat

siswa tersebut

memperoleh

pengetahuan baru akan menambah prestasinya.
Jadi motivasi belajar siswa semakin membaik, maka prestasi belajar siswa
khususnya bidang studi matematika akan semakin membaik pula. Hal ini berlaku
sebaliknya jika motivasi belajar siswa berkurang, maka prestasi belajar
matematika akan menunjukkan penurunan.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang terurai yang telah dibahas
sebelumnya, diperoleh hasil analisa data yang menunjukkan bahwa perhitungan
uji statistik dengan menggunakan rumus Korelasi Product Moment, didapatkan
korelasi antara variabel X dan variabel Y (
signifikan

dan

) adalah

diperoleh

disimpulkan bahwa hipotesa kerja (

dengan taraf
. Sehingga dapat

) diterima dan hipotesa nol (

) ditolak.

Hal ini berarti: “Ada hubungan motivasi belajar siswa dengan prestasi belajar
matematika siswa kelas VII SMP Negeri I Wonoayu.
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar seorang siswa dengan sering
atau aktifnya seorang guru memberikan motivasi belajar, maka siswa tersebut
akan lebih giat belajar.

SARAN
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka beberapa saran
yang bisa disampaikan peneliti yaitu:
1. Sebagai seorang guru hendaknya sering memberikan motivasi pada siswa
untuk lebih giat belajar.
2. Diharapkan kepada orang tua memberikan perhatian dan dorongan kepada
putra-putrinya dirumah dalam hal belajar.
3. Dalam penyampaian materi pelajaran, diharapkan guru tidak hanya menitik
beratkan pada pengetahuan saja, tetapi hendaknya memperhatikan kesiapan
siswa dalam menerima pelajaran.
4. Mengupayakan hubungan yang baik antara guru dengan siswa, sehingga
tercipta suasana kelas yang nyaman demi kelancaran belajar siswa.
5. Dalam usaha meningkatkan prestasi belajar siswa dibidang matematika dapat
dilakukan dengan memperbaiki kreativitas belajar siswa misalnya dengan
mengadakan program remedial dan memberi tambahan pelajaran diluar jam
sekolah.
6. Dalam menimgkatkan prestasi belajar matematika, siswa tidak harus belajar
sendiri dirumah tetapi akan lebih efektif bila diadakan belajar kelompok atau
diskusi bersama dalam membahas soal-soal yang sulit dikerjakan.
7. Siswa yang pandai agar membantu temannya yang kesulitan dalam belajar
khususnya pelajaran matematika.
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Abstrak
Model pembelajaran yang ditetapkan pemerintah dalam kurikulum 2013 salah
satunya adalah model PjBL. Penelitian menggunakan model ini dikarenakan
PjBL merupakan suatu pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah
awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan berdasarkan
pengalaman dalam beraktivitas secara nyata, yang didesain untuk persoalan
komplek yang diperlukan siswa dalam menginvestigasi dan memahaminya. PjBL
juga menggunakan proyek/karya sebagai medianya. Sesuai dengan tujuan
pembelajaran siswa SMK salah satunya yaitu memecahkan masalah yang meliputi
kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan
model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Tujuan penelitian ini untuk
mendeskripsikan aktivitas belajar siswa selama penerapan model PjBL, hasil
belajar siswa setelah penerapan model PjBL, dan respon siswa setelah penerapan
model PjBL pada materi trigonometri kelas XI SMKN 6 Surabaya. Penelitian ini
menggunakan pendekatan penelitian deksriptif kualitatif yang dilaksanakan di
SMKN 6 Surabaya. Subjek penelitian ini kelas XI-UPW1 sejumlah 30 siswa.
Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar pengamatan, soal tes, dan
angket. Hasil penelitian dari lembar pengamatan menunjukkan bahwa aktivitas
yang relevan dengan pembelajaran lebih dominan dibandingkan yang tidak
relevan dengan perbandingan 82.65%:17.45%, sehingga aktivitas siswa bersifat
sangat aktif. Tes hasil belajar siswa setelah data dianalisis penelitian ini
didapatkan 28 dari 30 siswa yang memenuhi kriteria dari Permendikbud nomer
104 tahun 2014 yang menetapkan nilai reratanya paling kecil 2.67. Sedangkan
respon siswa tergolong positif yang ditunjukkan paling banyak terletak pada
kriteria setuju dari masing-masing kategori respon.
Kata Kunci : PjBL, aktivitas siswa, hasil belajar, respon siswa
PENDAHULUAN
Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi,
tujuan,

bahan

pelajaran,

dan

cara

yang

digunakan

sebagai

pedoman
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penyelenggaraan

kegiatan

pembelajaran

yang

dirumuskan

pada

standar

kompetensi lulusan (SKL). Standar kompetensi lulusan menjadi rujukan ketika
kurikulum 2013 ditetapkan. Menurut Komara (2014:83) “kurikulum 2013
merupakan upaya penyederhanaan, dan tematik-integratif yang disiapkan untuk
mencetak generasi yang siap dalam menghadapi perkembangan dimasa depan dan
bertujuan mendorong siswa untuk lebih baik dalam melakukan observasi,
bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan) apa yang siswa
peroleh setelah menerima materi pembelajaran”. Dalam pelaksanaan kurikulum
2013, guru memegang peran penting dalam pembelajaran karena menjadi bagian
yang tidak dapat dipisahkan dengan keberhasilan siswa. Peran guru tersebut yaitu
kemampuan dalam menjabarkan bahasan mata pelajaran menjadi informasi
menarik dan mudah dipahami, mengidentifikasi tingkat kesulitan siswa,
melakukan evaluasi kemajuan belajar siswa. Dalam melakukan peran tersebut
guru harus pandai memilih strategi pembelajaran, salah satunya menggunakan
model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan yaitu project based
learning atau pembelajaran berbasis proyek.
Project based learning menurut Bransfor (dalam Warsono, 2012:153) yaitu
pendekatan pengajaran yang komprehensif yang melibatkan siswa dalam kegiatan
penyelidikan yang kooperatif dan berkelanjutan. Dalam pembelajaran ini didesain
untuk persoalan yang komplek dimana siswa melakukan pemecahan masalah,
merancang, dan membuat sebuah karya sendiri bersama kelompoknya. Project
based learning juga sesuai dengan tujuan pembelajaran siswa SMK dari
Permendiknas No 22 tahun 2006 (dalam Fadjar, 2008:1) tentang Standar Isi
Matematika yaitu memahami konsep matematika, memahami penggunaan
penalaran, pemecahan masalah, mengkomunikasikan gagasan dengan simbol,
tabel, diagram, atau media lain, serta memiliki sikap menghargai kegunaan
matematika dalam kehidupan.
Melihat paparan di atas, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah
bagaimana aktivitas siswa selama penerapan model project based learning,
bagaimana hasil belajar siswa setelah penerapan project based learning, dan
bagaimana respon siswa setelah penerapan project based learning pada materi
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trigonometri kelas XI SMKN 6 Surabaya?. Dengan demikian, penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas siswa selama penerapan model project
based learning, mendeskripsikan hasil belajar siswa setelah penerapan model
project based learning, dan mendeskripsikan respon siswa setelah penerapan
model project based learning pada materi trigonometri kelas XI SMKN 6
Surabaya.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan desain
penelitian studi kasus dimana penelitian difokuskan pada satu fenomena yang
dipilih dengan mengabaikan fenomena lain. Fenomena tersebut yaitu penerapan
model project based learning pada materi trigonometri. Subyek dalam penelitian
ini yaitu siswa kelas XI jurusan UPW(Usaha Perjalanan Wisata)1 SMKN 6
Surabaya dengan jumlah siswa sebanyak 30 yang terdiri dari 6 siswa laki-laki dan
24 siswa perempuan. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara
mengamati

aktivitas

siswa

selama

pembelajaran

menggunakan

lembar

pengamatan aktivitas, hasil belajar setelah pembelajaran menggunakan tes hasil
belajar yang dilakukan pada pertemuan terakhir materi trigonometri, dan respon
siswa setelah pembelajaran dengan menggunakan angket. Dalam menganalisis
aktivitas siswa, peneliti menggunakan rumus persentase aktivitas siswa yaitu
. Hasil belajar ranah afektif skala penilaian menggunakan rentang
predikat dan nilai akhir yang diperoleh diambil dari nilai modus, hasil belajar
ranah kognitif skala penilaian menggunakan rentang angka dan huruf 4.00 (A) –
1.00 (D) dan nilai akhir yang diperoleh diambil dari nilai rata-rata, hasil belajar
ranah psikomotorik skala penilaian menggunakan rentang angka dan huruf 4.00
(A) – 1.00 (D) dan nilai akhir yang diperoleh diambil dari nilai optimum. Untuk
menghitung data respon siswa, peneliti menggunakan rumus persentase tiap
pilihan yaitu

.
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HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian tentang aktivitas siswa selama penerapan model project
based learning (PjBL) dapat disajikan dalam tabel berikut.

No.

Persentase
(%)

Aktivitas Siswa

P.I

P.II

Ratarata
(%)

1.

Memperhatikan penjelasan guru

2.

Mengerjakan
berkelompok

3.

Saling tukar pikiran dalam 18.86 23.23 21.04
menyelesaikan masalah dan
merancang gambar yang akan
dibuat

4.

Mempresentasikan
kelompok

5.

Menanggapi
kelompok lain

6.

Mencatat simpulan materi

7.

Berperilaku yang tidak relevan 19.87 12.12 15.99
seperti main hp, mengajak teman
bicara, mengganggu teman,
makan di kelas dan melamun

LKS

hasil

34.34 37.88 36.11

secara 7.41

10.61 9.01

hasil 11.11 5.56

diskusi 5.39

3.3

8.3

5.56

5.5

5.05

4.2

Setelah menganalisis dan menghitung persentase setiap butir kategori
aktivitas siswa pada pertemuan pertama dan kedua serta rata-rata dari kedua
pertemuan tersebut, dari rata-rata kedua pertemuan dijumlahkan antara kategori
aktivitas siswa yang relevan dan tidak relevan sebagai perbandingan. Tabel di atas
menunjukkan bahwa aktivitas siswa yang relevan dengan proses pembelajaran
mempunyai persentase sebesar 82.65%. Sedangkan aktivitas siswa yang tidak
relevan dengan proses pembelajaran mempunyai persentase 17.45%.
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Hasil penelitian tentang hasil belajar siswa yang ditinjau dari ranah afektif
selama pembelajaran pada pertemuan pertama yang diikuti 26 siswa dengan
predikat sangat baik 11 siswa, predikat baik 11 siswa, predikat cukup 4 siswa.
Pada pertemuan kedua yang diikuti 28 siswa dengan predikat sangat baik 12
siswa, predikat baik 6 siswa, predikat cukup 9 siswa, dan predikat kurang 1 siswa.
Hasil belajar siswa ditinjau dari ranah kognitif selama pembelajaran yang diikuti
30 siswa, yang mendapat rentang huruf A ada 3 siswa, rentang A- ada 7 siswa,
rentang B+ ada 11 siswa, rentang B ada 4 siswa, rentang B- ada 3 siswa dan
rentang C+ ada 2 siswa. Hasil penelitian tentang hasil belajar siswa yang ditinjau
dari ranah psikomotorik selama pembelajaran pada pertemuan pertama yang
diikuti 26 siswa, yang mendapat rentang huruf A ada 6 siswa, rentang A- ada 5
siswa, rentang B+ ada 5 siswa, rentang B ada 3 siswa, rentang B- ada 3 siswa, dan
rentang C+ ada 4 siswa. Pada pertemuan kedua yang diikuti 28 siswa, yang
mendapat rentang huruf A ada 2 siswa, rentang A- ada 3 siswa, rentang B+ ada 6
siswa, rentang B ada 3 siswa, rentang B- ada 2 siswa, rentang C+ ada 4 siswa,
rentang C ada 5 siswa, dan rentang C- ada 3 siswa.
Hasil penelitian tentang respon siswa setelah penerapan model project based
learning yang terdiri dari 10 pernyataan dapat disajikan dalam tabel berikut.
Persentase (%)
No.

Pernyataan
SS
mengikuti

S

TS

STS

1.

Saya senang
matematika

pelajaran 17.4 65.2 17.4 0

2.

Saya menyukai cara guru dalam 30.4 69.6 0
mengajar

0

3.

Saya lebih mudah memahami materi 8.7
pembelajaran

4.3

4.

Saya bertanya kepada guru bila ada 47.8 47.8 4.3
yang kurang jelas dalam pembelajaran
matematika

0

5.

Saya senang terhadap pembelajaran 13

3.3

78.3 8.7

73.9 8.7

546

matematika saat ini
6.

Menurut
saya,
pembelajaran 13
matematika saat ini menarik

52.2 26

8.7

7.

Saya merasa senang denga media 34.8 60.9 4.3
yang digunakan guru dalam pelajaran
matematika

8.

Dengan pembelajaran saat ini, dapat 26
membantu saya lebih mudah dalam
mempelajari matematika

56.5 17.4 0

9.

LKS
yang
diberikan
guru 13
memudahkan saya untuk lebih
memahami materi trigonometri

69.6 17.4 0

10.

Saya merasa tidak ada kesulitan dalam 4.3
memahami materi trigonometri mulai
dari cara guru mengajar dan media
yang digunakan guru dalam mengajar

73.9 17.4 4.3

0

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari keempat kriteria yang paling
banyak persentase nya terdapat pada kriteria setuju dari 10 pernyataan yang
diajukan. Persentase pernyataan pertama sebesar 65.2%, pernyataan kedua sebesar
69.6%, pernyataan ketiga sebesar 78.3%, pernyataan keempat sebesar 47.8%,
pernyataan kelima sebesar 73.9%, pernyataan keenam sebesar 52.2%, pernyataan
ketujuh sebesar 60.9%, pernyataan kedelapan sebesar 56.5%, pernyataan
kesembilan sebesar 69.9%, dan pernyataan kesepuluh sebesar 73.9%.

PEMBAHASAN
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas siswa yang relevan dengan
pembelajaran lebih dominan jika dibandingkan dengan yang tidak relevan dengan
pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan kategori memperhatikan penjelasan guru
dan saling tukar pikiran dalam menyelesaikan masalah dan merancang gambar
yang akan dibuat memiliki nilai rata-rata yang paling tinggi. Saat pembelajaran
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berlangsung suasana kelas cukup kondusif meskipun terkadang saat diskusi
kelompok kondisi kelas menjadi sedikit gaduh yang dikarenakan dari beberapa
kelompok saling bersautan dalam bertanya kepada guru. Hal ini bisa dikatakan
bahwa aktivitas siswa selama pembelajaran sangat aktif.
Dari hasil penelitian hasil belajar yang ditinjau dari ranah afektif menurut
aturan permendikbud nomer 104 tahun 2014, modus dari nilai yang diperoleh
setiap siswa ditetapkan paling kecil dengan predikat baik, pada pertemuan
pertama terdapat 22 siswa dan pertemuan kedua terdapat 18 siswa yang memenuhi
kriteria. Hasil belajar ditinjau dari ranah kognitif menggunakan tes hasil belajar
berupa 4 soal uraian. Setelah dianalisis, penelitian ini didapatkan 28 siswa yang
memenuhi kriteria dari permendikbud nomer 104 tahun 2014 yang menetapkan
nilai rerata paling kecil 2.67. Hasil belajar ditinjau dari ranah psikomotorik
menurut aturan permendikbud nomer 104 tahun 2014, nilai optimum paling kecil
2.67, pada pertemuan pertama terdapat 22 siswa dan pertemuan kedua terdapat 16
siswa yang memenuhi kriteria.
Hasil penelitian tentang respon siswa setelah penerapan model project based
learning pada materi trigonometri kelas XI SMKN 6 Surabaya tergolong positif
terhadap pembelajaran. Hal ini ditunjukkan pada pernyataan pertama, kedua,
ketiga, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan kesepuluh
mempunyai persentase paling tinggi yaitu pada kriteria setuju. Pernyataan
keempat persentase paling tinggi yaitu pada kriteria sangat setuju dan setuju. Dari
keempat kriteria respon siswa yang meliputi sangat setuju (SS), setuju (S), tidak
setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS) yang paling dominan pada kriteria
sangat setuju yaitu pada pernyataan nomer 4 yang berbunyi “Saya bertanya
kepada guru bila ada yang kurang jelas dalam pembelajaran matematika”. Yang
paling dominan pada kriteria setuju yaitu pada pernyataan nomer 3 yang berbunyi
“Saya lebih mudah memahami materi pembelajaran”. Dan yang paling dominan
pada kriteria tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu pada pernyataan nomer 6
yang berbunyi “Menurut saya pembelajaran matematika saat ini menarik”.
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SIMPULAN
Aktivitas siswa selama penerapan model project based learning pada materi
trigonometri kelas XI SMKN 6 Surabaya tergolong sangat aktif. Karena aktivitas
yang relevan dengan pembelajaran lebih dominan dibandingkan dengan aktivitas
yang tidak relevan dengan pembelajaran. Hasil penelitian tentang hasil belajar
siswa yang ditinjau dari ranah afektif, ranah kognitif, dan ranah psikomotorik
setelah penerapan model project based learning pada materi trigonometri kelas XI
SMKN 6 Surabaya tergolong memenuhi kriteria dari masing-masing ranah.
Karena dari setiap ranah jumlah siswa yang memenuhi kriteria lebih banyak
dibandingkan dengan jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran. Respon siswa
setelah penerapan model project based learning pada materi trigonometri kelas XI
SMKN 6 Surabaya tergolong positif. Respon positif tersebut paling banyak
terletak pada kriteria setuju di masing-masing kategori respon yang diajukan.

SARAN
Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan sebagai berikut.
1. Model project based learning dapat dijadikan salah satu alternatif pilihan untuk
ditetapkan dalam pembelajaran. Hal

ini supaya siswa lebih dapat

mengembangkan keterampilan yang dimiliki dalam beraktivitas secara nyata.
2. Model project based learning memerlukan waktu yang relatif lama, sehingga
dalam penerapannya dibutuhkan akan persiapan yang lebih baik supaya
pembelajaran sesuai dengan tujuan instruksional yang diinginkan.
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Abstract
This research was motivated by mathematics that could be seen as a strategic
subjects to teach metacognitive skills in students. This problem happened if
mathematics not only taught as a real thing, but students‟ became the subjects that
got the concept to be taught. The difficulties that often come to the students in
learning mathematics could be seen as a condition that used for learning cognitive
ability. This research was a research that used descriptive quantitative which has a
purpose to describe the result of mathematics instruction consisting of Learning
Implementation Plan (RPP), Student Worksheet (LKS), and Sheet Ratings (LP) based metacognitive strategies are designed based on the model development by
Plomp. Learning Implementation Plan (RPP) with very valid criteria that value
was 3.54, Student Worksheet (LKS) with very valid criteria that value was 3.36
and Assessment Sheet (LP) with very valid criteria that the value was 3.6. the
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stated learning practical because it could be used with minor revisions and
feasibility study stated that the device practical learning and performing well with
an average value reached about 3.29; (3) was declared effective learning tool for
student learning outcomes assessed from three aspects: the attitude, skills aspects,
and aspects of the knowledge obtained results attitude aspect 97.22% of students
achieving a minimum completeness criteria, while for the skill aspect 94.28% of
students achieving criteria minimum completeness, whereas 77.14% to aspects of
knowledge, students achieve a minimum completeness criteria as well as the
students' response to learning using devices based learning metacognitive
strategies included in the positive category with the percentage of 89.5%.
Keywords:

Mathematics learnig device, Metacognitive strategies

Pendahuluan
Metakognisi menurut Schoenfeid (dalam Laurens, 2011) diartikan sebagai
pemikiran tentang pemikiran kita sendiri yang merupakan interaksi antara tiga
aspek yaitu: pengetahuan tentang proses berpikir kita sendiri, pengontrolan atau
pengaturan diri, serta keyakinan dan intuisi. Kemampuan metakognisi adalah
kemampuan seseorang dalam mengontrol proses belajarnya, mulai dari tahap
perencanaan, memilih strategi yang tepat sesuai masalah yang dihadapai,
memonitor kemajuan dalam belajar dan secara bersamaan mengoreksi jika ada
kesalahan yang terjadi selama memahami konsep, menganalisis keefektifan dari
strategi yang dipilih (Risnanosanti, 2008)
Matematika dapat dipandang sebagai satu mata pelajaran yang strategis
untuk mengajarkan keterampilan metakognitif pada siswa. Hal ini dapat
terlaksana jika matematika tidak hanya disajikan sebagai barang jadi, melainkan
siswa dilibatkan untuk mendapatkan konsep yang dipelajari. Kesulitan yang serig
dihadapi siswa dalam belajar matematika dapat dipandang sebagai suatu kondisi
yang dapat digunakan untuk mengajarkan kemampuan kognitif. Hal ini didukung
oleh pernyataan pada Standar Kompetensi Mata Pelajaran Matematika SMP dan
M.Ts yang menyatakan bahwa salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah
mengajarkan cara berpikir dan bernalardalam mengambil kesimpulan. Sejalan
dengan itu, Kaune. dkk. (2011) menyatakan bahwa hasil studi banding
internasional menunjukkan bahwa ada hubungan antara metakognisi dan
keberhasilan

belajar,

pembelajaran

yang

berbasis

metakognisi

dapat

meningkatkan kemampuan siswa secara signifikan.
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Metakognisi merupakan sebuah kemampuan atau keterampilan yang tidak
cukup diajarkan secara teoritis, melainkan diajarkan melalui sebuah pembiasaan
(Risnanosanti, 2008). Salah satu sarana yang bisa digunakan untuk merujuk pada
pembiasaan

adalah

dengan

menerapkan

pembelajaran

berbasis

strategi

metakognitif. Pebelajaran metakognitif yang dimaksud yaitu pembelajaran yang
ditunjang oleh sebuah perangkat pembelajaran yang memfasilitasi tahap
perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembelajaran yang disesuaikan
dengan

strategi

metakognitif.

Perangkatnya

meliputirencana

pelaksanaan

pembelajaran, lembar kerja siswa, dan perangkat evaluasi hasil pembelajaran.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan
perangkat pembelajaran berbasis strategi metakognitif. Penelitian yang dilakukan
oleh amirul (2014) dengan judul “Pengembangan Perangkat Pembelajaran
Matematika Berbasis Strategi Metakognitif pada Materi Perbandingan dan Skala
untuk Kelas VII” menunjukkan persentase keberhasilan mencapai 83,33% dan
mendapat respon positif dari siswa.
Peneliti berkeinginan untuk melanjutkan penelitian tersebut yakni dengan
mengembangkan perangkat pembelajaran yang lebih menekankan pada kreatifitas
siswa untuk berpikir. Peneliti beranggapan bahwa masih ada yang bisa
dikembangkan lagi dari perangkat yang sudah ada sebelumnya dengan tujuan
supaya tingkat persentasi keberhasilan belajar yang dicapai lebih besar.
Berdasarkan uraian mengenai pentingnya kemampuan kreatifitas berpikir
sendiri, potensi yang ada pada perangkat pembelajaran, dan potensi yang ada pada
materi, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pengembangan perangkat
pembelajaran matematika berbasis strategi metakognitif pada materi . Dengan
demikian peneliti mengambil judul penelitian yaitu “Pengembangan perangkat
pembelajaran Matematika Berbasis Strategi metakognitif pada Materi Persamaan
Garis Lurus untuk Kelas VIII SMP Negeri 48 Surabaya“.
Secara umum, pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah (1)
Bagaimakah proses pengembangan perangkat pembelajaran matematika berbasis
strategi metakognitif yang valid, praktis, dan efesien pada materi persamaan garis
lurus ? dan (2) Bagaimanakah hasil pengembangan perangkat pembelajaran
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matematika berbasis strategi metakognitif yang valid, praktis, dan efisien pada
materi persamaan garis lurus ?
Berdasarkan pertanyaan penelitian tujuan penelitian ini adalah (1)
Mendeskripsikan proses pengembangan perangkat pembelajaran matematika
berbasis strategi metakognitif yang valid, praktis, dan efesien pada materi
persamaan garis lurus ?, dan (2) Menghasilkan perangkat pembelajaran
matematika berbasis strategi metakognitif yang valid, praktis, dan efesien pada
materi persamaan garis lurus ?

METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian pengembangan
perangkat pembelajaran matematika berbasis strategi metakognitif yang terdiri
dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan
Lembar Penilaian (LP) yang memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Model
pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan
yang dikembangkan oleh Plomp (1997) yakni terdiri dari (1) fase investigasi awal,
(2) fase desain, (3) fase realisasi/kontruksi, (4) fase tes, evaluasi, dan revisi, dan
(5) fase implementasi.

Penelitian ini dilakukan di SMPN 48 Surabaya ketika peneliti melakukan
PPL 2. Penelitian dilaksanakan selama bulan November 2015.
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Analisa data yang dilakukan meliputi analisa kecalidan perangkat
pembelajaran, kepraktisan perangkat pembelajaran, dan keefektifan perangkat
pembelajaran.
HASIL PENELITIAN
Perangkat pembelajaran matematika berbasis strategi metakognitif yang
dihasilkan dikatakan valid berdasarkan hasil validasi dari para validator.

No.

Jenis

Nilai

Kategori

Perangkat Kevalidan
RPP

1.

Sangat
3,29

valid

LKS
2.

Sangat
3,36

valid

LP
3.

Sangat
3,6

valid

Hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran menyatakan bahwa perangkat
pembelajaran praktis dan terlaksana dengan baik dengan nilai rata-rata
keterlaksanaan mencapai 3,29.
Hasil belajar siswa dinilai dari tiga aspek yaitu aspek sikap, aspek
keterampilan, dan aspek pengetahuan. Untuk

aspek sikap 97,22%

siswa

mencapai kriteria ketuntasan minimal, sedangkan untuk aspek keterampilan
94,28% siswa mencapai kriteria ketuntasan minimal, sedangkan untuk aspek
pengetahuan 77,14%, siswa mencapai kriteria ketuntasan minimal.
Respon

siswa

terhadap

pembelajaran

menggunakan

perangkat

pembelajaran berbasis strategi metakognitif termasuk dalam kategori positif
dengan prosentase 89,5%.
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PEMBAHASAN
Hasil pengembangan perangkat pembelajaran ini berupa

perangkat

pembelajaran matematika berbasis strategi metakognitif yang meliputi Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan Lembar
Penilaian (LP). RPP yang dikembangkan memuat beberapa komponen yaitu
identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas/semester, materi pokok, alokasi
waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian, materi
pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar,
langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Langkah-langkah
pembelajaran disesuaikan dengan strategi metakognitif KWL (Knowing, wanted,
Learning). Dalam mendemonstrasikan pengetahuan, guru membimbing siswa
melakukan strategi metakognitif KWL. Penilaian untuk aspek sikap dan aspek
keterampilan dilakukan dengan pengamatan seara langsung, sedangkan untuk
penilaian pada aspek pengetahuan dilakukan dengan tes tulis.
Hasil validasi didapatkan skor rata-rata validitas RPP, LKS, dan LP
berturut-turut 3,29; 3,36; dan 3,6. Menurut kriteria kevalidan angka-angka
tersebut berada pada kategori sangat valid. Dengan hasil validasi tersebut maka
perangkat bisa dilanjutkan di tahap uji coba dengan sedikit revisi. Setelah
dilakukan uji coba didapatkan hasil berupa data keterlaksanaan pembelajaran, data
keterampilan metakognitif siswa dan data hasil belajar siswa serta respon siswa.
SIMPULAN
Perangkat pembelajaran yang dikembangkan memenuhi criteria kevalidan.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) memenuhi criteria sangat valid dngan
rata-rata skor validitas 3,29. Lembar Kerja siswa (LKS) memenuhi kriteris
kevalidan yaitu sangat valid dengan rata-rata skor kevaliditas 3,36. Lebar
Penilaian (LP) memenuhi criteria kevalidan yaitu masuk kategori sangat valid
dengan nilai rata-rata validitas 3,6.
Keterlaksanaan pembelajaran menggunakan perangkat pembelajaran berbasis
strategi metakognitif adalah 3,29. Dengan mencocokkan nilai rata-rata hasil
observasi keterlaksanaan pembelajaran dengan criteria yang telah dibuat, maka
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kegitan pembeljaran menggunakan perangkat pembelajaran berbasis strategi
metakognitif dapat dikatakan terlaksana dengan baik. Dengan demikian perangkat
pembelajaran berbasis strategi metakognitif memenuhi criteria kepraktisan.
Perangkat pembelajaran berbasis strategi metakognitif memenuhi criteria
keefektifan. Dari data diketahui bahwa keterampilan metakognitif 24 siswa berada
pada kategori sangat terampil yang artinya keduapuluh tiga siswa tersebut dapat
melakukan ketiga strategi (knowing, Wanted, dan Learned) dengan benar.
Keterampilan metakognitif 9 siswa berada pada kategori termpil yang artinya
hanya dapat melakukan strategi Knowing dan Wanted. Keterampilan metakognitif
2 siswa pada kategori cukup terampil artinya hanya dapat melakukan strategi
Knowing atau Wanted. Dari data tersebut diketahui bahwa keterampilan
metakognitif 94,28% siswa pada kategori sangat terampil atau terampil.
Berdasarkan hasil tes kemmpuan matematika siswa, maka di kelas VIII-G SMP
Negeri 48 Surabaya terdapat 17 siswa dengan kemampuan matematika tinggi, 10
siswa dengan kemampuan matematika sedang, dan 8 siswa dengan kemampuan
matematika rendah. Selain itu siswa yang dinyatakan tuntas ada 27 siswa,
sedangkan yang dinyatakan tidak tuntas ada 8 siswa. Maka prosentase ketuntasan
belajarnya adalah 77,14%, dengan demikian maka aspek sikap dikatakan tuntas
karena diatas batas kategori ketuntasan belajar yaitu ≥ 75%.

SARAN
Berdasarkan hasil peneitian dan pembahasan, peneliti megajukan beberapa
saran sebagai berikut.
1.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran berbasis strategi
metakognitif valid, praktis, dan efektif sehingga perangkat ini bisa diterapkan
dalam pembelajaran matematika sebagai salah satu alternatif guru dalam
menyusun perangkat pembelajaran matematika.

2.

Penerapan perangkat pembelajaran matematika berbasis strategi metakognitif
sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan dalam beberapa topik materi,
karena semakin siswa terbiasa menggunakan strategi metakognitif maka
keterampilan metakognitif siswa semakin meningkat.
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3.

Bagi yang melakukan penelitian serupa, pada saat validasi sebaiknya
dilakukan spesifikasi berupa penyesuaian antara aspek yang divalidasi dengan
bidang keahian validator. Prototipe perangkat pembelajaran sebaiknya
divalidasi kepada validator yang secara khusus ahli di bidangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Khumaini Sholli, Amirul. 2014. Pengembangan Perangkat Pembelajaran
Matematika

Berbasis

Strategi

Metakognitif

pada

Materi

Perbandingan dan Skala untuk Kelas VII. Skripsi yang tidak
diterbitkan. Surabaya.
Kohar,

Ahmad

Wachidul.

2011.

Pengembangan

Perangkat

Pembeljran

Matematika Berbahasa Inggris yang Melibatkan Kecerdasan Majemuk
(Multiple Intelligences) pada Materi Balok dan Kubus untuk Kelas
VIII SMP. Skripsi yang tidak diterbitkan. Surabaya: Perpustakaan
Unesa
Laurens, Theresia. 2011. Pengembangan Metakognisi dalam Pembelajaran
Matematika.

(online).

(http://p4mriunpat.wordpress.com/2011/11/14/metakognisi-dalampembelajaran-matematika/. Dikses pada 31 Agustus jam 11:45
Novitasari, Frida K, dkk. 2013. Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis
Strategi

Metakognitif

pada

Mater

Pewarisn

Sifat.

(online).

(http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/bioedu/article/view/1622/ba
ca-artikel) diakses pada 31 Agstus jam 11:57
Hobri. 2010. Metodologi Penelitian Pengembangan. Jember. Pena Salsabila
https://id.wikipedia.org/wiki/Metakognisi diakses pada 31 Agustus 2015 jam
11:40
https://sahabatguru.wordpress.com/2008/12/11/metakognitif-belajarbagaimana-untuk-belajar/diakses pada 31 Juli 2015 jam 10:50

557

http://ihsandikdas.blogspot.com/2014/11/teori-metakognisi.html?m=1

diakses

pada 31 juli 2015 jam10:57
Togala,

Zulrahmat.

Metakognitif

dalam

Pembelajaran.

(online).

(http://www.academia.edu/4070556/Metakognitif_dalam_pembelaj
aran) diakses pada tanggal 31 Agustus 2015 jam11:45
Darma Putra, I KD DWI. 2012. Pengembangan Perangkat Model Pembelajaran
Metakognitif Berpendekatan Pemecahan Masalah dalam Upaya
Meningkatkan Aktivitas dan Prestasi Belajar Siawa SMP Kelas VII.
(online).
(http://download.portalgaruda.org/article.php?article=259285&val=
7032&title=PENGEMBANGAN%20PERANGKAT%20MODEL%20PEMBE
LAJARAN%20METAKOGNITIF%20BERPENDEKATAN%20PEMECAHAN%
20MASALAH%20DALAM%20UPAYA%20MENINGKATKAN%20AKTIVIT
AS%20DAN%20PRESTASI%20BELAJAR%20MATEMATIKA%20BAGI%20
SISWA%20SMP%20KELAS%20VII.) diakses pada tanggal 31 Agustus 2015
jam 12:00
https://www.academia.edu/10228312_PEMBELAJARAN_PERSAMAAN_GARIS_LURUS_DI
_SMP diakses pada tanggal 10 September 2015 jam 08:24

....................................................................................................................................
HUBUNGAN KECERDASAN EMOSIONAL DENGAN HASIL BELAJAR
MATEMATIKA SISWA DI SMP NEGERI 23 SURABAYA

Putri Suhandari
(Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya)
putrisuhandari10@gmail.com
Moh. Syukron Maftuh
(Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya)
Abstrak
Belajar akan mengasah potensi-potensi yang dimiliki oleh seseorang.
Potensi rasional yang dipengaruhi oleh intelektual atau sering disebut dengan
Intelligence Quotient (IQ) yang digunakan untuk berpikir sedangkan potensi
emosional dipengaruhi oleh emosi sering disebut kecerdasan emosional (EQ)
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yang digunakan untuk merasa. Kedua potensi, rasional dan emosional saling
berhubungan satu sama lain yang akan berguna untuk menyelesaikan sebuah
permasalahan khususnya menyelesaikan persoalan matematika. Baik IQ maupun
EQ sangat penting dalam keberhasilan siswa namun menurut Goleman (2002:44)
IQ hanya berperan 20% dalam keberhasilan seseorang, sisanya 80% tergantung
pada kekuatan-kekuatan lain. Salah satu dari kekuatan lain itu adalah kecerdasan
emosional. Dari latar belakang yang dipaparkan peneliti maka rumusan
masalahnya adalah “Apakah ada hubungan kecerdasan emosional dengan hasil
belajar matematika materi persamaan garis lurus pada siswa kelas VIII D SMP
Negeri 23 Surabaya?”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan
kecerdasan emosional dengan hasil belajar matematika materi persamaan garis
lurus pada siswa kelas VIII D SMP Negeri 23 Surabaya.Jenis peneitian yang
digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah siswa kelas VIII D SMP Negeri 23 Surabaya yang berjumlah
40 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan
metode angket dan metode tes prestasi, yang kemudian dianalisis dengan
mengunakan rumus korelasi product momen. Berdasarkan hasil analisis data
dengan perhitungan statistik, diperoleh
= 0,529 lebih besar dari
=
0,312. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa “Ada hubungan antara kecerdasan
emosional dengan hasil belajar matematika materi persamaan garis lurus siswa
kelas VIII D SMP Negeri 23 Surabaya tahun pelajaran 2015 – 2016”.
Kata Kunci: Kecerdasan Emosioanl, Hasil belajar
Abstract
Learning will be exercising the abilities of person. The rational ability is
influenced by intellectual or often called as Intelligence Quotient (IQ) which is
used to think, while emotional ability is influenced by emotion that often called
emotional Quotient (EQ) which is used to feel. The both of those abilties, rational
and emotional are correlated each other which will be used for solving problem
especially solving mathematics problem. IQ and EQ are very important in the
successful of the students but based on Goleman (2002:44) IQ just has a role 20%
in the successful of person, the remainder 80% depends on the other strenghths.By
the background that has investigasted by the reseracher, so the statement of the
problem is “Is there correlation of emotional quotient with the mathematics
learning result in the material equations of straight lines on VIII D students of
SMP Negeri 23 Surabaya?”. The objective of the research is to find out the
correlation of emotional quotient with the mathematic learning result in the
material equations of straight lines on VIII D students of SMP Negeri 23
Surabaya. The kind of research which is used is quantitative descriptive research.
The sampel which is used in this research is VIII D students of SMP Negeri 23
Surabaya which contains 40 students. The data collection technique in this
research used questionnaire method and achievement test method, then it was
analyzed by using formula momen product correlation. Based on the result of
analyzes data by statistics calculation, the result is

= 0,529 bigger than

= 0,312, it can be concluded that “there is correlation of emotional quotient
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with the mathematics learning result in the material equations of straight lines on
VIII D students of SMP Negeri 23 Surabaya in the 2015-2016 school year”.
Keywords: Emotional Quotient, The Learning Result
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu proses untuk menumbuhkan kepribadian
atau kemampuan yang berguna untuk mengembangkan bangsa, dengan kata
lain pendidikan sangatlah penting bagi pembangunan Nasional.
Hasil belajar dipengaruhi oleh aspek emosional yang dimiliki oleh
seseorang khususnya siswa. Dalam proses perubahan tingkah laku aspek
emosional harus dapat dikembangkan serta dikontrol sehingga emosi yang
dimiliki oleh seorang siswa dapat diaplikasikan dengan benar dan tepat dalam
kondisi yang sesuai. Kondisi emosi yang terkontrol akan mempengaruhi
proses berpikir siswa. Pikiran tenang dan santai akan menghasilkan hasil
yang baik dalam sebuah pemikiran penyelesaian masalah maupun dalam
proses belajarnya.
Belajar akan mengasah potensi-potensi yang dimiliki oleh seseorang.
Potensi tersebut, potensi rasional dan potensi emosional. Potensi rasional
yang dipengaruhi oleh intelektual atau sering disebut dengan Intelligence
Quotient (IQ) yang digunakan untuk berpikir sedangkan potensi emosional
yang biasanya disebut kecerdasan emosional (EQ) dipengaruhi oleh emosi
yang digunakan untuk merasa. Kedua potensi, rasional dan emosional saling
berhubungan satu sama lain yang akan berguna untuk menyelesaikan sebuah
permasalahan khususnya menyelesaikan persoalan matematika. Dimana siswa
menganggap pelajaran matematika sulit untuk dipelajari.
Dua potensi tersebut berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang.
Baik IQ maupun EQ sangat penting dalam

keberhasilan siswa namun

menurut Goleman (2002:44) IQ hanya berperan 20% dalam keberhasilan
seseorang, sisanya 80% tergantung pada kekuatan-kekuatan lain. Salah satu
dari kekuatan lain itu adalah kecerdasan emosional. Menurut Goleman
(2002:45) kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk memotivasi
diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati
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dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga
agar beban stres tidak melumpuhkan berpikir, berempati dan berdoa.
Kemampuan seperti yang dijelaskan oleh Goleman merupakan
kemampuan penting yang harus dimiliki oleh guru maupun siswa. Pentingnya
memahami kecerdasaan emosional yang ada pada setiap siswa merupakan
suatu hal yang harus dipahami oleh seorang guru yang berfungsi sangat
penting dalam proses pembelajaran berlangsung. Hal ini berguna agar
pembelajaran mendapatkan hasil belajar yang memuaskan. Sebuah cara
berpikir yang bagus tidak akan menghasilkan sebuah hasil yang baik tanpa
merasakan sesuatu yang terjadi di sekitanya. Banyak sekali orang yang cerdas
tetapi tidak dapat merasakan sesuatu yang terjadi di sekitarnya, sehingga
orang tersebut tidak akan bisa memahami dan mengontrol perasaannya
sendiri.
Kecerdasan emosional erat hubungannya dengan potensi intelek yang
dimiliki oleh seseorang. Kecerdasan emosional merupakan proses memahami
emosi yang terdapat dalam diri seseorang. Dengan demikian kecerdasaan
emosional perlu dikaji dan dipahami oleh setiap orang khususnya setiap guru
karena

kecerdasaan

emosional

sangatlah

penting

perannya

dalam

keberhasilan yang diperoleh siswa.
Berdasarkan

uraian

di

atas,

penelitian

ini

ingin

menjawab

permasalahan apakah ada hubungan antara kecerdasan emosional dengan
hasil belajar matematika materi persamaan garis lurus pada siswa kelas VIII
D di SMP Negeri 23 Surabaya?

B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah merupakan kegiatan pokok dalam suatu penelitian.
Rumusan masalah yang dibuat penulis dalam penelitian ini akan dibuat
sederhana dan terperinci, sehingga dapat memperjelas ruang lingkup dan
batasan-batasan masalah. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti
mengambil rumusan masalah sebagai berikut: “Apakah ada hubungan antara
kecerdasan emosional dengan hasil belajar matematika materi persamaan
garis lurus pada siswa kelas VIII D di SMP Negeri 23 Surabaya?”.
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C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dan uraian di atas, maka penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosional dengan
hasil belajar matematika materi persamaan garis lurus pada siswa kelas VIII
D di SMP Negeri 23 Surabaya.
D. Manfaat Penelitian
Berikut merupakan manfaat yang diharapkan setelah penelitian:
1. Bagi Guru
Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan agar dapat
mengembangkan hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran
matematika.
2. Bagi Siswa
Penelitian ini diharapkan siswa dapat mengatur emosi dalam segala
situasi agar pembelajaran yang dilakukan lebih nyaman dan memudahkan
siswa dalam menyelesaikan soal matematika.
3. Bagi Sekolah
Hasil penelitian tentang hubungan kecerdasan emosional dapat
dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak sekolah untuk meningkatkan
belajar siswa serta memotivasi siswa sehingga dapat meningkatkan hasil
belajar secara umum. Serta pihak sekolah diharapkan dapat memenuhi
fasilitas sekolah yang nantinya akan meningkatkan hasil belajar siswa
terhadap mata pelajaran matematika.
4. Bagi Peneliti
Menambah pengetahuan peneliti tentang kecerdasan emosional
yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran
matematika di sekolah menengah pertama.
5. Bagi Masyarakat
Memberikan pemikiran kepada dunia pendidikan yang ada di
Indonesia dalam meningkatkan hasil belajar siswa di Sekolah Menengah
Pertama.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Rancangan penelitian yang
peneliti lakukan adalah menentukan subyek penelitian, pengambilan subyek
dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan
pengumpulan data menggunakan metode angket dan metode tes. Angket dalam
penelitan ini adalah angket kecerdasan emosional yang setiap butir pertanyaan
atau pernyaaan memiliki skor sebagai berikut:
Skor Penilaian Angket Kecerdasan Emosional
Jawaban
Favorable (+)
Unfavorable(-)
Sangat Setuju (ST)

5

1

Setuju

(S)

4

2

Ragu-ragu

(R)

3

3

Tidak Setuju (TS)

2

4

Sangat Tidak Setuju (STS)

1

5

Sedangkan tes dalam penelitian ini adalah soal tes hasil belajar matematika siswa
yang berbentuk uraian terdiri dari 5 soal dengan materi persamaan garis lurus
untuk setiap soal memiliki nilai 20 dan nilai maksimal siswa adalah 100.
Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan tiga tahap, yaitu: tahap
persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Pada tahap persiapan, peneliti
mempersiapkan instrumen penelitian. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, terdiri
dari proses belajar mengajar. penyebaran angket, melakukan tes. Tahap akhir,
pada tahap ini peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan Korelasi
Product Moment yang digunakan untuk menentukan sebuah hubungan. Untuk
mengetahui kejelasan lebih lanjut tahap ini akan dibahas pada pembahasan
selanjutnya.
Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan rumus korelasi
product moment.
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HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian ini dipaparkan dalam dua sajian. Sajian pertama adalah
deskripsi data dan sajian kedua adalah pengujian hipotesis data.
Deskripsi data. Data hasil penelitian berupa data hasil angket kecerdasan
emosional (X) dan tes hasil belajar matematika (Y) yang dilaksanakan pada siswa
kelas VIII D di SMP Negeri 23 Surabaya dalam penelitian diperoleh:

= 3122

= 3433

= 245774

296259

268922

Dengan menggunakan rumus korelasi moment berikut:

Maka perhitungan statistik menggunakan rumus korelasi product moment di atas
diperoleh nilai

= 0,529

Pengujian hipotesis. Data yang telah diperoleh diolah dengan
menggunakan metode statistika yaitu analisis korelasi product moment. Hipotesis
dalam penelitian ini adalah Tidak ada hubungan antara kecerdasan emosional
dengan hasil belajar matematika materi persamaan garis lurus pada siswa (
dan Tidak ada hubungan antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar
matematika materi persamaan garis lurus pada siswa (

). Dengan taraf

signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

. Pada

penelitian ini banyak sampel (N) = 40 siswa. Maka diperoleh nilai
moment sebesar 0,312 an nilai

product

= 0,529.

Berdasarkan perhitungan statistik diperoleh
dari

),

= 0,529 lebih besar

= 0,312, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol

ditolak dan

hipotesis kerja
diterima yang berarti ada hubungan antara kecerdasan
emosional dengan hasil belajar matematika siswa kelas VIIID di SMP Negeri 23
Surabaya.
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PEMBAHASAN
Hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukan perhitungan statistik
dengan menggunakan korelasi product momen memperoleh nilai
0,529 dan nilai

product moment dengan taraf signifikan 5% sebesar 0,312.

Dengan mengetahui nilai
. Nilai

sebesar

dan

, berarti nilai

lebih besar dari

bernilai positif artinya hubungan antara kecerdasan

emosional sebagai variabel bebas (X) dan hasil belajar matematika sebagai
variabel terikat (Y) memiliki hubungan yang erat. Hubungan kedua variabel yang
sangat erat antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar matematika, siswa
perlu meningkatkan kecerdasaan emosional yang dimiliki agar hasil belajar
matematika juga ikut meningkat. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Prof.
Sarlito (dalam Akbar, 2004:174) menyatakan bahwa: “Kecerdasan emosional
merupakan salah satu faktor penting yang ada pada diri siswa (kenyataan internal)
yang mempunyai peranan penting dalam menentukan prestasi belajar”.
Dari data yang diperoleh nilai

sebesar 0,529 memiliki hubungan

yang bersifat positif. Data yang menunjukkan bahwa nilai hasil angket
kecerdasaan emosional yang rendah maka nilai hasil tes belajar matematika siswa
juga akan ikut rendah begitu juga jika nilai hasil angket kecerdasan emosional
tinggi maka nilai hasil tes belajar matematika juga tinggi. Kedua variabel
memiliki hubungan yang erat.
Kecerdasan emosional yang dimiliki oleh setiap siswa berbeda satu dengan
yang lainnya. Hal ini diperlihatkan oleh nilai angket kecerdasan yang dimiliki
oleh setiap siswa berbeda-beda. Siswa yang memiliki kecerdasan emosioanal yang
tinggi akan memiliki nilai hasil belajar matematika yang tinggi pula. Hal ini
ditunjukkan oleh data hasil penelitian di kelas VIII D SMP Negeri 23 Surabaya.
Bahwasannya keberhasilan siswa memperoleh nilai hasil belajar yang tinggi tidak
hanya tergantung kepada kecerdasan inteletual (IQ) saja tetapi juga tergantung
kepada pengolahan kecerdasan emosional (EQ) yang dimiliki siswa tersebut.
Hal ini dibuktikan oleh Goleman (2002:44) yang menyatakan bahwa 20%
keberhasilan seseorang yang dipengaruhi oleh IQ sedangkan sisanya 80%
dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lain. Kecerdasaan emosional merupakan
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salah satu dari kekuatan lain yang menunjang keberhasilan atau kesuksesan dalam
kehidupan seseorang.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil simpulan bahwa ada
hubungan antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar matematika materi
persamaan garis lurus pada siswa kelas VIII D di SMP Negeri 23 Surabaya.
Dalam hal ini hubungan yang dimaksud adalah hubungan yang bersifat positif.
Hubungan yang bersifat positif artinya semakin tinggi kecerdasan emosional yang
dimiliki siswa maka semakin tinggi pula hasil belajar matematika, namun
sebaliknya semakin rendah kecerdasan emosional yang dimiliki siswa maka
semakin rendah hasil belajar matematika.

SARAN
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat peneliti
berikan adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengembangkan dan mengoptimalkan kecerdasan emosional yang
berperan dalam keberhasilan siswa baik di sekolah maupun di lingkungan
sekitarnya, maka disarankan kepada pihak sekolah terutama guru-guru
pengajar

agar

menyampaikan

memasukkan

unsur-unsur

kecerdasan

materi

melibatkan

emosi

serta

emosioal

siswa

dalam

dalam
proses

pembelajaran. Hal ini dapat memacu peningkatan kecerdasan emosional siswa.
2. Bagi para orang tua, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi
yang mampu membantu para orang tua dalam mendidik putra/putri dirumah
sehingga kecerdasan emosional yang dimiliki setiap anak dapat di asah sejak
dini. Hal ini dapat digunakan untuk menghadapi masalah yang akan dihadapi
anak dikemudian hari serta dapat membantu dalam mencapai keberhasilan
anak dalam kehidupannya.
3. Bagi para siswa/siswi sebaiknya melatih serta mengelola kecerdasan emosional
yang dimiliki secara interen, agar dapat mengembangkan kecerdasan
emosional yang dapat membantu dalam mencapai keberhasilan atau
kesuksesan dalam belajar.
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4. Bagi para peneliti untuk penelitian selanjutnya sebaiknya di dalam
pengambilan data tentang hasil belajar tidak menggunakan seluruh mata
pelajaran melainkan difokuskan pada satu atau dua mata pelajaran saja
sehingga hasil dari data tersebut sesuai dengan yang diharapkan.
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ABSTRAK
Dalam pembelajaran matematika di sekolah, diperlukan model pembelajaran
yang melibatkan peran siswa secara aktif. Salah satunya adalah model
pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif melibatkan aktivitas
siswa tanpa adanya perbedaan status. Dalam penelitian ini peneliti memilih model
pembelajaran kooperatif tipe STAD. Pada model pembelajaran ini siswa dilatih
untuk bekerjasama menularkan informasi atau ilmu yang diperoleh kepada siswa
lainnya dalam satu kelompok agar mampu bersaing dengan kelompok-kelompok
lain.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aktivitas siswa kelas VIII-B SMP
Negeri 3 Krian selama proses pembelajaran berlangsung, respon siswa dan
ketuntasan hasil belajar siswa terhadap pembelajaran kooperatif tipe STAD.
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu
pendekatan yang mendiskripsikan tentang penerapan pembelajaran kooperatif tipe
STAD pada materi persamaan garis lurus di kelas VIII-B SMP Negeri 3 Krian.
Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi untuk mengetahui
aktivitas siswa, angket untuk mengetahui respon siswa, dan tes untuk mengetahui
ketuntasan hasil belajar siswa.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan
bahwa aktivitas siswa pada pertemuan I dan II siswa lebih banyak berdiskusi serta
mengerjakan LKS dan jumlah persentase rata-rata aktivitas siswa yang relevan
sebesar 95,31%, sehingga dapat dikatakan bahwa siswa aktif dalam kegiatan
pembelajaran. Respon siswa termasuk kategori sangat positif karena persentase
rata-rata siswa yang menjawab “Ya” dari setiap aspek yang diamati sebesar
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92,79% dan yang menjawab “Tidak” sebesar 7,21%. Hasil belajar siswa telah
mencapai ketuntasan klasikal dengan persentase sebesar 86,11%.
Kata Kunci: Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD, Persamaan Garis Lurus,
Hasil Belajar.

ABSTRACT
In the lesson mathematics at school, needs of the learning models that
involved the role students actively. One of the is cooperative learning models.
Cooperative learning models involved activity students without differentiate
status. In this research, the writer chooses cooperative learning models for
Students Team Achievement Division (STAD) type. For this learning model,
students trained to cooperative transforming information or knowledge that they
got for another students in one group, so they can compete with another group.
The purpose for this research to know students activity of VIII-B class at
SMPN 3 Krian for learning process happen, student response and the result study
of student completeness for cooperative learning models for Students Team
Achievement Division (STAD) type.This research used qualitative research
approach is the approach describing about implementation cooperative learning
models for Students Team Achievement Division (STAD) type for straight-line
equation material in VIII-B class at SMPN 3 Krian. Data collecting method to do
by observation to know students activity, questionnaire was to know students
response, and test was to know the result study of student completeness.
Based on the research that the researcher to do, get conclusion that students
activity at the first meeting and the second more students do discussion and do
students worksheet and average number of percentage students activity that
relevant was 95,31%, so conclude that students be active in the lesson. Students
response including very positive category because the average students answer
“Yes” from every aspect that the researcher do research was 92,79% and answer
“No” was 7,21%. The result of the students achieved mastery of classical with
percentage was 86,11%.
Keywords: Cooperative Learning STAD Type, Straight-Line Equation, Learning
Resul.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam pembelajaran di sekolah, matematika merupakan salah satu mata
pelajaran yang masih dianggap sulit dipahami oleh siswa. Rendahnya hasil belajar
matematika siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah model
pembelajaran yang digunakan oleh guru yang masih menggunakan model
pembelajaran konvensional yakni suatu model pembelajaran yang banyak
didominasi oleh guru, sementara siswa duduk secara pasif menerima informasi
pengetahuan dan keterampilan. Melihat fenomena tersebut, maka perlu diterapkan
suatu sistem pembelajaran yang melibatkan peran siswa secara aktif dalam
kegiatan belajar mengajar.
Salah satu model pembelajaran yang melibatkan peran siswa secara aktif
adalah model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif sangat
cocok diterapkan pada pembelajaran matematika karena dalam mempelajari
matematika tidak cukup hanya mengetahui dan menghafal konsep-konsep
matematika tetapi juga dibutuhkan suatu pemahaman serta kemampuan
menyelesaikan persoalan matematika dengan baik dan benar.
Model pembelajaran kooperatif terdiri dari empat pendekatan yaitu: STAD
(Student Teams Achievement Division), Jigsaw, IK (Investigasi Kelompok), dan
pendekatan struktural. Agar proses pembelajaran berlangsung aktif dan efisien
maka peneliti memilih model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams
Achievement Division). Pada model pembelajaran ini siswa dilatih untuk
bekerjasama menularkan informasi atau ilmu yang diperoleh kepada siswa lainnya
dalam satu kelompok agar mampu bersaing dengan kelompok-kelompok lain.
Dengan adanya penilaian kelompok dan tes individu, secara tidak langsung siswa
akan berupaya memberikan segala informasi kepada temannya yang ketinggalan
agar mampu mendongkrak prestasi kelompok.
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B. Pertanyaan/ Fokus Penelitian
Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka pertanyaan
penelitian yang penulis ajukan adalah:
1. Bagaimana aktivitas siswa selama pembelajaran kooperatif tipe STAD
(Student Teams Achievement Divisions) pada pelajaran matematika kelas VIII
SMP Negeri 3 Krian?
2. Bagaiamana respon siswa setelah pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student
Teams Achievement Divisions) pada pelajaran matematika kelas VIII SMP
Negeri 3 Krian?
3. Bagaimana hasil belajar siswa setelah pembelajaran kooperatif tipe STAD
(Student Teams Achievement Divisions) pada pelajaran matematika kelas VIII
SMP Negeri 3 Krian?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pertanyaan penelitian yang diutarakan, maka tujuan dalam
penelitian ini diuraikan menjadi dua yaitu:
a. Untuk mendeskripsikan aktivitas siswa selama pembelajaran dengan
model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement
Divisions) pada pelajaran matematika kelas VIII SMP Negeri 3 Krian.
b. Untuk mendeskripsikan respon siswa setelah pembelajaran dengan model
pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement
Divisions) pada pelajaran matematika kelas VIII SMP Negeri 3 Krian.
c. Untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa setelah pembelajaran dengan
model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement
Divisions) pada pelajaran matematika kelas VIII SMP Negeri 3 Krian.
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D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti
Sebagai penambah pengetahuan tentang penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions).
2. Bagi Siswa
a. Sebagai ilmu pengetahuan untuk memperoleh cara belajar yang lebih
efektif dan efisien.
b. Membantu siswa agar lebih memahami materi pembelajaran yang telah
disampaikan dan meningkatkan hasil belajar.
3. Bagi Guru
Sebagai pedoman dalam mendidik siswa guna memperoleh hasil belajar
yang baik dan untuk lebih meningkatkan serta menyempurnakan strategi
dan teknik dalam proses pembelajaran, terutama dalam model
pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement
Divisions).
METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang mendiskripsikan tentang riset
yang akan diteliti. Penelitian dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran
kooperatif tipe STAD (Student Team Achievement Divisions), kemudian
dilakukan pengamatan pada proses belajar mengajar. Dalam penelitian ini peneliti
mendiskripsikan mengenai indikator-indikator, diantaranya yaitu aktivitas siswa,
respon siswa, hasil belajar siswa.
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu
observasi untuk mengetahui aktivitas siswa, angket untuk mengetahui respon
siswa, dan tes untuk mengetahui hasil belajar siswa.
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Analisis data yang dilakukan terhadap tiga jenis data yang terkumpul pada
akhir kegiatan pembelajaran kooperatif tipe STAD diantaranya sebagai berikut:
1. Data pengamatan aktivitas siswa
Data tentang aktivitas siswa dianalisis dengan menggunakan presentase
dari setiap aktivitas siswa yang diamati pada setiap indikator.
Kemudian menyimpulkan data persentase aktivitas siswa, siswa
dikatakan aktif mengikuti proses pembelajaran dengan menerapkan model
pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions),
jika hasil persentase memperoleh ≥ 80%.
Presentase dihitung menggunakan rumus:

Keterangan:
K = presentase aktivitas siswa
Fk = frekuensi dari tiap-tiap aktivitas siswa
n = jumlah aktivitas siswa
(Tatangindatu dalam Sa‟diyah, 2014)
2. Data respon siswa
Data angket respon siswa dihitung dengan cara menentukan presentase
dari setiap pertanyaan. Siswa yang menjawab “Ya” memperoleh nilai 1,
sedangkan yang menjawab “Tidak” nilai yang diperoleh 0. Data tersebut
dihitung menggunakan rumus:

Keterangan:
Rs = Presentase respon siswa
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Kriteria untuk menentukan respon siswa terhadap pembelajaran
kooperatif tipe STAD adalah
No.

Presentase Respon Siswa (%)

Kategori

1.

Rs ≥ 85

Sangat positif

2.

70 ≤ Rs < 85

Positif

3.

50 ≤ Rs < 70

Kurang positif

4.

Rs < 50

Tidak positif

(Tatangindatu dalam Sa‟diyah, 2014)
3. Data hasil belajar siswa
Seorang siswa dikatakan tuntas belajar individu jika mendapatkan skor
rata-rata ≥ 75% dan suatu kelas dikatakan tuntas belajar jika ≥ 85% siswa
telah

mencapai

ketuntasan

secara

individu.

Data

tersebut

dihitung

menggunakan rumus:

(Pitriyani dalam Sa‟diyah, 2014)

HASIL PENELITIAN
1. Data Aktivitas Siswa
Data pengamatan hasil aktivitas siswa yang diperoleh dari lembar
observasi selama proses pembelajaran kooperatif tipe STAD, dapat dilihat
pada tabel-1 berikut:
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Tabel-1
DATA AKTIVITAS SISWA
Pertemuan KeAktivitas Siswa

Rata-rata
I

Menjawab salam dari guru

II

6,25%

6,25%

6,25%

20%

16,25%

18,13%

Bertanya kepada guru/ teman

8,75%

10%

9,37%

Menjawab pertanyaan dari guru/ teman

2,5%

3,75%

3,13%

Membentuk kelompok 4-5 orang siswa

6,25%

6,25%

6,25%

Berdiskusi serta mengerjakan LKS

26,87%

28,13%

27,5%

Mempresentasikan hasil kerjanya

2,5%

2,5%

2,5%

Membuat kesimpulan secara umum

6,25%

6,25%

6,25%

Mengerjakan kuis

15%

16,87%

15,93%

Memperhatikan/mendengarkan
penjelasan dari guru/ teman

Perilaku yang tidak relevan (misal:

5,63%

3,75%

4,69%

bermain handphone, mengganggu teman,
mengerjakan tugas diluar topik
pembelajaran, makan dikelas, tidur
dikelas)
100%

100%

100%

2. Data Respon Siswa
Tabel-2
Data respon siswa yang diperoleh dari lembar angket setelah proses
pembelajaran kooperatif tipe STAD, dapat dilihat pada tabel-2 berikut:
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DATA RESPON SISWA
Persentase
Pertanyaan
Ya

Tidak

Apakah anda merasa senang selama
mengikuti pembelajaran dengan model STAD
pada materi persamaan garis lurus ini?
Apakah anda berkeyakinan dapat memperoleh
nilai yang lebih baik melalui pembelajaran
dengan model STAD ini?
Apakah anda mengetahui tujuan pembelajaran
yang akan anda capai?
Apakah pembelajaran dengan model STAD,
anda dapat menerapkan materi persamaan
garis lurus dalam kehidupan sehari-hari ?
Apakah anda tertarik mengikuti pembelajaran
dengan model STAD karena suasananya
menyenangkan?
Apakah pembelajaran dengan model STAD
memberikan anda kesempatan untuk
berdiskusi dan mengajukan pendapat?
Apakah dengan pembelajaran model STAD,
anda lebih mudah memahami materi
persamaan garis lurus?
Apakah anda lebih percaya diri dalam
presentasi di depan kelas?
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Apakah umpan balik yang diberikan guru
membuat anda lebih percaya diri dan
dihargai?
Apakah anda setuju jika pembelajaran model
STAD diterapkan di sekolah?
Rata-rata

7,21%

7,21%

3. Data Hasil Belajar
Data hasil belajar siswa yang diperoleh dari tes setelah pembelajaran
kooperatif tipe STAD, dapat dilihat pada tabel-3 berikut:
Tabel-3
DATA HASIL BELAJAR SISWA
Ketuntasan
Nama Siswa

Nilai
T

TT
√

Agil Zuhal Triandro

62

Akta Putra Wardhana

100

√

Alfiana Nur Minna

76

√

Anggraeni Novia L.

83

√

Bachtiar Bagus S.

81

√

Cherise Anelivanya M

100

√

Chevin Aditya W. P.

93

√

Cindy Adisty R. A. P.

87

√

Devi Putri Pratama

79

√
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√

Dewi Sastiya Ningrum

84

Diah Alifatin Rosalina

53

Dinda Yuliyanti N.

84

√

Eka Mila Safitri

97

√

Erlina Fitriani

76

√

Firdha Amelia

80

√

Indra Wahyu Prasetyo

79

√

Irfan Rangga Pratama

62

Jessica Obaja Sinaga

87

√

Marshanda R. N.

86

√

Megah Elandah Putri

100

√

Muhammad Ikhwan S

79

√

Nur Halidah Auliya

53

Nur Muhammad B.

91

√

Nurmala Zanni Y. R

87

√

Rakhmah Adelia S.

84

√

Reza Noviyanti

75

√

Rifda Elliza R.

89

√

Salsabilah Putri Mukti

80

√

Sari Nur Fadhilah

86

√

Sela Okta Kusfeniati

89

√

√

√

√
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Taufiq Iskandar

75

√

Tria Febyana

85

√

Triexida June Ingtyas

56

Vincent Chandra

80

√

Wisnu Yudha Perdana

75

√

Yuda Wibowo H.

79

√

2991

31

Jumlah

√

5

PEMBAHASAN
1. Aktivitas Siswa
Berdasarkan tabel-1 dapat dilihat bahwa aktivitas siswa selama
pembelajaran dengan model STAD, pada pertemuan I persentase aktivitas
siswa dalam menjawab salam sebesar 6,25%. Persentase aktivitas siswa
memperhatikan/ mendengarkan penjelasan dari guru atau teman sebesar 20%.
Persentase aktivitas siswa dalam bertanya kepada guru atau teman sebesar
8,75%. Persentase aktivitas siswa dalam menjawab pertanyaan dari guru atau
teman sebesar 2,5%. Persentase aktivitas siswa dalam membentuk kelompok
4-5 orang siswa sebesar 6,25%. Persentase aktivitas siswa dalam berdiskusi
serta mengerjakan LKS sebesar 26,87%. Persentase aktivitas siswa dalam
mempresentasikan hasil kerjanya sebesar 2,5%. Persentase aktivitas siswa
dalam membuat kesimpulan secara umum sebesar 6,25%. Persentase aktivitas
siswa dalam mengerjakan kuis sebesar 15% dan persentase aktivitas siswa
dalam berperilaku tidak relevan sebesar 5,63%. Aktivitas siswa yang
cenderung dilakukan pada pertemuan I adalah berdiskusi serta mengerjakan
LKS dengan persentase sebesar 30,62%.
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Pada pertemuan II persentase aktivitas siswa dalam menjawab salam dari
guru

sebesar

6,25%.

Persentase

aktivitas

siswa

memperhatikan/

mendengarkan penjelasan dari guru atau teman sebesar 16,25%. Persentase
aktivitas siswa dalam bertanya kepada guru atau teman sebesar 10%.
Persentase aktivitas siswa dalam menjawab pertanyaan dari guru atau teman
sebesar 3,75%. Persentase aktivitas siswa dalam membentuk kelompok 4-5
orang siswa sebesar 6,25%. Persentase aktivitas siswa dalam berdiskusi serta
mengerjakan LKS sebesar 28,13%. Persentase aktivitas siswa dalam
mempresentasikan hasil kerjanya sebesar 2,5%. Persentase aktivitas siswa
dalam membuat kesimpulan secara umum sebesar 6,25%. Persentase aktivitas
siswa dalam mengerjakan kuis sebesar 16,87% dan persentase aktivitas siswa
dalam berperilaku tidak relevan sebesar 3,75%. Aktivitas siswa yang paling
domain pada pertemuan II adalah berdiskusi serta mengerjakan LKS dengan
persentase sebesar 28,13%.
Setelah dirata-rata siswa yang melakukan kegiatan relevan mempunyai
persentase tertinggi adalah berdiskusi serta mengerjakan LKS sebesar 27,5%,
selanjutnya diikuti oleh memperhatikan/ mendengarkan penjelasan dari guru
atau teman sebesar 18,13%, mengerjakan kuis sebesar 15,93%, bertanya
kepada guru atau teman sebesar 9,37%, menjawab salam dari guru sebesar
6,25% dikarenakan 5 siswa menjawab salam diawal dan diakhir pertemuan
secara bersama-sama, membentuk kelompok 4-5 orang siswa dan membuat
kesimpulan secara umum mempunyai rata-rata persentasi yang sama sebesar
6,25% dikarenakan 5 orang siswa melakukannya secara bersama-sama,
menjawab pertanyaan dari guru atau teman sebesar 3,13%, kemudian yang
terakhir mempresentasikan hasil kerjanya sebesar 2,5% karena masing-masing
kelompok diwakili oleh 2 orang siswa untuk mempresentasikan hasil kerjanya
di depan kelas. Sedangkan rata-rata persentase aktivitas siswa dalam
berperilaku tidak relevan sebesar 4,69%, kegiatan yang paling domain adalah
siswa menganggu temannya dan mencontek saat mengerjakan kuis karena
kuis bersifat individual.
Hasil penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan yaitu siswa lebih
banyak berdiskusi serta mengerjakan LKS dan jumlah rata-rata persentase
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aktivitas siswa yang relevan adalah 95,31% sehingga siswa aktif dalam
kegiatan pembelajaran kooperatif tipe STAD.
2. Respon Siswa
Berdasarkan tabel-2 dapat dilihat data respon siswa, bahwa persentase
siswa yang merasa senang selama mengikuti pembelajaran dengan model
STAD pada materi persamaan garis lurus sebesar 94,4%, sedangkan siswa
yang merasa tidak senang selama mengikuti pembelajaran dengan model
STAD pada materi Persamaan Garis Lurus sebesar 5,6%. Persentase siswa
yang berkeyakinan dapat memperoleh nilai yang lebih baik melalui
pembelajaran dengan model STAD sebesar 94,4%, sedangkan siswa yang
tidak yakin dapat memperoleh nilai yang lebih baik sebesar 5,6%. Persentase
siswa yang mengetahui tujuan pembelajaran yang akan dicapai sebesar 100%,
sedangkan siswa yang tidak mengetahui tujuan pembelajaran yang akan
dicapai sebesar 0%. Persentase siswa yang dapat menerapkan materi
persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari melalui pembelajaran
model STAD sebesar 86,2%, sedangkan siswa yang tidak dapat menerapkan
materi persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari sebesar 13,8%.
Persentase siswa yang tertarik mengikuti pembelajaran dengan model STAD
sebesar 94,4%, sedangkan yang tidak tertarik sebesar 5,6%. Persentase siswa
yang berkesempatan untuk berdiskusi dan mengajukan pendapat dalam
pembelajaran model STAD sebanyak 97,3%, sedangkan yang tidak
berkesempatan untuk berdiskusi dan mengajukan pendapat sebanyak 2,7%.
Persentase siswa yang lebih mudah memahami materi persamaan garis lurus
dengan pembelajaran model STAD sebanyak 83,3%, sedangkan siswa yang
tidak mudah memahami materi persamaan garis lurus sebanyak 16,7%.
Persentase siswa yang lebih percaya diri dalam presentasi di depan kelas
sebanyak 86,2%, sedangkan siswa yang tidak percaya diri sebanyak 13,8%.
Persentase siswa yang lebih percaya diri dan dihargai dalam umpan balik yang
diberikan guru sebesar 97,3%, sedangkan yang tidak percaya diri dan dihargai
sebanyak 2,7%. Persentase siswa yang setuju jika pembelajaran model STAD
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diterapkan di sekolah sebanyak 94,4%, sedangkan yang tidak setuju sebanyak
5,6%.
Berdasarkan hasil penelitian respon siswa setelah pembelajaran kooperatif
tipe STAD, bahwa rata-rata persentase siswa yang menjawab “Ya” mencapai
92,79% dan rata-rata persentase siswa yang menjawab “Tidak” mencapai
7,21% maka respon siswa dikatakan sangat positif.
3. Hasil Belajar Siswa
Berdasarkan tabel-3 dapat dilihat data hasil belajar siswa, bahwa jumlah
siswa yang memperoleh skor ≥75 dan telah mencapai ketuntasan individual
dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah 31 dari 36 siswa dengan
jumlah skor 2991. Dapat dihitung persentase ketuntasan belajar secara klasikal
sebagai berikut:

Dari perhitungan persentase hasil belajar siswa diatas, dapat disimpulkan
bahwa dalam penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD siswa mencapai
ketuntasan secara klasikal sebesar
SIMPULAN
1. Aktivitas siswa selama pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi
persamaan garis lurus kelas VIII-B SMP Negeri 3 Krian pada pertemuan I dan
II siswa lebih banyak berdiskusi serta mengerjakan LKS dan jumlah
persentase rata-rata aktivitas siswa yang relevan sebesar 95,31%, sehingga
dapat dikatakan bahwa siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran.
2. Respon siswa setelah pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi
persamaan garis lurus kelas VIII-B SMP Negeri 3 Krian termasuk kategori
sangat positif karena persentase rata-rata siswa yang menjawab “Ya” dari

582

setiap aspek yang diamati sebesar 92,79% dan yang menjawab “Tidak”
sebesar 7,21%.
3. Hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran kooperatif tipe STAD
pada materi persamaan garis lurus kelas VIII-B SMP Negeri 3 Krian telah
mencapai ketuntasan klasikal dengan persentase sebesar 86,11%.
SARAN
1. Bagi guru mata pelajaran matematika, pembelajaran kooperatif tipe STAD
dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran dikelas.
2. Bagi siswa hendaknya mengikuti pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan
sungguh-sungguh, karena pembelajaran kooperatif tipe STAD ini akan
melatih siswa berpikir kritis, berani mengungkapkan pendapat, dan dapat
mencapai ketuntasan belajar serta dapat mengembangkan kemampuan siswa
dalam belajar kelompok.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan situasi dan
kondisi sekolah yang sama, hendaknya menerapkan model pembelajaran
kooperatif yang lebih bervariasi pada materi lain.
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Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa masih ada masalah
pendidikan yang terletak pada daya serap peserta didik pada pelajaran, khususnya
pelajaran matematika. Oleh karena itu, perlu adanya pembelajaran yang inovatif
guna meningkatkan daya serap peserta didik dalam proses belajar mengajar.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Adakah pengaruh pendekatan
pengajuan soal (problem possing) terhadap hasil belajar matematika?”. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh pendekatan pengajuan
soal (problem possing) terhadap hasil belajar matematika. Pendekatan pengajuan
soal (problem possing adalah perumusan soal sederhana atau soal yang ada
dengan beberapa perubahan agar lebih sederhana sehingga soal tersebut dapat
diselesaikan. Dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pendekatan
pengajuan soal (problem possing) terhadap hasil belajar matematika siswa
dilakukan dengan melakukan tes berupa post test yang dikerjakan siswa. Sumber
data berasal dari hasil post test yang telah dilakukan setelah pembelajaran.
Instrumen dalam penelitian ini hanya menggunakan tes. Prosedur penelitian ini
dilakukan dari persiapan, pelaksanaan, proses pengambilan data penelitian dan
menganalisis data. Setelah peneliti melakukan penelitian dan memperoleh data,
selanjutnya peneliti menganalisis data menggunakan uji-t dengan Ho tidak
terdapat pengaruh pendekatan pengajuan soal (problem possing) dan Ha terdapat
pengaruh pendekatan pengajuan soal (problem possing). Dari data yang diperoleh
nilai thitung = 4,2 > ttabel = 2,63 pada taraf signifikansi 5% dan db = 82
menghasilkan pernyataan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian
dapat disimpulkan adanya pengaruh pendekatan pengajuan soal (problem possing)
terhadap hasil belajar matematika. Dalam hal ini, pengaruh berupa pengaruh
positif yaitu meningkatkan hasil belajar siswa.
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Kata Kunci: Pengajuan Soal, Problem Possing, Hasil Belajar, Matematika.

PENDAHULUAN
Perkembangan zaman yang semakin modern terutama pada era globalisasi
seperti sekarang ini menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas
tinggi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak
untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu wahana untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia tersebut adalah pendidikan.
Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi sumber
daya manusia melalui kegiatan pengajaran. Undang-Undang Sistem Pendidikan
Nasional No. 20 tahun 2003, menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional
adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia
seutuhnya yaitu manusia yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan
berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani
dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab
kemasyarakatan dan kebangsaan. (UU Sisdiknas:2003:2)
Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Dengan
pendidikan, manusia dapat mencapai kemajuan diberbagai bidang yang pada
akhirnya akan menempatkan seseorang pada derajat yang lebih baik. Harus diakui
bahwa tidak setiap manusia dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang
diharapkan. Bisa saja yang terjadi justru seseorang tumbuh kearah kondisi yang
sebenarnya tidak diharapkan sama sekali. Oleh karena itu, dalam perkembangan
pendidikan sangat dibutuhkan tuntunan, dan kebutuhan akan pendidikan menjadi
satu kebutuhan yang cukup penting. Apalagi hidup di zaman modern yang banyak
mengalami perubahan dan kemajuan seperti sekarang.
Meski telah diatur sedemikian rupa untuk perkembangan pendidikan, masih
ada masalah pendidikan yang terletak pada daya serap peserta didik pada
pelajaran. Seperti yang kita ketahui pelajaran matematika dirasa sulit bagi
sebagian besar siswa. Oleh karena itu, pembelajaran matematika harus segera
dikembangkan. Perkembangan matematika ini bertujuan untuk meningkatkan
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hasil belajar matematika siswa. Guna meningkatkan hasil belajar matematika
siswa dapat dilakukan berbagai cara, salah satunya adalah dengan menggunakan
metode-metode pembelajaran yang inovatif.
Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di SMP PGRI 1 Surabaya
sebelum penelitian diketahui bahwa peserta didik belum mampu mencapai standar
yang diinginkan, ini terlihat dari nilai ulangan harian siswa yang masih banyak
mendapatkan nilai matematika dibawah KKM yang telah ditetapkan oleh satuan
pendidikan. Hal ini disebabkan karena terjadinya kelas yang cenderung teacher
centered dengan menggunakan pembelajaran konvensional sehingga peserta didik
menjadi

pasif. Meskipun

demikian, sebagian guru menerapkan

model

pembelajaran tersebut karena tidak begitu merepotkan yakni tidak mengeluarkan
banyak biaya dan media pembelajaran. Padahal secara tidak langsung hal ini dapat
mengakibatkan kebosanan pada peserta didik dan kesulitan dalam memahami
materi terutama pada pelajaran matematika.
Hendaknya setiap guru memposisikan diri dan menentukan pembelajaran yang
inovatif yang paling sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Dalam
penelitian ini pembelajaran inovatif yang dilakukan adalah pembelajaran langsung
dengan pendekatan pengajuan soal (problem possing). Pengajuan soal (problem
possing) akan memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan
pengetahuan yang sedang dipelajari.
Pembelajaran langsung dengan pendekatan pengajuan Soal (problem possing)
adalah pembelajaran yang diawali dengan guru menjelaskan materi pelajaran
kepada peserta didik, guru memberikan latihan soal, peserta didik diminta
mengajukan 1 atau 2 buah soal beserta jawabannya, guru meminta peserta didik
menyajikan soal di depan kelas.
Dari uraian diatas, penelitian ini ingin menjawab permasalaha, adakah
pengaruh pendekatan pengajuan soal (problem possing) terhadap hasil belajar
matematika materi operasi bentuk aljabar pada siswa kelas VII SMP PGRI 1
Surabaya? yang hasilnya diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi guru
matematika sebagai referensi dalam upaya mengembangkan pembelajaran
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matematika di sekolah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh pendekatan pengajuan soal (problem possing) terhadap hasil
belajar matematika.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan jenis
posttest only group design yang menjelaskan bahwa ada dua kelas penelitian yang
diberi treatment (perlakuan) berbeda. Dimana kelas eksperimen diberi perlakukan
berupa pembelajaran langsung dengan pendekatan pengajuan soal (problem
possing) dan kelas kontrol diberi perlakuan berupa pembelajaran langsung tanpa
pendekatan pengajuan soal (problem possing). Selanjutnya setelah penelitian
selesai, baik kelas eksperimen maupun pada kelas kontrol diberikan tes untuk
mengetahui hasil belajarnya.
Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode
dokumentasi dan metode tes. Penelitian ini dilaksanakan di SMP PGRI 1
Surabaya, dengan populasi seluruh siswa kelas VII SMP PGRI 1 Surabaya.
Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive
sampling yakni satu kelas eksperimen yaitu kelas VII C dan satu kelas kontrol
yaitu kelas VII F.
Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini untuk selanjutnya dianalisis. Hasil
analisis data pada penelitian ini digunakan untuk pengujian hipotesis. Sebelum
pengujian ada tiga uji yang harus dilakukan yaitu uji normalitas, uji homogenitas,
dan uji t. adapun langkah-langkah uji normalitas adalah sebegai berikut:
1. Merumuskan Hipotesis
Ho : Data berdistribusi normal
Ha : Data tidak berdistribusi normal
2. Menentukan jangkauan
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Jangkauan = nilai tertinggi – nilai terendah
3. Menentukan banyak kelas
Banyak kelas = 1 + 3,3 log n
4. Menentukan panjang kelas
Panjang kelas = jangkauan : banyak kelas
5. Menghitung rata-rata

6. Menghitung simpangan baku

SD =
7. Menentukan nilai uji statistika

8. Menentukan derajat kebebasan dan taraf nyata
9. Menentukan kriteria pengujian
H0 ditolak jika
H0 diterima jika
10. Menarik kesimpulan
Jika Ho ditolak maka data berdistribusi normal dan data dapat dilanjutkan
ke uji homogenitas, tetapi apabila sebaliknya H0 diterima maka data tidak
berdistribusi normal. Salah satu cara yang dapat dilakukan jika data tidak
berdistribusi normal adalah menambah jumlah sampel.
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Setalah dilakukannya uji normalitas, data digunakan untuk uji homogenitas.
Langkah-langkah uji homogenitas adalah sebagai berikut:
1. Merumuskan formula hipotesis
Ho : Data bersifat homogen
Ha : Data tidak bersifat homogen
2. Menentukan varians

3. Menentukan uji statistika

4. Menentukan taraf nyata (α) dan Ftabel
Ftabel ditentukan dengan α dan derajat kebebasan (dk) pembilang (jumlah
data varian terbesar – 1) dan derajat kebebasan penyebut (jumlah data
varian terkecil – 1).
5. Menentukan kriteria pengujian:
Ho ditolak jika Fhitung ≥ Ftabel
Ho diterima jika Fhitung < Ftabel
6. Menarik kesimpulan dengan ini jika Ho diterima maka kedua data bersifat
homogen. Apabila Ho ditolak yang artinya kedua data tidak homogen,
yang dapat dilakukan adalah menyusun ulang kedua sampel.
Setelah uji normalitas dan uji homogenitas, data digunakan untuk pengujian
hipotesis. Dari pengujian hipotesis dapat ditarik kesimpulan. Adapun langkahlangkah pengujian hipotesis sebagai berikut:
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1. Ho :

(tidak ada perbedaan antara hasil belajar siswa dengan

pembelajaran langsung dengan pendekatan pengajuan soal (problem
possing) dan hasil belajar siswa dengan pembelajaran langsung)
Ha :

(ada perbedaan antara hasil belajar siswa dengan

pembelajaran langsung dengan pembelajaran langsung dengan pendekatan
pengajuan soal (problem possing) dan hasil belajar siswa dengan
pembelajaran langsung)
2. Menentukan taraf nyata (α=5%) dan derajat kebebasan = n1+n2-2
3. Menentukan pengujian hipotesa
Ho diterima jika –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel
Ho ditolak jika thitung < -ttabel atau thitung > ttabel
4. Perhitungan nilai t

Uji-t =
5. Menarik kesimpulan
a. Jika Ho diterima maka tidak ada perbedaan antara hasil belajar siswa
dengan pembelajaran langsung dengan pendekatan pengajuan soal
(problem possing) dan hasil belajar siswa dengan pembelajaran
langsung
b. Jika Ho ditolak maka ada perbedaan antara hasil belajar siswa dengan
pembelajaran langsung dengan pembelajaran langsung dengan
pendekatan pengajuan soal (problem possing) dan hasil belajar siswa
dengan pembelajaran langsung.
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HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian ini disajikan dengan uji hipotesis. Pengujian hipotesis ini
dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh pendekatan pengajuan soal
(problem possing) terhadap hasil belajar matematika didasarkan pada hasil
analisis uji t.
Hipotesis yang digunakan adalah Ho yaitu tidak ada perbedaan antara hasil
belajar siswa dengan pembelajaran langsung dengan pendekatan pengajuan soal
(problem possing) dan hasil belajar siswa dengan pembelajaran langsung,
didukung dengan taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan = 82, maka t tabel =
2,63. Dengan perhitungan uji t diperoleh thitung = 4,2, dengan begitu thitung terletak
pada daerah penolakan Ho. Dari pengujian hipotesa yang telah dilakukan maka
Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya ada perbedaan antara hasil belajar siswa
dengan pembelajaran langsung dengan pendekatan pengajuan soal (problem
possing) dan hasil belajar siswa dengan pembelajaran langsung.

PEMBAHASAN
Berdasarkan analisis data diatas dapat diketahui bahwa ada perbedaan hasil
belajar antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Perbedaan ini ditunjukan
dengan nilai thitung = 4,2 > ttabel = 2,63 dengan taraf signifikansi 5%. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pendekatan problem possing
terhadap hasil belajar matematika dengan materi operasi bentuk aljabar pada
siswa kelas VII SMP PGRI 1 Surabaya.
Pengaruh pendekatan problem possing ini juga dapat dilihat dari nilai ratarata post test kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Rata-rata kelas eksperimen
lebih besar dibandingkan dengan rata-rata kelas kontrol. Dengan demikian
pendekatan problem possing saat pembelajaran matematika memberikan dampak
positif yaitu meningkatkan hasil belajar matematika siswa.
Pendekatan pengajuan soal (problem possing) sangat dianjurkan untuk siswa
yaitu untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir matematika.
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Pengajuan soal dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap pelajaran
matematika.

Dengan sikap positif dan cara berpikir matematika pada siswa

inilah yang merupakan dampak positif dari pendekatan pengajuan soal (problem
possing).

KESIMPULAN
Berdasarkan analisis data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat
pengaruh pendekatan problem possing terhadap hasil belajar matematika siswa
kelas VII SMP PGRI 1 Surabaya semester ganjil tahun 2015/2016.

SARAN
Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis menyarankan sebagai berikut:
1. Penerapan pembelajaran dengan pendekatan pengajuan soal (problem
possing) dapat sebagai upaya untuk memaksimalkan hasil belajar siswa
hendaknya disesuaikan dengan materi pelajaran dan kondisi kelas,
mengingat penerapan pembelajaran tersebut belum tentu cocok untuk
diterapkan pada semua materi pelajaran matematika dan pada semua kelas.
2. Dalam penerapan pendekatan pengajuan soal (problem possing) guru
diharapkan mampu menjadi fasilator dan motivator dalam proses
pembelajaran dan memerankan siswa sebagai pusat dari proses
pembelajaran.
3. Dalam proses pembelajaran dengan pendekatan pengajuan soal (problem
possing) peserta didik diharapkan aktif dalam proses pembelajaran, baik
secara fisik maupun mental, sehingga apa yang disampaikan oleh guru
dapat diterima dengan baik dan bermanfaat.
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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan karena ada banyak siswa yang memiliki skor minimum
dalam subjek matematika. Adapun pembahasan masalah dalam makalah ini
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adalah "Apakah ada pengaruh model pembelajaran TAI terhadap prestasi siswa?".
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran
TAI untuk prestasi matematika siswa. model pembelajaran TAI merupakan salah
satu model dalam mengajar yang berfokus pada kelompok, siswa dibagi dalam
beberapa kelompok kecil di kelas, anggota kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa
dalam kelompok. Kemudian dalam penelitian ini siswa diberikan materi
"Himpunan". Sampel penelitian ini terdiri dari dua kelas, yang pertama adalah
kelas eksperimen dengan 33 siswa yang diberi model pembelajaran TAI, maka
yang kedua adalah kelas kontrol dengan 33 siswa yang diberi model pengajaran
konvensional. Untuk mengetahui dan menganalisis prestasi siswa, peneliti
menggunakan posttest untuk kedua dua kelas. Berdasarkan penelitian yang
dilakukan di SMP Rahmat Surabaya.
Kata kunci : Model Pembelajaran Siswa, Hasil Belajar siswa.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan jembatan emas untuk menuju kesuksesan.
Melalui pendidikan, diharapkan mampu mewujudkan peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia demi mendukung kekonvensionalan pembangunan
nasional, khususnya dalam menghadapi era persaingan global.
Namun dalam pelaksanaanya pendidikan disekolah memaksa siswa
untuk menghafal berbagai materi yang diajarkan. Padahal seharusnya
pendidikan disekolah diarahkan agar siswa dapan menemukan dan memahami
materi yang diajarkan sehingga siswa menjadi manusia cerdas, kreatif,
inovatif, sosial, dan memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah.
Keberhasilan pendidikan tercermin dalam proses belajar dan hasil
belajar. Dengan demikian untuk meraih hasil belajar yang optimal, dibutuhkan
relasi dari seluruh komponen pendidikanmeliputi siswa, guru, kurikulum dan
sarana penunjang pendidikan. Siswa merupakan komponen utama dibanding
yang lain, sebab siswa merupakan sasaran utama yang akan dibimbing untuk
menjadi manusia berkualitas, tangguh dalam menghadapi era globalisasi.
Selain itu siswa merupakan tolok ukur keberhasilan pendidikan itu sendiri.
Departemen Pendidikan Nasional memiliki simbol

Tut

Wuri

Handayani, secara lengkap simbol tersebut diusung dari filosofi Pendidikan
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Ki Hajar Dewantara. Yaitu ing ngarsa sung tuladha (di depan memberi contoh
yang baik), ing madya mangun karsa (di tengah menjadi prakarsa), tut wuri
handayani (di belakang memberi dorongan). Dapat disimpulkan bahwa guru
dituntut untuk mampu memberikan contoh yang baik, mampu menjadi
fasilitator untuk menciptakan peluang bagi siswa dalam berprakarsa atau
berkreasi, dan memiliki peran sebagai motivator (Yulaelawati,2007 : 3). Demi
mewujudkan filosofi tersebut guru dapat menggunakan model pembelajaran
yang tepat untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga
pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan membuat siswa lebih tertarik.
Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di SMP Rahmat Surabaya
sebelum penelitian diketahui bahwa peserta didik belum mampu mencapai
standar yang diinginkan, ini terlihat dari nilai ulangan harian siswa yang masih
banyak mendapatkan nilai matematika dibawah KKM yang telah ditetapkan
oleh satuan pendidikan. Hal ini disebabkan karena terjadinya kelas yang
cenderung teacher centered dengan menggunakan pembelajaran konvensional
sehingga peserta didik menjadi pasif. Meskipun demikian, sebagian guru
menerapkan model pembelajaran tersebut karena tidak begitu merepotkan
yakni tidak mengeluarkan banyak biaya dan media pembelajaran. Padahal
secara tidak konvensional hal ini dapat mengakibatkan kebosanan pada
peserta didik dan kesulitan dalam memahami materi terutama pada pelajaran
matematika. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan model pembelajaran
yang dapat menarik siswa.
Sehingga peserta didik menjadi pasif. Meskipun demikian, sebagian
guru menerapkan model pembelajaran tersebut karena tidak begitu
merepotkan yakni tidak mengeluarkan banyak biaya dan media pembelajaran.
Padahal secara tidak konvensional hal ini dapat mengakibatkan kebosanan
pada peserta didik dan kesulitan dalam memahami materi terutama pada
pelajaran matematika. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan model
pembelajaran yang dapat menarik minat siswa.
Salah satu model pembelajaran kooperatif yang sangat menarik adalah
tipe TAI (Team Assisted Individualization). Pada umumnya model
pembelajaran kooperatif didasari falsafah homo homini socius yang
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menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan membutuhkan kerja
sama (Lie, 2010 : 28). Namun tipe TAI memiliki keunikan khusus karena
menerapkan gabungan belajar dari masing – masing individu dan secara
berkelompok.
Dalam model pembelajaran TAI, siswa dibagi menjadi menjadi
kelompok kecil dengan pembagian secara random dan disertai pemberian
motivasi secara individu baik berupa dukungan moral, sosial, fungsional bagi
siswa yang membutuhkan. Hal tersebut sesuai dengan penjabaran Sanjaya
(2014 : 54) bahwa kemampuan siswa tidaklah sama setiap individu dan dapat
dikelompokkan pada siswa berkemampuan tinggi, sedang dan rendah.
Matematika merupakan ilmu yang memiliki peranan penting bagi
kemajuan peradaban manusia. Matematika telah dikembangkan oleh para
matematikawan mulai dari zaman Mesir kuno, Babylonia, hingga Yunani
kuno. Pada zaman tersebut matematika dipelajari, dikembangkan, dan
digunakan utnuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari,
seperti masalah perdagangan, pengukuran tanah, pelukisan, konstruksi,
astronomi. Sampai sekarang pun matematika masih digunakan, baik untuk
menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan atau membantu dalam
pengembangan disiplin ilmu lain.
Dalam ilmu matematika, kebanyakan konsep dibangun dari konsep
sebelumnya (Slavin, 2015 : 16). Dengan demikian siswa yang belum
memahami konsep sebelumnya, akan lebih sulit atau bahkan mustahil dapat
memahami konsep yang diajarkan berikutnya.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengadakan penelitian
dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran TAI (Team Assisted
Individualization) Terhadap Hasil Belajar Siswa”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dimunculkan masalah:“Adakah
pengaruh model pembelajaran TAI (Team Assisted Individualization) terhadap
hasil belajar siswa SMP Rahmat Surabaya tahun pelajaran 2015/2016 ? ”
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C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui ada atau tidaknya pengaruh model pembelajaran TAI terhadap
hasil belajar pada siswa SMP Rahmat Surabaya tahun pelajaran 2015/2016.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Bagi Siswa
Melatih siswa untuk berpartisipasi dan berinteraksidalam
proses pembelajaran, baik antara siswa dengan siwa ataupun siswa
dengan guru, dan dapat memacu semangat siswa untuk lebih aktif lagi
dalam

kelompok

maupun

secara

individu

sehingga

siswa

merasatertantang untuk mengerahkan segala potensinya dalam
berprestasi sebaik mungkin.
b.

Bagi guru
Mempermudah guru dalam mengetahui kemampuan siswa
dalam berkelompok maupun secara individu. Selain itu guru juga lebih
tepat dan efisien dalam memberikan bantuan kepada siswa sesuai yang
dibutuhkan siswa.

c. Bagi Sekolah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan
informasi mengenai perkembangan hasil belajar siswa.
d. Bagi Penulis
Menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat menerapkan
ilmu pengetahuan dari perkuliahan yang telah ditempuh.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian
kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan
pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau
sampel tertentu, teknik pengambilan sampel biasanya dilakukan secara
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random, pengumpulan data menggunakan instumen penelitian, analisa
data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis
yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2014:7).
Dalam

penelitian

ini

penulis

menggunakan

eksperimen.

Eksperimen yang digunakan adalah True Experimental Design dengan
menggunakan jenis Posttest-Only Control Design.
Rancangan ini membutuhkan satu kelas eksperimen dan satu kelas
kontrol. Kelas eksperimen adalah kelas yang memperoleh pembelajaran
dengan model pembelajaran TAI (Team Assisted Individualization).
Sedangkan kelas kontrol adalah kelas yang memperoleh pembelajaran
konvensional. Dalam desain ini, kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi
tes hanya sesudah diberikan perlakuan. Adapun desain dari penelitian
tersebut dengan pola sebagai berikut (Sugiyono, 2010 : 116) :
RE

XE

RK

O
O

Tabel 3.1
Posttest-Only Control Design
Keterangan :
RE = Kelompok Eksperimen
RK = Kelompok Kontrol
O = Postest
XE = Perlakuan pada kelompok eksperimen

Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian adalah suatu tata cara yang digunakan oleh
seorang peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data dengan
menggunakan cara-cara yang berurutan, sehingga diperoleh hasil
penelitian yang baik dan benar.
Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut.
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1. Tahap Persiapan
a. Peneliti menentukan tempat penelitian yaitu di kelas SMP Rahmat
Surabaya.
b. Peneliti meminta surat ijin penelitian untuk melakukan penelitian
di sekolah tersebut.
c. Peneliti membuat perangkat pembelajaran.
d. Peneliti membuat kisi-kisi tes pada materi himpunan.
e. Peneliti membuat soal tes berbentuk uraian tertulis berdasarkan
kisi-kisi yang telah dibuat.
2. Tahap Pelaksanaan
a. Menentukan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
b. Memberikan

perlakuan

terhadap

kelas

eksperimen

yakni

melakukan pembelajaran TAI (Team Assisted Individualization).
c. Kelas kontrol melakukan pembelajaran konvensional.
d. Memberikan tes (posttest) kepada masing-masing kelompok,
didasarkan pada kisi-kisi yang telah dibuat untuk digunakan pada
kelas kontrol dan kelas eksperimen.
3. Tahap Analisis Data
Setelah tes dilakukan, langkah selanjutnya yaitu menganalisis
jawaban siswa yang telah terkumpul, apakah sudah sesuai dengan
kriteria pedoman penskoran dan pedoman penskoran tes hasil belajar
yang telah dibuat untuk mengetahui hasil belajar siswa.
4. Setelah data terkumpul dan diolah, maka peneliti melakukan penulisan
laporan.

HASIL PENELITIAN
Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel siswa kelas VII A
sejumlah 33 siswa untuk kelas eksperimen dan kelas VII B sejumlah 33 siswa
untuk kelas kontrol di SMP Rahmat Surabaya. Model pembelajaran TAI ( Team
Assisted Individualization ) diterapkan pada kelas eksperimen yaitu kelas VII A,
sedangkan model pembelajaran konvensional diterapkan pada kelas kontrol yaitu
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kelas VII B. Peneliti mengambil sampel 66 siswa tersebut dengan memberikan
soal post-test di tahap akhir.
Dari perhitungan analisis ketuntasan belajar didapat bahwa kelas
eksperimen lebih unggul dengan 100% tuntas, sedangkan kelas kontrol memiliki
72,73% ketuntasan. Sedangkan berdasarkan analisis rata-rata, kelas eksperimen
masih tetap unggul dengan rata – rata nilai 86,21 dan kelas kontrol 79,24.
Selain

itu,

dari

perhitungan

uji

varians

diperoleh

, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa
kedua data tersebut bersifat homogen. Artinya, kedua data berasal dari subjek
penelitian yang sejenis atau tidak terlalu banyak perbedaan kemampuan subjek
yang diteliti.
Berdasarkan perhitungan dan tabel untuk uji normalitas data, ditemukan
2
bahwa harga Chi Kuadrat hitung X h itu n g  

dibandingkan dengan harga Chi Kuadrat Tabel

. Harga tersebut selanjutnya

X

2

tabel

 , dengan dk (derajat

kebebasan = jumlah interval kelas – 1) yaitu 6 − 1 = 5. Bila dk 5 dan taraf
kesalahan 5%, maka harga Chi Kuadrat tabel

X

2

tabel

  11,07

. Karena

harga Chi Kuadrat hitung lebih kecil dari Chi Kuadrat tabel (X2hitung ˂ X2tabel )
yaitu 8,22<11,07, sehingga disimpulkan bahwa distribusi data nilai post-test kelas
VII A tersebut normal.
Kelas kontrol juga dianalisa dengan uji normalitas yang sama.
Berdasarkan perhitungan dan tabel, ditemukan bahwa harga Chi Kuadrat hitung

X

2

h itu n g



Kuadrat Tabel

. Harga tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga Chi

X

2

tabel

, dengan dk (derajat kebebasan = jumlah interval kelas

– 1) yaitu 6 − 1 = 5. Bila dk 5 dan taraf kesalahan 5%, maka harga Chi Kuadrat
tabel

X

2

tabel

 = 1,80. Karena harga Chi Kuadrat hitung lebih kecil dari Chi

Kuadrat tabel (X2hitung ˂ X2tabel ) yaitu

, sehingga disimpulkan bahwa

distribusi data nilai posttest kelas VII B tersebut normal.
Pada analisis data setelah diperoleh data yang homogen atau berasal dari
populasi sejenis dan berdistribusi normal, penulis melanjutkan analisa
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menggunakan uji pembeda yaitu menggunakan uji-t. Hasil dari analisis data
tersebut adalah Thitung > Ttabel =

, maka H0 ditolak dan H1 diterima,

Dari perhitungan tersebut dapat terlihat bahwa Ada perbedaan hasil belajar
matematika siswa dengan menggunakan model pembelajaran TAI ( Team
Assisted Individualization)dan model pembelajaran konvensional pada sub bab
Himpunan. Maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh hasil belajar matematika
siswa kelas VII A (kelas eksperimen) yang diajar dengan menggunakan model
pembelajaran TAI ( Team Assisted Individualization)pada sub bab Himpunan di
SMP Rahmat Surabaya.
PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada dua kelas yaitu
VII A dan VII B. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan perlakuan berbeda
dalam pembelajaran masing-masing kelas. Masing-masing kelas tersebut diberi
perlakuan yang berbeda yaitu kelas VII A yang diajar dengan menggunakan
model pembelajaran TAI ( Team Assisted Individualization)dan kelas VII B yang
diajar dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Kedua kelas
mempunyai kesamaan dalam materi, yaitu sub bab Himpunan dan mengerjakan
post-test yang sama.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang penulis
ajukan yaitu ”ada perbedaan hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan
model pembelajaran TAI ( Team Assisted Individualization)dan model
pembelajaran konvensional pada sub bab Himpunan kelas VII SMP Rahmat
Surabaya” dapat diterima. Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis
tersebut, sehingga peneliti dapat menarik suatu kesimpulan bahwa ada pengaruh
hasil belajar matematika siswa pada sub bab Himpunan antara siswa kelas VII A
yang menggunakan model pembelajaran TAI ( Team Assisted Individualization)
dan siawa kelas VII B yang menggunakan model pembelajaran konvensional di
SMP Rahmat Surabaya tahun ajaran 2015-2016. Hal ini ditunjukkan dari hasil
rata-rata nilai post-test siswa kelas VII A yang lebih tinggi dari rata-rata nilai
kelas VII B, yaitu 86,21 > 79,24. Dengan perbedaan rata-ratanya sebesar 6,97.
Sehingga dapat diambil kesimpulan oleh penulis bahwa hasil belajar matematika
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siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran TAI ( Team Assisted
Individualization)lebih baik dari pada siswa yang diajar menggunakan model
pembelajaran konvensional.
Hal ini menunjukkan bahwa dengan penerapan model pembelajaran TAI
( Team Assisted Individualization) memberikan pengaruh terhadap hasil belajar
matematika siswa, selain itu siswa juga menjadi lebih nyaman saat pembelajaran ,
menimbulkan keberanian untuk mengemukakan pendapat dan menjelaskan ideide dalam matematika secara lisan maupun tulisan. Selain itu siswa merasa lebih
tertantang baik secara individu maupun berkelompok untuk menjadi yang terbaik.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dikemukakan,
maka diperoleh simpulan bahwa penerapan model pembelajaran TAI ( Team
Assisted Individualization) pada kelas VII A (kelas eksperimen) berpengaruh
terhadap hasil belajar matematika siswa SMP Rahmat Surabaya pada pokok
bahasan Himpunan. Hal ini terbukti bahwa nilai rata-rata pada kelas eksperimen
lebih besar dari kelas kontrol (

, selanjutnya pada

tahap pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian homogenitas data,
menguji normalitas dan terakhir menguji-t. Dari ketiga pengujian diatas,
didapatkan Thitung > Ttabel = =

dimana H0 ditolak dan H1 diterima,

hal ini menandakan bahwa ada pengaruh model pembelajaran TAI ( Team
Assisted Individualization)terhadap hasil belajar matematika pada pokok bahasan
Himpunan pada siswa kelas VII A SMP Rahmat Surabaya tahun ajaran 20152016.
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ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil belajar siswa yang dirasa
kurang dalam proses pembelajaran di kelas. Dalam kenyataannya siswa terlalu
jenuh atau bosan ketika mengikuti pelajaran di dalam kelas, sehingga tidak
tercipta suasana belajar baru sebagai hasil dari kesepakatan antara guru dan siswa.
Dalam prakteknya, seorang guru jarang sekali menerapkan model pembelajaran
project based learning. Hal itu dikarenakan bahwa model pembelajaran project
based learning membutuhkan perhitungan yang matang dari segi persiapan
hingga pelaksanaannya. Sehingga dalam waktu yang tersedia harus bisa
diterapkan kepada siswa dengan perhitungan yang tepat. Menurut pandangan
peneliti setelah melakukan observasi di lapangan, umumnya jarang sekali guru
yang menggunakan model pembelajaran project based learning pada saat
pembelajaran matematika, sehingga peneliti merasa ingin mengkaji lebih
mendalam melalui model pembelajaran project based learning dengan
serangkaian tahap yang dirasa mampu dalam pelaksanaannya terutama
menjadikan proyek atau kegiatan sebagai inti dari pembelajaran. Rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah “apakah ada pengaruh model pembelajaran
project based learning terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X.IPA-4
SMA Dr. Soetomo Surabaya Tahun Ajaran 2015-2016 ?”. Tujuannya adalah
untuk mengetahui adanya pengaruh model pembelajaran project based learning
terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X.IPA-4 SMA Dr. Soetomo
Surabaya Tahun Ajaran 2015-2016. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
siswa SMA Dr. Soetomo Surabaya. Sedangkan subyek dalam penelitian ini adalah
kelas X.IPA-4 dan kelas X.IPA-1. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik
pengambilan sampel dengan random sampling yaitu dengan cara undian sehingga
dapat diambil dua kelas yang memiliki karakter dan gaya belajar yang hampir
sama. Dalam penelitian ini menggunkan uji-t, maka diperoleh Thitung > Ttabel =
3,57 > 1,98498, maka H0 ditolak dan H1 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa
ada pengaruh model pembelajaran project based learning terhadap hasil belajar
matematika siswa kelas X.IPA-4 SMA Dr. Soetomo Surabaya Tahun Ajaran
2015-2016 pada sub bab Relasi dan Fungsi.
Kata kunci : project based learning, model pembelajaran berbasis proyek, hasil
belajar matematika.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam menyambut tantangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang semakin berkembang, Indonesia juga turut serta dalam persaingan arus
globalisasi yang terus berkembang. Dimana pada tahun ini berbagai negara
membentuk suatu kerjasama secara terbuka dan mengakibatkan persaingan
semakin ketat di antara negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Untuk
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mengantisipasi hal tersebut, semua negara selalu bersaing demi mengembangkan
potensi kearifan lokal agar tidak kalah dalam persaingan tersebut. Melalui
generasi muda dan sekolah umum tempat menimba ilmu mereka dikembangkan
melalui berbagai ilmu pengetahuan. Berbagai ilmu pengetahuan mereka pelajari di
seolah umum, dan salah satunya adalah ilmu matematika.
Namun disekolah umumnya mata pelajaran matematika cenderung
ditakuti dan dihindari ketika pada saat pembelajarannya. Sehingga mau tidak mau
hasil belajar matematika siswa tersebut menjadi biasa-biasa saja atau bahkan juga
bisa hasilnya kurang baik atau jelek. Dari segi permasalahan tersebut, penulis
semakin serius saja dalam membangun konsep penelitian ini dan mengkaji
permasalahan tersebut. Masalah tersebut kerap kali membuat guru berfikir untuk
mencari jalan keluar terhadap hasil belajar siswanya yang dirasa kurang atau
biasa-biasa saja dan perlu adanya solusi untuk perkembangan siswanya tersebut.
Oleh karena itu, penulis berupaya menganalisa hal tersebut dan membuat
penelitian yang nantinya diharapkan dapat memberikan perkembangan terhadap
hasil belajar matematika siswa. Penulis juga mencoba menganalisa apakah ada
pengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa dalam penelitian ini, mengingat
pendidikan di indonesia yang semakin kompleks dan selalu berkembang.
Di lihat dari ranah pendidikan di Indonesia semakin maju saja, hal
tersebut dapat dibuktikan bahwa semakin hari semakin negara ini bisa bersaing
dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Tidak hanya pendidikan
saja yang telah berkembang, alat penunjang kebutuhan untuk pendidikan juga
semakin didukung walaupun perkembangannya relatif lebih lama dibandingkan
dengan negara tetangga. Pendidikan di Indonesia semakin serius diperhatikan oleh
pemerintah dan para menteri-menterinya. Berbagai kemajuan dan perkembangan
kurikulum telah dipersiapkan dan akan diaplikasikan dalam ranah pendidikan.
Semuanya itu adalah suatu upaya untuk mengembangkan pendidikan di negara
ini. Pendapat peneliti sejalan dengan apa yang di ungkapkan oleh Mulyasa
(2013:59) bahwa dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum itu sifatnya dinamis
serta harus dilakukan perubahan dan pengembangan, agar dapat mengikuti
perkembangan dan tantangan zaman.
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Sistem yang semakin kompleks dan dinamis ada dalam struktur
kurikulum 2013. Berbagai macam model pembelajaran yang disebut-sebut sesuai
untuk diterapkan di kurikulum 2013 yakni problem based learning, project based
learning, discovery learning dan inquiry learning. Pada dasarnya setiap model
pembelajaran sangat bergantung kepada cara guru menerapkan kepada siswanya.
Disisi lain, siswa yang cenderung terlalu bosan untuk melakukan aktivitas belajar
di dalam kelas. Seharusnya peran seorang guru dalam hal ini adalah
memperhatikan kebutuhan siswanya. Sehubungan dengan hal itu juga, penulis
melakukan penelitian di lingkup wilayah sekolah SMA swasta di Surabaya.
Menurut pandangan penulis sendiri, sekolah swasta tidak jauh berbeda dari
sekolah negeri. Di kesempatan ini penulis memilih model pembelajan project
based learning karena dirasa cocok untuk kebutuhan penelitian guna diterapkan
dalam kurikulum 2013. Karena pada dasarnya project based learning adalah
sarana yang diharapkan natinya dapat membangun konsep dalam ilmu
matematika, sehingga merangsang siswa dalam memahami materi yang telah
diajarkan oleh guru melalui penugasan proyek kolaboratif yang telah disusun
sebelumnya. Kebutuhan penelitian di SMA Dr. Soetomo Surabaya juga sejalan
dengan apa yang diharapkan penulis dalam praktiknya. Siswa disana cenderung
terlalu bosan ataupun jenuh dalam pelaksanaan belajar mengajar didalam kelas.
Setelah menganalisa masalah tersebut, penulis melihat objek yang bisa digunakan
siswa untuk belajar selain belajar di dalam kelas. Tempat perpustakaan di SMA
Dr. Soetomo Surabaya sangat mendukung untuk digunakan sebagai pembelajaran
alternatif. Penulis menerapkan model pembelajaran project based learning dengan
objek perpustakaan sebagai tempat mengkaji ilmu dengan arahan dalam penelitian
ini. Selain itu juga model pembelajaran ini sangat jarang dilakukan dan hampir
tidak pernah dipakai pada saat guru mengajar mata pelajaran matematika di
sekolah. Padahal mengingat kebutuhan siswa yang ingin suasana baru dalam
kegiatan belajar mengajar selain di dalam kelas yang terkesan membosankan. Dari
pandangan tersebut diharapkan nantinya para siswa dapat lebih leluasa
mengembangkan pengetahuannya sendiri-sendiri sesuai apa yang diminati oleh
siswa.
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Objek mengenai kajian mata pelajaran matematika sangatlah luas,
sehingga penulis hanya memfokuskan pada satu aspek yang akan dijadikan
sebagai rancangan pembelajaran yaitu mengenai materi Relasi dan Fungsi, hal itu
dikarenakan materi Relasi dan Fungsi dapat diaplikasikan kedalam penggambaran
yang lebih nyata dalam segi kehidupan. Karena mengingat materi tersebut dapat
diterapkan di perpustakaan juga sebagai tempat belajar yang nyaman dan dapat
menghadirkan suasana baru dalam belajar. Dalam makalah ini, penulis juga
memadukan unsur-unsur yang terkandung dalam materi Relasi dan Fungsi agar
sesuai dengan proyek kerja pembelajaran atau model pembelajaran project based
learning. Dari serangkaian rancanagan tersebut nantinya akan timbul suatu
perkembangan dari suasana belajar yang biasa menjadi yang tidak biasa atau lebih
baik. Proyek yang nantinya dikerjakan secara kolaboratif nantinya akan mejadi
khasanah sarana bertukar pikiran antara individu satu dengan individu yang lain
selama proses pembelajaran berbasis proyek.
Untuk itu, penulis mengambil judul “Pengaruh Model Pembelajaran
Project Based Learning Terhadap Hasil Belajar Matematika Pada Pokok Bahasan
Relasi Dan Fungsi Pada Siswa Kelas X.IPA-4 SMA Dr. Soetomo Surabaya Tahun
Ajaran 2015-2016” dalam makalah ini.

B. Rumusan Pertanyaan
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas,
maka rumusan pertanyaan yang diambil penulis adalah “apakah ada pengaruh
model pembelajaran project based learning terhadap hasil belajar matematika
siswa kelas X.IPA-4 SMA Dr. Soetomo Surabaya Tahun Ajaran 2015-2016 ?”

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah hanya untuk mengetahui adanya pengaruh
model pembelajaran project based learning terhadap hasil belajar matematika
siswa kelas X.IPA-4 SMA Dr. Soetomo Surabaya tahun ajaran 2015-2016.
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D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Siswa
Agar lebih menarik minat terhadap pelajaran matematika, khususnya
dalam hal penugasan proyek secara individu maupun kelompok atau kelompok
kolaboratif sehingga konsep materi yang telah diajarkan bisa tertanam
selamanya. Dari sajian yang berbeda itulah diharapkan mampu memberiakan
hasil belajar yang maksimal kepada siswa dan menurut kebutuhan dan
keinginan siswa dalam belajar.
2. Bagi Guru
Menambah pengalaman guru dalam mengajar karena pada dasarnya
model pembelajaran project based learning ini membutuhkan planning yang
tepat dalam praktiknya. Sehingga akan lebih baik bila seorang guru dapat
menguasainya untuk kegiatan proyek belajar selanjutnya.
3. Bagi Penulis
Menambah wawasan dan pengalaman dalam menerapkan model
pembelajaran project based learning guna meningkatkan hasil belajar siswa
dan sebagai suatu bentuk pengabdian penulis terhadap dunia pendidikan.
Karena tidak semua guru dapat melaksanakan model pembelajaran ini, maka
suatu kebanggaan bagi penulis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.

METODE PENELITIAN
Rancangan penelitian yang digunakan berupa perbandingan kelompok
yang terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kontrol. Dalam
hal ini penulis mengambil true experiment design dimana pada design ini terdapat
suatu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang diteliti, dimana
pengambilan datanya dilakukan secara random. Dalam design ini kelompok yang
tadinya telah diambil secara random akan sama-sama diberi post-test, kelompok
eksperimen diberi treatment yaitu menggunakan model pembelajaran project
based learning dalam pembelajaran, sedangkan kelompok kontrol diberi
treatment yaitu menggunakan model pembelajaran langsung.
Dalam hal ini populasi yang diambil oleh penulis adalah seluruh siswa
kelas X semester I di SMA Dr. Soetomo Surabaya. Penulis memilih populasi
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siswa kelas X semester I yang didasarkan dengan pertimbangan, antara lain: siswa
kelas X semester I telah mendapatkan pengajaran dengan kurikulum 2013. Pada
masa itu siswa tidak lagi kesulitan dalam memahami kurikulum 2013 ini. Dengan
demikian anak perlu mendapatkan pembelajaran yang berkembang dan tidak
monoton dilakukan di kelas yang sejatinya dapat menambah gaya belajar yang
berbeda dan menyenangkan dari sebelumnya.
Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik pengambilan sampel dengan
random sampling yaitu dengan cara undian sehingga dapat diambil dua kelas yang
memiliki karakter dan gaya belajar yang hampir sama. Dimana kelas X.IPA-4
dijadikan sebagai kelas eksperimen, sedangkan

kelas X.IPA-1 sebagai kelas

kontrol.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik tes. Teknik tes digunakan untuk mendapatkan data tentang hasil belajar
matematika yang diberi perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran
project based learning dan siswa yang diberi perlakuan menggunakan model
pembelajaran langsung. Tes yang dimaksud adalah post-test sesuai dengan
rancangan penelitian yang dipilih oleh penulis.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal tes yang
berbentuk uraian. Jumlah soal yang di kerjakan pada post-test berjumlah empat
nomer yang memiliki bobot penilaian yang berbeda-beda. Tes ini dilakukan
dengan tujuan untuk mengukur hasil belajar matematika.
Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan suatu kegiatan
setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Menurut
Sugiyono (2011:147) kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data
berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data setiap variabel yang
diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan
perhitungan untuk menguji hipotesis. Syarat untuk uji-t yaitu uji normalitas data
dan uji homogenitas data kemudian menuju ke uji-t untuk membuktikan hipotesis
penelitian, peneliti menggunakan uji-t untuk mengetahui kelas mana yang lebih
baik. Hipotesis yang digunakan melalui uji sebagai berikut :
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Keterangan:
: Rata-rata kelas dengan model pembelajaran project based learning
: Rata-rata kelas dengan model pembelajaran langsung
: Tidak ada perbedaan hasil belajar matematika siswa dengan
menggunakan model pembelajaran project based learning dan model
pembelajaran langsung pada sub bab Relasi dan Fungsi .
: Ada perbedaan hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan
model pembelajaran project based learning dan model pembelajaran
langsung pada sub bab Relasi dan Fungsi.
Adapun rumus untuk uji-t yang digunakan adalah sebagai berikut:

Rumus Uji-t (Arikunto,2010:354)

TUJUAN CARA KERJA
Penelitian yang awalnya bertujuan hanya untuk mengetahui adanya
pengaruh dari penerapan model pembelajaran project based learning atau model
pembelajaran berbasis proyek dengan melihat hasil analisis data penelitian
kuantitatif ternyata efektif dalam pembelajaran matematika. Hal itu dapat terlihat
dari hasil observasi penulis selama melakukan penelitian dengan menerapkan
model pembelajaran ini dalam materi Relasi dan Fungsi pada mata pelajaran
matematika di dua kelas yang menjadi sampel penelitian. Respon siswa terhadap
model pembelajaran ini ternyata sangat baik dan adanya timbal balik ketika
pembelajaran berlangsung. Pada kenyataannya siswa terlalu jenuh mendapatkan
pelajaran di dalam kelas. Penulis mengadakan penelitian ini menggunakan
perpustakaan sebagai objek kajian selama pembelajaran matematika berlangsung.
Perpustakaan SMA DR. Soetomo Surabaya untuk penelitian terhadap kelas
eksperimen, sedangkan kelas kontrol dilakukan pembelajaran di kelas seperti
biasanya.
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Siswa pada kelas eksperimen terlebih dahulu mendapatkan materi dengan
model pembelajaran project based learning dengan diberikan konsep Relasi dan
Fungsi melalui bentuk penugasan siswa yang menjadikan perpustakaan sebagai
bidang kajian terhadap materi Relasi dan Fungsi. Di dalam perpustakaan terdapat
diagram, berita-berita serta buku-buku yang dapat dijadikan sumber bagi siswa
untuk melakukan eksplor terhadap penugasan tersebut. Berikut adalah alur dari
model pembelajaran berbasis proyek :
1. Penentuan proyek

2. Perancangan langkah-

3. Penyusunan jadwal
pelaksanaan proyek

langkah proyek

6. Evaluasi proses dan
hasil proyek

5. Penyampaian hasil

4. Penyelesaian proyek

kegiatan dan

dengan fasilitasi dan

presentasi/publikasi

monitoring guru

hasil proyek

Langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Proyek yang diadaptasi dari Keser &
Karagoca (dalam Kosasih, 2014:98)
1. Penentuan Proyek
Dalam tahap awal ini peran guru adalah sebagai pengarah bagi siswanya
dalam belajar terhadap proyek siswa yang dikerjakan. Guru menentukan arahan
berupa pedoman proyek bagi siswa.
2. Perancangan Langkah-Langkah Proyek
Ini adalah tugas bagi siswa dalam menentukan langkah-langkah apa saja
guna menyelesaikan tugas proyek tersebut. Hal itu dapat dibagi menjadi 3 tahapan
yakni: tahap awal, tahap pelaksanaan dan tahap akhir. Pada tahap awal berisi
tentang perencanaan alat apa saja yang dibutuhkan dalam proyek ini, serta
pembagian tugas dari ketua tim bila proyek tersebut dilakukan secara
berkelompok. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan berisi tentang perencanaan
bilamana terjadi suatu kendala, maka apa yang harus stau perlu dilakukan. Jadi
pada tahap pelaksanaan harus di desain sesuai dengan kemampuan siswa agar
tidak menyulitkan pada proses pengerjaan nantinya. Selanjutnya pada tahap akhir
berisi perencanaaan tentang cara penyajian hasil tersebut.
3. Penyusunan jadwal pelaksanaan
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Inilah tahap yang terpenting bagi guru adalah mendesaian jadwal sesuai
dengan pola pengerjaaan siswa dan tidak memberatkan siswa. jadi pola yang
terstruktur dalam jadwal pelaksanaan proyek harus akurat sehingga siswa dapat
mengerjakan tugas proyek tersebut dengan baik dan tidak menemui banyak
permasalahan. Waktu adalah kunci utama dalam penjadwalan ini, sehingga dalam
waktu yang ditentukan dapat terselesaikan dengan baik.
4. Penyelesaian Proyek
Ini adalah bagian inti yang dikerjakan siswa. tugas guru hanya memotivasi
saja dan mengarahkan bila ada atau terdapat permasalahan. Penyelesaian tugas ini
sesuai dengan pembagian tugas anggota tim sebelumnya dan harus dilaksanakan
sesuai prosedur pengerjaaan.
5. Penyampaian Hasil Kegiatan
Penyampaian hasil kegiatan ini merupakan ajang mengkomunikasikan
antara siswa dan guru. Tahap penyampaian hasil ini sangat tergantung pada hasil
proyek yang dilakukan siswa. Bila hasil proyek tersebut berupa karya, maka siswa
bisa mengkomunikasikan proses dari awal pembuatan hingga akhir, selanjutnya
ini adalah suatu bentuk tanggung jawab siswa atas kegiatan yang telah dihasilkan.
Jadi siswa harus tahu tentang semua yang dikerjakannya. Dan apabila hasil proyek
tersebut berupa benda-benda, maka bisa dijadikan sebagai ajang pameran hasil
karya.
6. Evaluasi Proses dan Hasil
Guru dan siswa melakukan sharing bersama mengenai pengerjaan ataupun
kendala-kendala siswa selama mengerjakan proyek tersebut. Menurut Mulyasa
(2013:74) menyatakan bahwa evaluasi yang dilaksanakan setelah para peserta
didik menyelesaikan suatu kegiatan belajar tertentu merupakan dasar untuk
memperoleh umpan balik (feed back). Selanjutnya guru memberikan masukanmasukan yang berhubungan dengan kesulitan siswa agar wawasan siswa lebih
berkembang.

Adapun

tujuan

evaluasi

ini

menurut

Mulyasa

(2013:74)

mengemukakan bahwa tujuan utama evaluasi adalah memperoleh informasi
tentang pencapaian tujuan dan penguasaan bahan oleh peserta didik.
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HASIL PENELITIAN
Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel siswa kelas X.IPA-4
sejumlah 49 siswa untuk kelas eksperimen dan kelas X.IPA-1 sejumlah 49 siswa
untuk kelas kontrol di SMA Dr. Soetomo Surabaya. Model pembelajaran project
based learning diterapkan pada kelas eksperimen yaitu kelas X.IPA-4, sedangkan
model pembelajaran langsung diterapkan pada kelas kontrol yaitu kelas X.IPA-1.
Peneliti mengambil sampel 98 siswa tersebut dengan memberikan soal post-test di
tahap akhir.
Dari perhitungan uji varians diperoleh Fhitung < Ftabel = 1,30 < 1,62,
sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kedua data tersebut bersifat
homogen. Artinya, kedua data berasal dari subjek penelitian yang sejenis atau
tidak terlalu banyak perbedaan kemampuan subjek yang diteliti.
Berdasarkan perhitungan dan tabel untuk uji normalitas data, ditemukan





2
bahwa harga Chi Kuadrat hitung X h itu n g  10,33. Harga tersebut selanjutnya

dibandingkan dengan harga Chi Kuadrat Tabel

X

2

tabel

, dengan dk (derajat

kebebasan = jumlah interval kelas – 1) yaitu 11 − 1 = 10. Bila dk 10 dan taraf





2
kesalahan 5%, maka harga Chi Kuadrat tabel X ta b el  18,30 . Karena harga

Chi Kuadrat hitung lebih kecil dari Chi Kuadrat tabel (X2hitung ˂ X2tabel ) yaitu
10,33 ˂ 18,30, sehingga disimpulkan bahwa distribusi data nilai post-test kelas
X.IPA-4 tersebut normal.
Kelas kontrol juga dianalisa dengan uji normalitas yang sama.
Berdasarkan perhitungan dan tabel, ditemukan bahwa harga Chi Kuadrat hitung
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  7,26. Harga tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga Chi

Kuadrat Tabel

X
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tabel
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kelas – 1) yaitu 11 − 1 = 10. Bila dk 10 dan taraf kesalahan 5%, maka harga Chi
Kuadrat tabel

X

2
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dari Chi Kuadrat tabel



= 18,30. Karena harga Chi Kuadrat hitung lebih kecil
(X2hitung ˂ X2tabel ) yaitu 7,26 ˂ 18,30, sehingga

disimpulkan bahwa distribusi data nilai posttest kelas X.IPA-1 tersebut normal.
Pada analisis data setelah diperoleh data yang homogen atau berasal dari
populasi sejenis dan berdistribusi normal, penulis melanjutkan analisa
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menggunakan uji pembeda yaitu menggunakan uji-t. Hasil dari analisis data
tersebut adalah Thitung > Ttabel = 3,57 > 1,98498, maka H0 ditolak dan H1 diterima,
Dari perhitungan tersebut dapat terlihat bahwa Ada perbedaan hasil belajar
matematika siswa dengan menggunakan model pembelajaran project based
learning dan model pembelajaran langsung pada sub bab Relasi dan Fungsi. Maka
dapat disimpulkan terdapat pengaruh hasil belajar matematika siswa kelas X.IPA4 (kelas eksperimen) yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran
project based learning pada sub bab Relasi dan Fungsi di SMA Dr. Soetomo
Surabaya.

PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada dua kelas yaitu
X.IPA-4 dan X.IPA-1. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan perlakuan
berbeda dalam pembelajaran masing-masing kelas. Masing-masing kelas tersebut
diberi perlakuan yang berbeda yaitu kelas X.IPA-4 yang diajar dengan
menggunakan model pembelajaran project based learning dan kelas X.IPA-1
yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran langsung. Kedua kelas
mempunyai kesamaan dalam materi, yaitu sub bab Relasi dan Fungsi dan
mengerjakan post-test yang sama.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang penulis
ajukan yaitu ”ada perbedaan hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan
model pembelajaran project based learning dan model pembelajaran langsung
pada sub bab Relasi dan Fungsi kelas X SMA Dr. Soetomo Surabaya” dapat
diterima. Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis tersebut, sehingga
peneliti dapat menarik suatu kesimpulan bahwa ada pengaruh hasil belajar
matematika siswa pada sub bab Relasi dan Fungsi antara siswa kelas X.IPA-4
yang menggunakan model pembelajaran project based learning dan siawa kelas
X.IPA-1 yang menggunakan model pembelajaran langsung di SMA Dr. Soetomo
Surabaya tahun ajaran 2015-2016. Hal ini ditunjukkan dari hasil rata-rata nilai
post-test siswa kelas X.IPA-4 yang lebih tinggi dari rata-rata nilai kelas X.IPA-1,
yaitu 74,39 > 65,31. Dengan perbedaan rata-ratanya sebesar 9,08. Sehingga dapat
diambil kesimpulan oleh penulis adalah hasil belajar matematika dicapai oleh
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siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran project based learning lebih
baik dari pada siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran langsung.
Hal ini menunjukkan bahwa dengan penerapan model pembelajaran
project based learning memberikan pengaruh terhadap hasil belajar matematika
siswa, selain itu siswa juga menjadi lebih nyaman saat pembelajaran berlangsung,
menimbulkan keberanian untuk mengemukakan pendapat dan menjelaskan ideide dalam matematika secara lisan maupun tulisan.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dikemukakan,
maka diperoleh simpulan bahwa penerapan model pembelajaran project based
learning pada kelas X.IPA-4 (kelas eksperimen) berpengaruh terhadap hasil
belajar matematika siswa SMA Dr. Soetomo Surabaya pada pokok bahasan Relasi
dan Fungsi. Hal ini terbukti bahwa nilai rata-rata pada kelas eksperimen lebih
besar dari kelas kontrol (

, selanjutnya pada tahap

pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian homogenitas data,
menguji normalitas dan terakhir menguji-t. Dari ketiga pengujian diatas,
didapatkan Thitung > Ttabel = 3,57 > 1,98498 dimana H0 ditolak dan H1 diterima, hal
ini menandakan bahwa ada pengaruh model pembelajaran project based learning
terhadap hasil belajar matematika pada pokok bahasan Relasi dan Fungsi pada
siswa kelas X.IPA-4 SMA Dr. Soetomo Surabaya tahun ajaran 2015-2016.
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Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa cara pengajaran
matematika masih banyak yang menggunakan model pembelajaran langsung,
dimana dalam model pembelajaran langsung hanya berpusat pada guru. Salah satu
model pembelajaran yang bisa mengorganisir siswa menjadi aktif adalah model
pembelajaran kooperatif tipe TGT. Dalam pembelajaran TGT siswa dituntut aktif
dalam kerja kelompok, agar kelompoknya menjadi pemenang dalam game.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Adakah perbedaan hasil belajar
matematika materi SPLDV dan SPLTV antara siswa yang diajar dengan model
pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan metode discovery dan siswa yang diajar
dengan model pembelajaran langsung di kelas X MA MA‟ARIF NU
Randegansari?”. Tujuannya adalah “Untuk mengetahui hasil belajar matematika
materi SPLDV dan SPLTV antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran
kooperatif tipe TGT dengan metode discovery dan model pembelajaran langsung
di kelas X MA MA‟ARIF NU Randegansari”. Dalam penelitian ini yang
digunakan untuk mengukur hasil belajar siwa dilakukan dengan memberikan post
test. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas X MA MA‟ARIF NU Randegansari
yang berjumlah 48 siswa yang terdiri dari 15 putra dan 33 putri yang terdiri dari
kelas kontrol (X-A) dan kelas eksperimen (X-B). Analisa data yang akan
digunakan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa adalah dengan
menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas terlebih dahulu. Kemudian
untuk menguji perbedaan dua rata-rata adalah dengan rumus uji-t. Dari hasil
analisis didapatkan rata-rata hasil belajar kelas kontrol adalah 60,25% sedangkan
hasil belajar kelas eksperimen adalah 75,18%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
Ada perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang diajar menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan metode discovery dan model
pembelajaran langsung pada siswa kelas X MA MA‟ARIF NU Randegansari
Driyorejo-Gresik.
Kata Kunci : Team Games Tournament (TGT), Langsung, Hasil Belajar.
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Abstract
This research is motivated by the fact that there are many ways of teaching
mathematics that uses direct learning, where the only direct learning model
centered on the teacher. One model of learning that can organize the students
become active is a cooperative learning. In TGT learning students are actively in
the work of the group, so the group became a winner in the game. Formulation of
the problem in this research is "Are there differences in mathematics learning
outcomes and SPLTV SPLDV material between students taught by cooperative
learning model with the TGT discovery methods and students who are taught by
direct learning model in the class X MA Maarif NU Randegansari?”. The goal is
"To know the results of mathematics learning materials and SPLTV SPLDV
between students taught by cooperative learning with the TGT discovery method
and direct instructional in the class X MA Maarif NU Randegansari". In this study
were used to measure student learning outcomes is done by giving the post test.
The subjects of this study were students of class X MA Maarif NU Randegansari
of 48 students consisting of 15 sons and 33 daughters consisting of control class
(X-A) and the experimental class (X-B). Analysis of the data that will be used to
determine differences in student learning outcomes is to use test for normality and
homogeneity tests beforehand. Then to test the average difference in the two is the
t-test formula. From the analysis we mean learning outcomes control class is
60.25% while the experimental class learning outcomes is 75.18%. It can be
concluded that the results of learning mathematics There is a difference between
the students taught using cooperative learning with the TGT discovery method
and direct instructional in class X MA Maarif NU Randegansari Driyorejo-Gresik.
Keywords : Team Games Tournament (TGT), Discovery, Learning Outcomes.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Manusia yang hidup pasti membutuhkan pendidikan, agar tidak
tertinggal dengan kemajuan jaman dan persaingan. Pendidikan di sekolah
tidak akan terlepas dari proses pembelajaran dan interaksi antara siswa dan
guru. Dimana dalam proses pembelajaran adalah proses yang melibatkan
berbagai kegiatan pembelajaran dan tindakan untuk mencapai hasil belajar
yang baik dan memuaskan bagi siswa. Guru adalah peran utama dalam proses
pembelajaran, karena guru mempunyai tanggung jawab untuk mengatur,
mengarahkan, dan menciptakan suasana pembelajaran yang mendorong
peserta didik untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembelajaran di kelas.
Tetapi, tanggung jawab belajar tetap berada pada siswa, oleh karena itu siswa
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harus tetap memahami sejumlah mata pelajaran dan dituntut mampu
menyelesaikan berbagai tugas belajar yang diberikan kepadanya.
Dalam kalangan masyarakat umum matematika seringkali dianggap
sebagai mata pelajaran yang sulit, padahal jika dikaji lebih dalam matematika
merupakan mata pelajaran yang sangat penting dan dapat berpengaruh
terhadap mata pelajaran lainnya. Menurut NRC (National Research Council,
1989:1) menyatakan bahwa “Mathematic is key opportunity” (matematika
adalah kunci kearah peluang-peluang). Oleh karena itu pendidik harus
membuat inovasi pembelajaran yang bisa mengubah paradigma tersebut.
Inovasi model pembelajaran sangat dibutuhkan oleh guru agar proses
pembelajaran bisa menyenangkan bagi siswa, khususnya pada mata pelajaran
matematika. Salah satu model pembelajaran yang bisa mengkoordinasikan
siswa dalam kelompok yang heterogen adalah model pembelajaran
kooperatif. Dalam penelitian ini peneliti memilih model pembelajaran
kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT). Karena model pembelajaran
ini menurut peneliti sesuai untuk merubah paradigma masyarakat umum.
Dalam model pembelajaran koopertif tipe Team Games Tournament (TGT)
peserta didik diorganisir menjadi bentuk kelompok yang heterogen yaitu
terdiri dari berbagai jenis, dari etnis, ras, prestasi belajar, dan agama. Secara
singkat pengertian pembelajaran kooperatif seperti yang dikemukakan oleh
Roger, dkk (dalam Huda, 2011:29),
Cooperative learning is group learning activity organized in such a way
that learning is based on the socially structured change of information
between learning of other (Pembelajaran kooperatif merupakan aktivitas
pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh satu prinsip bahwa
pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi secara sosial
diantara kelompok-kelompok pembelajaran yang didalamnya setiap
pembelajaran bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan
didorong untuk meningkatkan pembelajaran anggota-anggota yang lain).

619

Setelah mengkaji beberapa permasalahan dan teori di atas, maka
peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang menggunakan
model pembelajaran tersebut untuk mengetahui perbedaan hasil belajar
siswa antara pengajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT
dan pembelajaran langsung. Dalam penelitian ini peneliti mengangkat
judul “Perbedaan Hasil Belajar Matematika Antara Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe TGT dengan metode Discovery dan Pembelajaran
Langsung di MA MA‟ARIF NU Randegansari”.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan
sebagai berikut: Adakah perbedaan hasil belajar matematika materi SPLDV
dan SPLTV antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif
tipe TGT dengan metode discovery dan siswa yang diajar dengan model
pembelajaran langsung di kelas X MA MA‟ARIF NU Randegansari?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang diharapkan peneliti dalam penilitian ini adalah sebagai
berikut: Untuk mengetahui hasil belajar matematika materi SPLDV dan
SPLTV antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe
TGT dengan metode discovery dan model pembelajaran langsung di kelas X
MA MA‟ARIF NU Randegansari.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan setelah menyelesaikan penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Manfaat bagi siswa MA MA‟ARIF NU Randegansari Driyorejo-Gresik:
a. Prestasi belajar siswa terhadap materi pokok SPLDV dan SPLTV
dapat meningkat.
b. Siswa dapat mengetahui model pembelajaran yang mudah diterima
dalam materi pokok SPLTV dan SPLDV.
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c. Terciptanya sikap gotong-royong dan kerjasama yang baik antar
siswa.
d. Terciptanya persaingan yang sehat dalam berprestasi di kelas.
2. Manfaat bagi pendidik MA MA‟ARIF NU Randegansari DriyorejoGresik adalah terciptanya inovasi model pembelajaran matematika baru
yang dapat dipakai sebagai salah satu alternatif model pembelajaran yang
sesuai dengan berbagai karakter siswa.
3. Manfaat bagi sekolah:
a. Melalui peningkatan kualitas pembelajaran maka diharapkan dapat
meningkatkan peringkat MA MA‟ARIF Randegansari DriyorejoGresik.
b. Dengan meningkatnya hasil belajar siswa maka diharapkan akan dapat
mengurangi jumlah siswa yang tidak lulus UN karena pelajaran
matematika.
4. Manfaat bagi peneliti:
a. Mendapatkan

pengalaman

langsung

mengenai

pelaksanaan

pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournamennt)
dengan metode discovery, sekaligus bisa dijadikan sebagai contoh
yang dapat dilaksanakan dan dikembangkan kelak di lapangan.
b. Memberikan bekal agar peneliti sebagai calon guru matematika siap
melaksanakan berbagai model pembelajaran di lapangan, sesuai
dengan masalah yang di hadapi di lapangan.
METODE PENELITIAN
Rancangan penelitian adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan
penelitian. Agar tujuan penelitian dapat tercapai seperti yang diinginkan maka
semua harus terencana secara sistematis. Rancangan penelitian yang dipilih adalah
model Post Tes. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Dalam
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penelitian ini sampel dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok
kontrol dan kelompok eksperimen. Adapun rancangan penelitian yang dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel Rancangan Penelitian
Kelompok Treatment

Post Test

E

T

K

T

Keterangan:
E

= Kelompok eksperimen yaitu kelompok yang mendapatkan
pengajaran model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan metode
discovery

K = Kelompok Kontrol yaitu kelompok yang mendapatkan pengajaran
model pembelajaran langsung
T = Tes akhir belajar

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada penyajian data ini, peneliti sajikan data yang diperoleh dari prosedur
pengumpulan data. Data tersebut peneliti kumpulkan dengan menggunakan
metose tes.
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui adakah perbedaan hasil
belajar matematika materi SPLDV dan SPLTV antara siswa yang diajar dengan
model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan metode discovery dan siswa
yang diajar dengan model pembelajaran langsung di kelas X MA MA‟ARIF NU
Randegansari.
Hasil analisis pada penelitian ini bahwa H0 terletak di daerah penolakan
maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dari analisis data dan pengujian hipotesis, ada
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perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang diajar menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe TGT dan model pembelajaran langsung pada pokok
bahasan SPLDV (sistem persamaan linier dua variabel) dan SPLTV (sistem
persamaan linier tiga variabel) siswa kelas X MA MA‟ARIF NU Randegansari
Driyorejo-Gresik. Hal ini ditunjukkan dari hasil rata-rata nilai posttest siswa kelas
X-B sebagai kelas eksperimen yang lebih tinggi dari hasil rata-rata siswa kelas XA sebagai kelas kontrol, yaitu 75,36 > 60,25. Sehingga prestasi belajar kelas X-B
sebagai kelas eksperimen yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe
TGT lebih baik dari siswa kelas X-A sebagai kelas kontrol yang diajar dengan
model pembelajaran langsung.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap siswa kelas X
A dan kelas X B MA MA‟ARIF NU Randegansari Driyorejo-Gresik, diperoleh
kesimpulan bahwa: Ada perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang
diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan model
pembelajaran langsung pada pokok bahasan SPLDV (sistem persamaan linier dua
variabel) dan SPLTV (sistem persamaan linier tiga variabel) siswa kelas X MA
MA‟ARIF NU Randegansari Driyorejo-Gresik. Hal ini ditujukkan bahwa hasil
belajar matematika kelas X A sebagai kelas yang diajar dengan model
pembelajaran langsung memiliki nilai rata-rata 60,25, sedangkan nilai rata-rata
hasil belajar siswa kelas X B yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif
tipe TGT adalah 75,18.
SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka saran yang dapat
diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:
1. Bagi Guru
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a. Dalam

proses

pembelajaran

sebaiknya

guru

mengajar

dengan

pembelajaran kooperatif yang dapat menumbuhkan aktivitas dan rasa
tanggung jawab siswa dalam proses pembelajaran.
b. Dalam memilih model pembelajaran, sebaiknya guru berinovasi model
pembelajaran matematika baru yang dapat dipakai sebagai salah satu
alternatif model pembelajaran yang sesuai dengan bebagai karakter siswa.

2. Bagi Peneliti
a. Untuk menumbuhkan keaktifan siswa, dapat dipilih model pembelajaran
kooperatif tipe TGT dengan metode discovery. Karena dalam penelitian ini
terbukti model pembelajaran tersebut lebih baik dari pada pembelajaran
langsung.
b. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TGT sebagai upaya untuk
memaksimalkan hasil belajar siswa hendaknya disesuaikan dengan materi
dan kondisi kelas. Mengingat penerapan model pembelajaran tersebut
belum tentu
sesuai untuk diterapkan pada semua materi pelajaran matematika dan pada
semua kelas.
c. Dalam penelitian ini perlu diadakan penelitian lebih lanjut dengan pokok
bahasan yang berbeda pula, sebagai langkah untuk meningkatkan hasil
belajar matematika.
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ABSTRAK
Seringkali ditemukan kesulitan siswa dalam mengerjakan soal cerita. Soal cerita
matematika merupakan bentuk fungsi nyata penggunaan matematika dalam kehidupan
sehari-hari sehingga penyelesaian soal-soal cerita matematika sangatlah penting untuk
dikuasai siswa. Dalam menyelesaikan soal cerita matematika tidak hanya diperlukan
pemahaman konsep matematika karena soal cerita matematika memerlukan proses
bernalar tentang bahasa atau verbal yang digunakan. Dalam Memahami kata-kata yang
digunakan dalam soal cerita matematika maka tentunya diperlukan kemapuan berbahasa
atau mengolah kata yang disebut oleh Howard Gardner sebagai kecerdasan
linguistik.Tujuan makalah ini adalah untuk mengetahui pengaruh kecerdasan linguistik
terhadap kemampuan menyelesaian soal cerita matematika. Kecerdasan Linguistik adalah
kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif, baik untuk mempengaruhi maupun
memanipulasi. Dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat kecerdasan linguistik siswa
dilakukan dengan cara memberikan instrumen tes penalaran verbal.Kesimpulan dari
makalah ini adalah ada pengaruh kecerdasan linguistik terhadap kemampuan
menyelesaikan soal cerita matematika pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Sukodono.
Kata kunci : kecerdasan linguistik, penalaran verbal, soal cerita matematika.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Matematika merupakan hasil pikiran abstrak manusia terhadap masalah-masalah
kehidupan manusia. Masalah tersebut diproses secara nalar dan logis oleh manusia
sehingga menciptakan masalah tersebut kedalam kalimat matematika. Dari pemecahanpemecahan masalah tersebut kemudian tercipta konsep-konsep yang disepakati bersama
oleh ahli menjadi konsep-konsep matematika yang kemudian diajarkan secara berkala
dari yang sederhana ke yang lebih kompleks pada sistem pendidikan di seluruh dunia.
Pendidikan selalu bertumpu pada suatu wawasan kesejarahan, yakni pengalaman,
kenyataan serta kebutuhan dan harapan untuk masa depan. Melalui pendidikan akan
ditetapkan langkah-langkah yang ditetapkan masa kini sebagai upaya mewujudkan
harapan dimasa depan (Umar, 2005:129).
Pada era globalisasi dimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat
pesat ini, matematika memiliki peranan yang sangat penting. Matematika menjadi ilmu
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dasar yang harus dikuasai oleh manusia untuk semakin mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi bagi umat manusia.
Umar (2005:112-113) menyatakan bahwa kaitan antara pendidikan dan iptek
sangatlah erat. Pendidikan berperan penting dalam pewarisan dan pengembangan iptek
kemudian dengan berkembangnya iptek harus diakomodasikan kedalam bahan ajar untuk
meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu pengembangan iptek mempunyai banyak
dampak positif bagi berbagai bidang kehidupan manusia. Berbagai macam teknologi yang
diciptakan maupun dikembangkan dapat mempermudah pekerjaan manusia. Salah satu
contoh sederhana adalah dibidang pertanian, dengan berkembangnya teknologi dalam
bidang pertanian kini petani sudah semakin dimudahkan membajak sawah dengan mesin.
Contoh lain adalah dibidang transportasi, dengan berkembangnya teknologi dalam bidang
transportasi maka mobilitas semakin naik sehingga mempengaruhi dalam bidang
perokonomian dan yang lainnya.
Oleh karena itu, pembelajaran matematika sebagai dasar ilmu pengembangan iptek
tidak hanya mempelajari aturan operasi dalam bentuk kalimat matematika, tetapi
diperlukan nalar dan logis dalam pemecahan soal yang dihadapi. Salah satunya adalah
pada proses penyelesaian soal cerita matematika. Pada soal cerita disajikan permasalahan
dalam bentuk kalimat verbal sebagai bentuk contoh permasalahan matematika pada
kehidupan nyata.
Selain itu, pada soal cerita matematika merupakan bentuk nyata peranan
matematika serta fungsinya dalam menjawab permasalahan dikehidupan bermasyarakat.
Dari soal matematika siswa diharuskan menalar soal tersebut karena soal yang diberikan
bukanlah soal yang disajikan dalam bentuk angka atau kalimat matematis melainkan
kalimat verbal. Hal ini tentunya tidak hanya dibutuhkan kemampuan siswa dalam
memahami konsep matematika ataupun kemampuannya dalam menyelesaikan soal-soal
matematika, melainkan juga kemampuan siswa dalam menterjemahkan kalimat verbal
tersebut kedalam matematika.
Dengan pemahaman konsep matematika yang diberikan, kemudian para siswa
diharapkan

dapat

mengaplikasikannya

dalam

menyelesaikan

masalah-masalah

dikehidupan nyata. Masalah-masalah tersebut kemudian direpresentasikan dalam soalsoal cerita dalam matematika. Penyelesaian soal-soal cerita matematika ini merupakan
wujud nyata pentingnya kemampuan matematika bagi kehidupan manusia. Hal ini senada
dengan Herman Hudoyo (Dwi Anggraini, 2002) yang mengungkapkan bahwa belajar
matematika hanya untuk mendapatkan pengertian, hubungan simbol-simbol, maupun
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teori yang kemudian mengaplikasikan konsep-konsep yang telah didapatkan di kehidupan
nyata.
Menurut Karso (Sari Kusuma, 2014:6) menyatakan bahwa tujuan diberikannya soal
cerita matematika adalah 1)Melatih murid berpikir secara deduktif, 2) Membiasakan
murid untuk melihat hubungan antara kehidupan sehari-hari dengan pengetahuan
matematika, dan 3) Untuk memperkuat konsep matematika.
Menurut Sari Kusuma (2014:6) “Kemampuan menyelesaikan soal cerita menuntut
cara berpikir tingkat tinggi untuk siswa. Kemampuan tersebut antara lain adalah 1)
Menentukan sesuatu yang diketahui, 2) Menentukan sesuatu yang ditanyakan, 3)
Menentukan model matematika yang diperlukan, dan 4) Melakukan perhitungan sesuai
dengan model matematikanya.”
Sekolah sebagai tempat pembelajaran bagi siswa berfungsi untuk menyiapkan
siswa kedalam tatanan masyarakat setelah tamat menyelesaikan pendidikannya. Sehingga
masalah penyelesaian soal-soal cerita ini menjadi penting baik secara matematis maupun
secara proses berpikir untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada atau timbul dalam
masyarakat. Masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari tidak berbentuk suatu
paket model matematika. Masalah biasanya berupa kata-kata atau peristiwa yang
penyelesaiannya membutuhkan keterampilan untuk menterjemahkan kedalam model
matematika yang sesuai.
Selama ini faktor yang dianggap sangat berperan penting dalam dunia pendidikan
maupun dalam pembangunan sumber daya manusia adalah tingkat IQ (intelligent
question) seseorang. Gardner dalam James (2011:2-5) menyatakan bahwa terdapat 8
kecerdasan manusia atau yang dikenal dengan multiple intelligent. Kecerdasan tersebut
adalah kecerdasan verbal/linguistik, kecerdasan logika / matematika, kecerdasan visual /
spasial, kecerdasan tubuh / kinestetik, kecerdasan musical / ritmik, kecerdasan
interpersonal, kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan alamiah / naturalis. Kecerdasan
ini sangat berperan penting dalam pengajaran, karena dengan memahami kecenderungan
siswa dan kecerdasaannya, maka dapat disusun model pembelajaran yang sesuai agar
dapat memaksimalkan potensi siswa.
Kecerdasan Linguistik adalah kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif,
baik untuk mempengaruhi maupun memanipulasi. Dalam kehidupan sehari-hari
kecerdasan linguistik bermanfaat untuk: berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis
secara tepat. Oleh karenanya pada penyelesaian soal cerita matematika yang
menggunakan kalimat verbal akan berhubungan erat dengan kecerdasan linguistik ini.
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Pada tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) banyak siswa mengalami
kesulitan dalam menyelasaikan soal-soal cerita. Ini dimungkinkan karena kurangnya
kemampuan pemahaman konsep matematika siswa pada materi pelajaran ataupun
kurangnya kemampuan siswa mengurai perbahasaan dalam soal cerita tersebut dan
kemudian merubah bentuk soal cerita tersebut kedalam kalimat matematika.oleh karena
itu pemakalah mengambil judul makalah sesuai dengan latar dan tempat pengambilan
data penelitian “Pengaruh Kecerdasan Linguistik terhadap Kemampuan Menyelesaikan
Soal Cerita Matematika pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Sukodono”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan, permasalahan yang akan dibahas
adalah “Adakah pengaruh kecerdasan linguistik terhadap kemampuan penyelesaian soal
cerita matematika pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Sukodono?”.

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan linguistik terhadap
kemampuan menyelesaian soal cerita matematika pada kelas VII di SMP Negeri 2
Sukodono.

D. Manfaat Penelitian
Dengan adanya makalah hasil penelitian ini diharapkan:
1)

Bagi Pemakalah
Untuk dijadikan rekomendasi dalam mengembangkan penelitian lanjutan untuk
memajukan pendidikan di Indonesia serta dijadikan sebagai acuan dalam
melaksanakan pembelajaran dalam memahami minat dan potensi siswa.

2)

Bagi Siswa
Dapat mengoptimalisasi kemampuan serta kecerdasan yang telah dimiliki siswa
untuk mampu berprestasi dalam pelajaran matematika.
Membangun serta mengembangkan kecerdasan siswa sebagai wujud rasa syukur
dan

kewajiban

siswa

sebagai

makhluk

ciptaan

Tuhan

untuk

terus

mengembangkan diri dan menuntut ilmu.
3)

Bagi Guru
Dapat dijadikan bagi guru untuk mengembangkan metode, model, dan strategi
pembelajaran yang efektif dan kreatif guna memamksimalkan potensi siswanya.
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4)

Bagi Sekolah
a) Menjadikontrolbagisekolahuntukdapatmenjadikankegiatanbelajarmengajar
yang efektifsehingadapatmemaksimalkanpotensisiswanya.
b) Diharapkanmasalahpengoptimalankecerdasanmenjadifokussekolahsehinggad
apatdijadikanacuanuntukkegiatanpengembanganmisalnyaekstrakurikulerdan
lain-lain.

METODE PENELITIAN
Makalah hasil penelitian ini menggunakan korelasianal sebagai berikut:

keterangan:
x : variabel bebas yaitu kecerdasan linguistik peserta didik
y : variabel terikat yaitu hasil belajar/kemampuan menyelesaian
soal cerita siswa

Makalah hasil penelitian ini menunjukkan hubungan antara kecerdasan linguistik
siswa sebagai variabel bebas dan kemampuan menyelesaikan soal cerita sebagai variabel
terikat.
Penelitian ini merupakan penelitian non-PTK dan merupakan penelitian kuantitatif.
Margono (2005:105-106) mengungkapkan bahwa penelitian kuantitatif merupakan proses
penelitian dengan menggunakan data berupa angka-angka sebagai alat untuk
mendapatkan informasi dari apa yang diteliti. Penelitian kuantitatif ini dapat berupa
penelitian korelasi atau penelitian hubungan.
Pada makalah hasil penelitian ini, data yang dikumpulkan menggunakan metode
tes atau angket. Tes yang diberikan berupa tes penalaran verbal dan tes berupa soal cerita
matematika pada materi sistem persamaan linier dua variabel.
Tes

penalaran

verbal

diberikan

untuk

mengetahui

tingkat

kecerdasan

linguistik/verbal siswa. Pada tes ini berisi soal soal yang tidak ada kaitannya dengan
matematika akan tetapi tes verbal yaitu berhubungan dengan sinonim, antonim, padanan
hubungan kata, dan pengelompokan kata. Ketut dan Desak dalam bukunya Analisis Tes
Psikologis (2009:114) mengatakan bahwa tes ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan
siswa untuk memahami konsep-konsep dalam bentuk kata-kata.
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Dalam Makalah hasil penelitian ini,digunakan analisis data korelasi product
moment. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh atau hubungan kecerdasan linguistik
terhadap kemampuan menyelesaikan soal cerita siswa maka akan dilakukan uji hipotesis
dengan rumus korelasi product moment yaitu:

rxy=

∑
√( (∑

(∑ )(∑ )

) (∑ ) )( (∑

) (∑ ) )

keterangan:
X

=kecerdasan linguistik peserta didik

Y

= kemampuan menyelesaian soal cerita siswa

∑XY

= jumlah hasil kali X dan Y

∑X

2

=jumlah hasil X yang dikuadratkan

2

∑Y

=jumlah hasil Y yang dikuadratkan

N

= jumlah subyek

Untuk melihat tingkat kecerdasan linguistik siswa, dapat digunakan pedoman
sebagai berikut:

Skor yang
diperoleh
0 - 10
11 - 20
21 – 30
31 - 40
41 – 50

Tingkat kecerdasan
Sangatrendah
Rendah
Sedangataucukup
Tinggi
Sangattinggi

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada penyajian data ini, pemakalah sajikan data yang diperoleh dari prosedur
pengumpulan data. Data tersebut pemakalah kumpulkan dengan menggunakan metode
tes.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan linguistik terhadap
kemampuan penyelesaian soal cerita matematika pada siswa kelas VII SMP Negeri 2
Sukodono.
Hasil yang didapat dalam penelitian adalah sebagai berikut:

N=33

X

Y

X2

Y2

XY

∑X=989

∑Y=1217

∑X2= 30389

∑Y2= 48741

∑XY=37114

Dari hasil analisis yang ditunjukkan N = 33 dan taraf signifikafi 5% maka didapat
nilai r

tabel

= 0,344. Dari data hasil tes penalaran verbal dan tes penyelesaian soal cerita

dengan menggunakan rumus korelasi product moment didapatkan nilai rhitung = 0,378.
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karena rhitung = 0,378 >rtabel = 0,344 sehingga H0 ditolak. Artinya bahwa ada pengaruh
kecerdasan linguistik terhdap kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika pada
kelas VII SMP Negeri 2 Sukodono.
Dengan nilai rhitung= 0,378 maka korelasi antara kecerdasan Linguistik dengan
kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika dikategorikan korelasi yang lemah.
Hal ini dimungkinkan karena terdapat faktor-faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap
kemampuan menyelesaikan soal cerita pada siswa.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap siswa kelas VII SMP
Negeri 2 Sukodono disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kecerdasan linguistik terhadap
kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika pada kelas VII SMP Negeri 2
Sukodono.
Korelasi antara kecerdasan Linguistik dengan kemampuan menyelesaikan soal
cerita matematika dikategorikan korelasi yang lemah.
Berdasarkanhasilpenelitian

yang

diperoleh,

maka

saran

yang

dapatdiberikanolehpemakalahadalahsebagaiberikut:
1. Bagi Guru
a. Agar dapat meningkatkan hasil belajar matematika, sebaiknya guru dapat memilih
dan menerapkan model pembelajaran yang baik, tepat, dan sesuai keadaan siswa
serta

dapat

membuat

desain

pembelajaran

berbasis

kecerdasan

untuk

mengoptimalkan kecerdasan siswa.
b. Agar guru dapat mengelola kecerdasan dalam pembelajaran sehingga diperoleh
hasil yang optimal dalampelajaran matematika.
2. Bagi Pemakalah
Dalam penelitian ini perlu diadakan penelitian lebih lanjut dengan pokok bahasan
yang berbeda pula, sebagai langkah untuk meningkatkan hasil belajar matematika.
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ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemahaman konsep matematika dapat
dikuasai dengan baik oleh siswa jika guru dapat menerapkan model pembelajaran
yang menarik yang dapat membuat siswa cenderung aktif dalam pembelajaran.
Model Pembelajaran Think Pair Sharemenjadi salah satu alternatif model
pembelajaran. Melihat kondisi pembelajaran matematika di SMP PGRI 1
Surabaya, peneliti ini melakukan pembelajaran matematika dengan model
pembelajaran TPS. Permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah ada
pengaruh model pembelajaran Think Pair Share (TPS) terhadap hasil belajar
matematika di SMP PGRI 1 Surabaya Tahun Ajaran 215-2016 ?”. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Think Pair
Share (TPS) terhadap hasil pembelajar matematika di SMP PGRI 1 Surabaya
tahun ajaran 2015-2016. Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh melalui sebuah
kegiatan belajar mandiri atau kegiatan mengajar belajar. Hasil belajar dapat
dipandang sebagai ukuran seberapa jauh tujuan pembelajaran telah tercapai.
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII yang terdiri dari sepuluh
kelas SMP PGRI 1 Surabaya dengan rataan 40 siswa. Sampel dilakukan dengan
random sampling untuk mengambil dua kelas yaitu VIII G dan VIII H. variabel
bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Think Pair Share dan
variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil pembelajar matematika. Cara
mengambil data dengan post test. Dengan dinyatakan Ho adalah tidak ada
perbedaan pada hasil belajar model pembelajaran TPS dan Ha adalah terdapat
perbedaan pada hasil belajar model pembelajaran TPS. Dari data tersebut, di
dapatkan bahwa thitung = 7,2888 untuk mencari nilai ttabel dengan
dapatkan ttabel = 1,664. Maka thitung > ttabel = 7,2888 > 1,664. Hasil analisis pada
penelitian ini menghasilkan pernyataan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Dari

634

hasil penelitian dapat disimpulkan ada pengaruh model pembelajaran TPS (Think
Pair Share) terhadap hasil pembelajaran matematika. Dalam hal ini, pengaruh
berupa pengaruh positif yaitu meningkatkan hasil belajar.
Kata kunci: Hasil pembelajaran, Model Pembelajaran Think Pair Share.

Abstract
This research is motivated by the understanding of mathematical concepts can
be controlled well by the student if the teacher can apply interesting learning models
that can make students tend to be active in learning. Model Learning Think Pair Share
into one alternative learning models. Seeing the condition of mathematics at SMP
PGRI 1 Surabaya, researchers conducted a study of mathematics learning model TPS.
The problem in this research is "Is there any influence learning model Think Pair
Share (TPS) to the learning outcomes of mathematics at SMP PGRI 1 Surabaya 2152016 Academic Year?". The purpose of this study was to determine the effect of
learning model Think Pair Share (TPS) to the learner outcomes of mathematics at
SMP PGRI 1 Surabaya 2015-2016 school year. The result of learning is the result
obtained through a self-learning activities or teaching and learning activities.
Learning outcomes can be seen as a measure of how far the learning objectives have
been achieved. The study population was all students in grade VIII consisting of ten
classes SMP PGRI 1 Surabaya with the average 40 students. Samples was done by
random sampling to take two classes, namely VIII G and H. VIII independent
variable in this study is a learning model Think Pair Share and the dependent variable
in this study is the result of learning mathematics. How to retrieve data with a post
test. With Ho otherwise there is no difference in learning outcomes and learning
model TPS Ha is there is a difference in learning outcomes learning model TPS.
From these data, in getting that t = 7.2888 for value ttabel with α = 5% get table =
1.664. So thitung> table = 7.2888> 1.664. The results of the analysis in this study
resulted in a statement that H0 rejected and Ha accepted. From the results of this
study concluded there is influence learning model TPS (Think Pair Share) on the
results of learning in mathematics. In this case, the effect of such positive effects that
improve learning outcomes.
Keywords: learning outcomes, learning model Think Pair Share.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk
pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama
dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan
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tantangan-tantangan baru, yang sebagiannya sering tidak dapat diramalkan
sebelumnya.
Di seluruh tanah air menunjukkan bahwa di daerah pedesaan utamanya di
daerah terpencil lebih rendah daripada di daerah perkotaan. Acuan usaha
pemerataan mutu pendidikan bermaksud agar sistem pendidikan khususnya
sistem persekolahan dengan segala jenis dan jenjangnya di seluruh pelosok
tanah air (kota dan desa) mengalami peningkatan mutu pendidikan sesuai
dengan situasi dan kondisinya masing-masing.
Padahal hasil belajar yang bermutu hanya mungkin dicapai melalui proses
belajar yang bermutu. Jika proses belajar tidak optimal sangat sulit
diharapkan terjadinya hasil belajar yang bermutu. Jika terjadi belajar yang
tidak optimal menghasilkan skor hasil ujian yang baik maka hampir dapat
dipastikan bahwa hasil belajar tersebut adalah semu.Ini berarti bahwa pokok
permasalahan mutu pendidikan lebih terletak pada masalah pemrosesan
pendidikan.
Masalah yang satu boleh jadi merupakan penyebab dari masalah yang lain
sehingga pemecahan terhadap yang satu akan berdampak yang lain. Untuk
dapat memilih masalah secara tepat kita perlu menyusun masalah-masalah itu
berdasarkan kriteria, yakni tingkat kepentingan, nilai strategis. Setelah dipilih
salah satu masalah, deskripsikan masalah itu serinci mungkin untuk member
gambaran tentang pentingnya masalah itu ditinjau dari pengaruhnya terhadap
pembelajaran secara umum maupun jumlah peserta didik yang terlibat.
Contohnya, selama ini peserta didik berpendapat bahwa belajar matematika
adalah belajar menghitung. Salah satu alasan peserta didik berpendapat
demikian karena dalam mata pelajaran matematika banyak siswa yang
bingung cara menghitung perkalian, pembagian, akar ataupun bilangan
pecahan. Akhirnya, peserta didik banyak yang mengalami remidi dibawah 75
atau dibawah Standar Ketuntasan Belajar Minimal (SKBM) yang ditetapkan
oleh sekolah.
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Maka pemahaman konsep matematika dapat dikuasai dengan baik oleh
siswa jika guru dapat menerapkan model pembelajaran yang menarik yang
dapat membuat siswa cenderung aktif dalam pembelajaran.Untuk itu
diperlukan suatu model pembelajaran yang dapat membuat siswa berperan
lebih aktif dalam pembelajaran sehingga dapat memahami pemahaman
konsep matematis dengan baik.Salah satu model pembelajaran yang dapat
mengkondisikan siswa berperan aktif dalam pembelajaran adalah model
pembelajaran Think Pair Share (TPS).Model pembelajaran Think Pair
Share(TPS) merupakan salah satu model pembelajaran yang dikembangkan
dari teori konstrukivisme yang merupakan perpaduan antara belajar secara
mandiri dan belajar secara berkelompok. Model pembelajaran kooperatif tipe
TPS memberikan kesempatan pada siswa untuk berpikir secara individual,
yaitu bekerja sendiri sebelum bekerjasama dengan kelompoknya.Kemudian
siswa saling memberikan ide atau informasi yang mereka ketahui tentang
permasalahan yang diberikan oleh guru, untuk selanjutnya dicari kesepakatan
dari penyelesaian tersebut. Selain itu juga akan memperkecil peluang siswa
untuk tidak aktif dalam pembelajaran, oleh karena itu penulis tertarik untuk
mengangkat penelitian tentang “Pengaruh Model Pembelajaran Think Pair
Share (TPS) Terhadap Hasil Pembelajaran Matematika Di SMP PGRI 1
Surabaya Tahun Ajaran 2015-2016.”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah yang diajukan dalam
penelitian tindakan kelas ini adalah :
“Apakah ada pengaruh model pembelajaran Think Pair Share (TPS) terhadap
hasil pembelajar matematika di SMP PGRI 1 Surabaya tahun ajaran 20152016 ?”
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C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian tindakan kelas ini
adalah :
1. Tujuan Umum
Tujuan penelitian ini diharapkan dari penelitian ini menjadi masukan
bagi guru dan siswa untuk meningkatkan hasil belajar.
2. Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
model pembelajaran Think Pair Share (TPS) terhadap hasil pembelajar
matematika di SMP PGRI 1 Surabaya tahun ajaran 2015-2016.
D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan manfaat
yaitu :
1. Bagi Guru
Sebagai

bahan

pertimbangan

dalam

menentukan

model

pembelajaran dengan tujuan agar dapat mengetahui hasil belajar siswa.
2. Bagi Siswa
Membantu peserta didik untuk lebih mudah memahami dan
menyelesaikan

soal

dalam

pembelajaran

matematika

yang

menyenangkan, serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
3. Bagi Sekolah
Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan informasi dalam mengembangkan model pembelajaran
yang lebih kontruktivis dalam meningkatkan mutu pendidikan di
sekolah.
4. Bagi Peneliti
Agar memiliki pengetahuan yang luas tentang model pembelajaran
dan memiliki keterampilan untuk menerapkannya,khususnya dalam
pengajaran matematika.
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METODOLOGI PENELITIAN
Rancangan penelitian didiktekan oleh variabel-variabel penelitian yang telah
diidentifikasi serta oleh hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Dalam rancangan
penelitian ini memerlukan 2 kelas untuk dijadikan sampel penelitian, yang terdiri
dari 1 kelas yang diberikan model pembelajaran kooperatif tipe TPS dan 1 kelas
lagi di berikan model pembelajaran konversional. Kemudian akan diobservasi
untuk dilihat apakah ada perbedaan hasil belajar matematika dari 2 kelas tersebut.
Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP PGRI 1 Surabaya.
Pengaambilan sampel dalam penelitian ini adalah secara random, yaitu teknik
pengambilan sampel yangmemberikan peluang yang sama bagi setiap anggota
populasi untuk dipilihmenjadi sampel tanpa memperhatikan strata dalam populasi
tersebut yakni satu kelas eksperimen yaitu kelas VIII G dan kelas kontrol yaitu
kelas VIII H.
pengumpulan data yang digunakan adalah tes. Tes adalah serentetan
pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur
ketrampilan, kemampuan danbakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes yang diberikan pada
kedua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas control dimana jenis soal yang
diberikan pada tes adalah sama yang terdiridari 3 soal.
Teknik analisis data dalam suatu penelitian sangat diperlukan untuk menarik
suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 uji yaitu uji hasil
belajar dan uji hipotesis.
1. Uji hasil belajar adapun langkah-langkah untuk menentukan hasil belajar
sebagai berikut :
a. Mean
∑

b. Median
(

)
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c. Modus
Dilihat dari nilai data yang sering muncul.
2. Uji hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh model
pembelajaran Think Pair Share terhadap hasil belajar matematika siswa. Peneliti
menggunakan uji-t sebagai uji hipotesis. Sebagai uji prasyarat sebelum
dilakukannya uji-t, terlebih dahulu harus dilakukan uji normalitas dan uji
homogenitas.
a. Normalitas
1. Menghitung Simpangan Baku
∑

SD = √

∑

.

/

2. Menentukannilaiujistatistik
(

)

(
∑(

)

)

b. Homogenitas
1. Menentukan Varians
∑

(∑

)

2. Menentukannilaiujistatistik
F=

Varian terbesar
Varian terkecil

c. Uji-t
̅̅̅

̅̅̅

√

Dengan
(

)

(

)
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HASIL PENELITIAN
Penelitian

ini

dimaksudkan

untuk

mengetahui

adakah

pengaruhmodel

pembelajaranThink Pair Share dalam materi fungsi di kelas VIII SMP PGRI 1
Surabaya Tahun Ajaran 2015-2016.
Dengan dinyatakan Ho adalah tidak ada perbedaan pada hasil belajar model
pembelajaran TPS dan Ha adalah terdapat perbedaan pada hasil belajar model
pembelajaran TPS. Dari data tersebut, di dapatkan bahwa thitung = 7,2888 untuk
mencari nilai ttabel dengan
7,2888 > 1,664.

dapatkan ttabel = 1,664. Maka thitung > ttabel =

Hasil analisis pada penelitian ini menghasilkan pernyataan

bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan ada
pengaruh model pembelajaran TPS (Think Pair Share) terhadap hasil
pembelajaran matematika. Dalam hal ini, pengaruh berupa pengaruh positif yaitu
meningkatkan hasil belajar.

PEMBAHASAN
Peneliti memilih terlebih dahulu dua kelas yang akan dijadikan kelas
eksperimen dan kelas control dalam penelitianini. Teknik yang digunakan adalah
random sampling, selanjutnya peneliti memberikan model pembelajaran yang
berbeda pada setiap kelas. Kelas Eksperimen menggunakan model pembelajaran
TPS dan kelas control menggunakan model pembelajaran konvensional. Kedua
kelas mempunyai kesamaan dalam materi, yaitu sub bab fungsi dan mengerjakan
post test yang sama.
Hasil analisis pada penelitian ini bahwa H0 terletak di daerah penolakan
maka H0 ditolak dan Ha diterima. Dari analisis data dan pengujian hipotesis, ada
perbedaan hasilbelajarsiswadalam materi Fungsi antara siswa yang diajar dengan
model pembelajaran Think Pair Share. Dalam hal ini, hasil belajar siswa yang
diajar dengan model pembelajaran Think Pair Share lebih baik daripada model
pembelajaran konvensional. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai kelas yang
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menggunakan model pembelajaran Think Pair Share adalah 78,55 dan rata-rata
nilai kelas yang menggunakan model pembelajaran konvensional adalah 36,62 .
Hal inimenunjukkan bahwa dengan penerapan model pembelajaran Think Pair
Share memberikan pengaruh terhadap hasil pembelajaran matematika siswa,
selain itu siswa juga menjadi lebih nyaman saat pembelajaran berlangsung,
menimbulkan keberanian untuk mengemukakan pendapat dan menjelaskan ideide dalam matematika secara lisan maupun tulisan.

SIMPULAN
Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat
pengaruh hasil belajar matematika dengan model pembelajaran TPS (Think Pair
Share) dengan model pembelajaran konvensional. Siswa yang diberi model
pembelajaran TPS (Think Pair Share) memiliki rata-rata yang lebih tinggi dari
pada model pembelajaran konvensional.

SARAN
Sesuai dengan hasil penelitian maka diharapkan dapat memberikan sedikit
sumbangan berupa pemikiran yang digunakan sebagai usaha untuk meningkatkan
kemampuan dalam bidang pendidikan khususnya pada bidang matematika.
Saran yang dapat peneliti sumbangkan berdasarkan hasil penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1.

Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dapat dipilih model pembelajaran
Think Pair Share, sebab berdasarkan penelitian ini telah terbukti bahwa
kemampuan memecahkan masalah dalam pembelajaran model Think Pair
Share tersebut mempunyai pengaruh positif terhadap nilai hasil belajar.

2.

Penggunaan model pembelajaran Think Pair Share sebagai upaya untuk
memaksimalkan hasil belajar siswa hendaknya disesuaikan dengan materi
pelajaran dan kondisikelas, mengingat penerapan pembelajaran tersebut belum
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tentu cocok untuk diterapkan pada semua materi pelajaran matematika dan
pada semua kelas.
Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar model pembelajaran Think Pair
Share hendaknya guru berperan sebagai fasilitator yang melibatkan siswa secara
maksimal. Bentuk pelibatan siswa yaitu kerja sama antar teman untuk dapat
memecahkan soal–soal pemecahan masalah, siswa dibimbing untuk bisa
menemukan solusi pemecahan masalah sendiri.
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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sumber belajar apa yang digunakan
pada SMKN 8 yang ada di malang. Media apa yang digunakan dalam kegiatan
belajar mengajar. Tempat dilakukannya penelitian ini di SMKN 8 Malang yang
berada pada Jalan Teluk Pacitan Arjosari Malang. Jurusan dalam sekolah ini ada 2
yaitu mekatronika dan RPL. Objeknya adalah 2 orangguru yang sudah 3 tahun dan 9
tahun mengajar di sekolah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode wawancara. Peneliti menggunakan pertanyaan yang disusun sendiri
yang berjumlah 8 pertanyaan. Hasil dari penelitian ini adalah SMKN 8 Malang
merupakan sekolah yang memiliki fasilitas yang memadai, alat peraga dan media
pembelajaran serta fasilitas dirasa sudah lengkap. Sebaiknya guru dapat lebih
mengeksplor dan memberi variasi dari metode dan sumber belajar yang dapat
digunakan oleh siswa
Kata Kunci : Sumber Belajar, Pembelajaran Matematika

Abstract: The purpose of this study was to determine what learning resources are
used on SMKN 8 Malang. The media used in teaching and learning. The place of this
study at SMK 8 Malang is located in Jalan Teluk Pacitan, Arjosari Malang. There are
2 study programs in this school. mechatronics and RPL. The object of this study is 2
Teacher that already teaching for 3 years and 9 years teaching at the school. The
method used in this study were interviews. Researcher using questions prepared
themselves, amounting to 8 questions. The results of this study are SMKN 8 Malang
is a school that has adequate facilities, teaching aids and instructional media and
facilities deemed complete. Teachers should be able to further explore and provide
variety of methods and learning resources that can be used by students
Keywords : Learning Source, Mathematics Study

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan kita masih sangat lemah dalam proses pembelajaran (Sanjaya,
2008; Kompasiana, 2013). Oleh karena itu, penggunaan sumber belajar yang
memadai sangat perlu agar kualitas pembelajaran dapat memberi hasil yang
baik.Menurut (Sudono, 2010; Sanjaya, 2006) Sumber belajar adalah bahan
termasuk juga alat permainan untuk memberikan informasi maupun berbagai
keterampilan kepada murid maupun guru antara lain buku referensi, buku cerita,
gambar-gambar, narasumber, benda, atau hasil-hasil budaya. Sumber belajar juga
dapat dikatakan adalah lingkungan yang dapat dimanfaatkan

oleh sekolah

sebagai sumber pengetahuan, dapat berupa manusia atau bukan manusia.
Sebagai contohnya adalah perpustakaan, media peraga, dan sebagainya.
Sumber belajar merupakan sarana dalam kegiatan belajar mengajar
untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Sumber belajar dapat
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dimanfaatkan oleh guru untuk meningkatkan aktivitas atau kegiatan siswa, serta
efektivitas dan efisiensi. Secara khusus sumber belajar dapat dirancang dan
dikembangkan sebagai cara untuk memberikan fasilitas belajar, serta untuk
keperluan pembelajaran, seperti buku teks atau bahan ajar, multi media, dan lainlain.
Sumber belajar yang dipakai dalam penelitian atau pengembangan
biasanya menyesuaikan dengan keadaan pengajar atau yang menggunakan sumber
belajar itu. Daerah yang kekurangan listrik, akan sangat bahkan tidak mungkin
guru menggunakan sumber belajar yang membutuhkan listrik, seperti LCD,
Proyektor, dan sebagainya. Sumber belajar biasa dibuat agar siswa dapat belajar
secara individual maupun berkelompok. Beberapa persyaratan dari sumber belajar
menurut (Percival, 1988; Permasih, 2012), antara lain 1. Harus tersedia secara
cepat, 2. Harus memungkinkan siswa memicu diri sendiri, 3. Harus bersifat
individual, misalnya harus dapat memenuhi berbagai kebutuhan siswa dalam
belajar mandiri.
Sumber belajar juga digolongkan dari berbagai jenis. Beberapa
diantaranya seperti pesan, peralatan, dan lingkungan sekitar yang biasa digunakan
dan dikembangkan. Menurut (Sudjana, 2007; AECT, 1979), Jika sumber belajar
diklasifikasikan menurut jenis sumber belajarnya, maka akan tersusun sebagai
berikut:
1. Pesan (message), informasi yang harus disalurkan oleh komponen lain
berbentuk ide, fakta, pengertian dan data. Contoh: Bahan-bahan pelajaran
(sumber belajar yang dirancang), cerita rakyat, dongeng, nasehat (sumber
belajar yang dimanfaatkan).
2. Manusia (people), orang yang menyimpan informasi atau menyalurkan
informasi. Tidak termasuk yang menjalankan fungsi pengembangan dan
pengelolaan sumber belajar. Contoh: guru, actor, siswa, pembicara,
pemain tidak termasuk teknisi dan tim kurikulum (sumber belajar yang
dirancang), narasumber, pemuka masyarakat, pimpinan kantor, responden
(sumber belajar yang dimanfaatkan).
3. Bahan (material), Sesuatu, bisa disebut media/software yang mengandung
pesan untuk disajikan melalui pemakaian alat. Contoh: transparansi, film,
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slides, tape, buku, gambar (sumber belajar yang dirancang), relief, candi
arca, peralatan teknik (sumber belajar yang dimanfaatkan).
4. Peralatan (device), sesuatu yang bisa disebut media/hardware yang
menyalurkan pesan untuk disajikan yang ada didalam software. Contoh:
OHP, proyektor slides, film, TV, kamera, papan tulis (sumber belajar yang
dirancang), generator, mesin, alat-alat, mobil (sumber belajar yang
dimanfaatkan).
5. Teknik/metode

(technique),

prosedur

yang

disiapkan

dalam

mempergunakan bahan pelajaran, peralatan, situasi dan orang untuk
menyampaikan pesan. Contoh: ceramah, diskusi, sosiodrama, simulasi,
kuliah, belajar mandiri (sumber belajar yang dirancang), permainan,
percakapan (sumber belajar yang dimanfaatkan).
6. Lingkungan

(setting),

situasi

sekitar

dimana

pesan

disalurkan/ditransmisikan. Contoh: ruangan kelas, studio, perpustakaan,
auditorium, aula (sumber belajar yang dirancang), taman, kebun, pasar,
museum, toko (sumber belajar yang dimanfaatkan).

Perkembangan sumber belajar dari waktu ke waktu mengalami perubahan
yang makin mempermudah proses belajar, ini disebabkan perkembangan zaman
yang semakin modern menuntut dunia pendidikan untuk mengalami pergantian
dalam pengadaan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan.
Pemanfaatan sumber belajar yang sudah ada, hendaknya memikirkan
proses daripada hasil. Karena teknologi yang semakin maju, akan dapat
membantu segala kegiatan belajar mengajar yang terjadi dikelas. Pada umumnya
guru membutuhkan sebuah alat bantu berupa buku atau media cetak lainnya untuk
melaksanakan proses pembelajaran. Dengan perkembangan zaman yang semakin
maju dalam hal teknologi seperti saat ini, proses belajar tak lagi mengandalkan
guru, media cetak atau sumber belajar lainnya. Dengan internet, semua informasi
dapat diunduh dan ditemukan dengan cepat oleh siswa.
Fungsi sumber belajar sangat beragam, diantaranya
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1. meningkatkan produktivitas pembelajaran karena membantu guru dalam
menggunakan waktunya secara efisien dan mengurangi beban guru dalam
menyajikan informasi.
2. Memberi pembelajaran dengan sifat individual dengan cara memberi
kesempatan siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuan yang
dimiliki.
3. Memberi dasar yang lebih jelas dengan cara merancang program
pembelajaran dengan lebih sistematis, dan mengembangkan bahan belajar
yang sudah dilandasi oleh penelitian.
4. Memantapkan pembelajaran dengan cara meningkatkan kemampuan
sumber belajar dan menyajikan informasi secara lengkap
5. Dapat belajar secara seketika sehingga dapat memberi pengetahuan yang
bersifat langsung
6. Menyajikan pembelajaran yang lebih luas
Tujuan dari sumber belajar ditetapkan oleh materi yang dipelajari dan
disimpan dalam berbagai bentuk media, yang bertujuan membantu siswa dalam
belajar. Sumber belajar dapat berupa tempat, orang, buku atau lainnya, tetapi
harus disusun menurut rancangan yang sudah ada. Jika tidak terorganisir, maka
tidak akan berefek apa-apa dan tidak bermakna.
Menurut (Sudjana dkk, 2007; Permasih, 2012), Berbagai faktor yang
mempengaruhi sumber belajar untuk memahami karakteristik sumber belajar dan
pemanfaatannya dalam kegiatan pengajaran ada empat hal, diantaranya:
1. Perkembangan teknologi. Dewasa ini sejalan dengan perkembangan
zaman maka muncullah berbagai sumber belajar modern yang bisa
dimanfaatkan jasanya seperti halnya film, slides, film strips yang bisa
digunakan sebagai sumber belajar yang dirancang. Demikian pula dengan
sumber belajar yang tidak dirancang seperti wawancara dengan
narasumber dapat menggunakan teknik rekaman melalui fotografi, video
atau audio.
2. Nilai-nilai budaya setempat. Sering ditemukan bahan yang diperlukan
sebagai sumber belajar yang dipengaruhi oleh budaya setempat,
diantaranya nilai-nilai budaya yang diyakini oleh masyarakat setempat.
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Seperti tempat bekas peninggalan upacara ritual pada masa lampau yang
masih dianggap tabu oleh masyarakat setempat untuk dikunjungi akan
sulit dipelajari atau diteliti sebagai sumber belajar.
3. Keadaan ekonomi pada umumnya. Sumber belajar juga dipengaruhi oleh
keadaan ekonomi yang mempengaruhi sumber belajar dalam hal upaya
pengadaannya, jenis atau macamnya. Seperti: lembaga pendidikan
mengadakan beberapa sumber belajar dalam jumlah yang cukup memadai
dan bervariasi. Hal ini pastinya membutuhkan dana yang cukup besar dan
tidak murah. Maka dari itu, kebutuhan dan pemanfaatan sumber belajar
disesuaikan dengan keadaan ekonomi lembaga tersebut.
4. Keadaan pemakai. Pemakai sumber belajar memegang peran penting
karena pemakailah yang memanfaatkan sumber belajar, seperti halnya:
bagaimana latar belakang dan pengalaman pemakai, bagaimana motivasi
pemakai, apa tujuan pemakai memanfaatkan sumber belajar.
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B. Rumusan Permasalahan
Berdasarkan latar belakang diatas, agar penelitian lebih terarah rumusan
masalah dari penelitian ini dapat dinyatakan sebagai pernyataan berikut
“Bagaimana sumber belajar yang digunakan pada SMKN 8 Malang?”

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah
mendeskripsikan sumber belajar yang digunakan dalam proses belajar mengajar
pada SMKN 8 Malang.

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat dari penelitian ini adalah :
1.

Bagi guru
a. Menambah pengetahuan tentang jenis-jenis sumber belajar yang bisa
dipakai dan dieksplorasi.
b. Menjadi proses evaluasi dalam proses belajar mengajar agar dapat
menggunakan sumber belajar dengan lebih efektif dan efisien.

2.

Bagi Peneliti Lain
Sebagai

pengembangan

pengetahuan tentang sumber belajar dalam

pembelajaran matematika

METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Observasi, kemudian dilanjutkan dengan wawancara pada guru dengan jenis
penelitiannya adalah jenis penilitian kualitatif. Penelitian ini diadakan disekolah
SMKN 8Malang. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah guru yang
mengajar di sekolah tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai satu
guru matematika yang mengajar disekolah tersebut dan 2 orang siswa untuk
triangulasi data. Pengumpulan data dilakukanmelalui observasi terstruktur
danwawancara. Observasi terstruktur adalahobservasi yang dirancang secara
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sistematiktentang apa yang diamati, dimana tempatnya(Sugiyono, 2008).
Obsevasi ini dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan
belajar mengajaryang dilakukan oleh guru matematika.
Wawancara yang digunakan adalah wawancara berstruktur, yaitu
wawancara dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah
tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.
Pemilihan

sumber

belajar

seharusnya

dioptimalkan

agar

dapat

mendapatkan proses belajar yang berkualitas

HASIL PENELITIAN
Setelah peneliti mewawancara guru disekolah tersebut, dapat dilihat
bahwa disini guru menggunakan modul, LCD, dan Powerpoint dalam kegiatan
belajar mengajar. Sebagai kendala,guru menyatakan bahwa ada beberapa materi,
dimana kegiatan belajar mengajar harus dilaksanakan tetapi dalam UN atau Ujian
Nasional tidak dikeluarkan atau tidak ada dalam kisi-kisi Ujian Nasionalnya.
Disini guru mensiasati hal ini dengan cara memilih dan memilah materi yang ada
dalam kisi-kisi akan diprioritaskan oleh beliau.Buku modul yang diberikan juga
dinyatakan beliau tidak ada bedanya dengan buku modul yang digunakan dalam
sekolah menengah atas, padahal bobot pelajaran SMA dengan SMK jelas berbeda.
Dalam kegiatan belajar SMK, dalam waktu 3 tahun akan terpotong oleh
magang yang dilakukan di kelas 2 dan pada setingkat SMK, para siswanya lebih
difokuskan dalam bekerja sehingga dalam kurikulumnya diberi waktu 4 jam
pelajaran perminggu(Permendikbud, 2013). Sehingga dalam pembelajarannya
diperlukan praktek belajar mengajar yang hanya memerlukan waktu yang tidak
terlalu lama, dan langsung menuju inti permasalahannya.

1. Respon Siswa terhadap Sumber belajar.
Respon siswa terhadap sumber belajar yang digunakan oleh guru
disekolah ini cukup antusias, siswa mengikuti pelajaran dengan tertib jika dalam
kelas. Siswa disini diberi buku pegangan (Handout) dari sekolahan. Walau begitu,
tidak sedikit siswa yang mengalami kesulitan belajar, merasa buku yang diberikan
terlalu rumit dan tidak langsung menuju rumus yang diinginkan. Saat ditanya
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bagaimana responnya terhadap sumber belajar yang biasa digunakan oleh guru,
siswa dapat memahami materi tergantung tingkat kesulitannya. Kutipan
wawancara dari siswa:
“lumayan nyambung se pak, kadang kalo materinya gampang ya
nyambung”
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2. Perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru
Perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru meliputi RPP, Media
Pembelajaran, dan Metode belajar yang disesuaikan dengan materi dan kondisi
siswa. Penggunaan metode belajar konvensional dinilai guru lebih berdampak
positif dalam pemahaman siswa.
Dalam penyusunan perangkat pembelajaran ini guru menyusun sendiri
dan nantinya akan dilaporkan pada Kepala Sekolah. Kegiatan pembelajaran yang
dilaksanakan menyesuaikan RPP yang telah dibuat oleh guru tersebut, tetapi
materi yang diajarkan menyesuaikan dengan kisi-kisi yang memerlukan banyak
pemahaman atau yang menjadi prasyarat dalam materi sebelumnya. Kutipan
wawancara saat guru diwawancara tentang penggunaan media dan perangkat apa
yang biasa digunakan:
“Saya biasanya memakai softcopy(BSE) mas, dulu juga
pernah sekolah membuat modul sendiri, jadi materi-materi
yang

kita

rasa

penting

dan

bisa

didahulukan,

ya

didahulukan, jadi tidak urut 100% seperti di buku urutan
materinya”

3. Penggunakan media belajar dalam kegiatan belajar mengajar.
Penggunaan media belajar disini berupa LCD, Internet dan Powerpoint,
sesekali guru menggunakan powerpoint dalam menjelaskan materi yang akan
diberikan, sehingga siswa tidak merasa bosan dalam kegiatan belajar mengajar.
Diharapkan oleh guru disini, jika menggunakan powerpoint, siswa akan merasa
senang dan jadi mendengarkan dalam materi, sehingga penyampaian materi dari
guru ke siswa bisa berlangsung secara lebih efektif.
Penggunaan internet disini dikhususkan pada pengerjaan tugas, karena jika
digunakan dalam KBM siswa akan mengerjakan dengan asal-asalan dan
menggunakan sisa waktunya untuk mengakses situs lain. Kutipan wawancara dari
guru saat membahas sumber belajar yang digunakan:
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“Biasanya kalo makai internet itu saya khususkan untuk tugas mas,
soalnya kalo dipakai pas pelajaran anak-anak itu ngerjakan asal-asalan
terus mereka mbukak youtube”

4. Penggunaan metode belajar
Penggunaan metode belajar oleh guru disini biasanya berbagai macam,
contohnya seperti pembelajaran konvensional, beberapa metode berkelompok atau
metode kooperatif seperti STAD juga pernah digunakan disini. Penggunaan
metode kooperatif agar siswa dapat lebih menggunakan keterampilan dalam
bertanya, lebih aktif bergabung dalam pembelajaran dan tidak hanya
mendengarkan saja, dan dapat melatih solidaritas antar teman maupun
kemampuan individu masing-masing. Guru menyampaikan metode konvensional
berdampak lebih efektif daripada metode-metode kooperatif semacam STAD,
Jigsaw, dan lain-lain. Kutipan wawancara oleh guru ketika ditanya soal metode
apa saja yang biasa dipakai dan seberhasil apa metode itu kalau dibandingkan
metode kooperatif?
“Kalau makai metode ceramah itu keberhasilan bisa sampe 80%-85%
mas, kalo make metode yang seperti itu biasanya 50% sudah tinggi”

5. Alat peraga
Guru disini tidak terlalu sering menggunakan alat peraga. Menggunakan
media pembelajaran yang ada dirasa cukup dalam menggantikan peran dari alat
peraga. Lingkungan sekitar juga dapat digunakan sebagai alat peraga dalam
menjelaskan materi. Tidak semua materi dapat menggunakan alat peraga, siswa
biasanya diminta untuk menjelaskan kejadian yang sudah dialami di kejadian
sehari-hari yang ada hubungannya dalam materi yang sedang diajarkan.

PEMBAHASAN
Penggunaan sumber belajar pada SMKN 8 Malang sudah dapat dikatakan
baik, karena guru dapat menggunakan berbagai macam sumber belajar dan
menjadikan siswa tidak kesulitan dalam menggunakannya. Hal ini didukung oleh
jurnal yang dibuat oleh Maharani dkk (2014), yang menuliskan bahwa dengan

654

adanya sumber belajar, guru dapat menyampaikan materi secara dengan baik dan
mampu berinovasi mengenai proses pembelajaran dengan berbagai sumber belajar
yang tersedia. Penggunaan sumber belajar hendaknya diberi variasi agar siswa
tidak merasa bosan. Demikian juga metode belajar yang digunakan sebaiknya
tidak terlalu terpaut pada metode konvensional.
Penggunaan perpustakaan juga baiknya dioptimalkan mengingat jumlah
buku dikatakan lengkap dan tergolong terbitan baru. Penggunaan perpustakaan
dapat membantu siswa dalam mencari informasi dan buku-buku referensi selain
yang didapat. Penggunaan sumber belajar perpustakaan juga dapat memberikan
efek positif bagi siswa seperti yang dituliskan oleh Darmono (2007) bahwa
perpustakaan sangat sentral dalam menumbuhkan kesadaran membaca. Karena
dengan membaca dapat menambah pengetahuan secara langsung.

SIMPULAN
Dari penjelasan diatas, disimpulkan bahwa SMKN 8 Malang merupakan
sekolah yang memiliki fasilitas yang memadai. Bantuan dari pemerintah pun
sudah pernah diberikan, alat peraga dan media pembelajaran serta fasilitas dirasa
sudah lengkap. Sebaiknya guru dapat lebih mengeksplor dan memberi variasi dari
metode dan sumber belajar yang dapat digunakan oleh siswa.
Internet juga dapat digunakan dalam pencarian materi yang berkaitan,
hendaknya model belajar dan sumber belajar yang lebih variatif dapat diberikan
oleh guru. Penambahan sumber belajar yang sudah ada seperti perpustakaan
sebaiknya juga dioptimalkan karena dari banyak sumber siswa akan dapat
mengembangkan kemampuan bernalarnya sendiri dan dapat menambah
pengetahuan umum.
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Pengembangan Modul Matematika
dengan Pendekatan Saintifik pada Materi Garis dan Sudut di Smp
Muhammadiyah 06 Dau
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Mahasiswa Magister Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Malang

Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan bahan ajar dengan
pendekatan saintifik pada pembelajaran matematika dalam bentuk modul dan
mengetahui keefektifan modul yang dikembangkan berdasarkan kevalidan para
ahli dan respon siswa dan siswi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
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adalah metode penelitian dan pengembangan. Hasil validasi para ahli media dan
materi, modul dinyatakan layak, untuk selanjutnya digunakan dalam
pembelajaran. Hasil uji coba didapatkan skor rata-rata keseluruhan 82,86% yang
artinya masuk dalam kategori sangat baik.Dengan demikian dapat disimpulkan
pengembangan modul dengan pendekatan Saintifik ini mendapatkan respon yang
baik dari siswa dan layak digunakan sebagai media dalam proses pembelajaran.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil-hasil penelitian yang
telah terpublikasikan di jurnal layak digunakan sebagai rujukan pengembangan
modul karena lebih aplikatif dan memenuhi unsur kekinian.
Kata kunci: pendekatan saintifik, modul matematika, respon siswa.
Abstrack
The purpose of this study is to develop teaching materials with scientific approach
toward Mathematics learning in term of module and investigate the effectiveness
of module which is developed based on the validity between experts and
students‟responses. The research design applied in this study are research method
and development. The validity result of media and matter experts showed that the
module is suitable to be applied in learning process. Then, the result of the test
obtained 82.86% of average score which meets the category of very well. In
summary, the development of Module with Scientific approach gained students‟
responses and suitable to be implemented as media in learning process. Based on
the result of this study, it could be concluded that the published results in journal
is proper for references of module development caused more applicative and met
several up-to-date aspect.
Keywords: scientific approach, mathematics module, students‟ responses
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dunia pendidikan Indonesia saat ini sangat membutuhkan sosok pendidik yang
mempunyai dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas profesionalnya.
Namun pada kenyataannya sebagian guru masih enggan untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran, cenderung pada metode klasik (ceramah dan tanya jawab)
dalam menyampaikan materi pembelajaran. Terbukti dengan pengkajian yang
telah dilakukan oleh Tim PPPG Matematika Yogyakarta (2001) menghasilkan
temuan bahwa 84% guru matematika SLTP masih sering menggunakan metode
tanya jawab. Selain itu, 76% guru matematika SLTP juga masih sering
menggunakan metode ceramah. Bahkan, setelah ceramah dan tanya jawab, sang
guru kelihatannya juga terbiasa dengan menggunakan metode pemberian tugas.
Hal ini terlihat 65% guru matematika SLTP juga biasa menggunakan metode
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pemberian tugas tersebut. Hal ini tentunya berdampak dengan tingkat kesulitan
belajar siswa dalam menangkap materi yang disampaikan. belajar merupakan
proses atau usaha yang dilakukan tiap individu untuk memperoleh suatu
perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan maupun
sikap dan nilai yang positif sebagai pengalaman yang telah dipelajari seumur
hidup, sejak masih bayi (bahkan dalam kandungan) hingga liang lahat (Arsyad,
2011; Aunurrahman, 2010).Pembelajaran adalah suatu kondisi yang dengan
sengaja diciptakan oleh guru guna membelajarkan siswa (Rusman, 2012).
Menurut Syaiful (2010)

mengartikan pembelajaran sebagai upaya penataan

lingkungan yang memberi nuansa agar program belajar tumbuh dan berkembang
secara optimal. Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan
ilmu pengetahuan, mengorganisir, dan menciptakan sistem lingkungan dengan
berbagai metode sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif
dan efisien serta dengan hasil yang optimal.
Untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika, salah satunya siswa
memerlukan pengalaman dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika.
Matematika dalam bahasa Belanda disebut

Wiskunde atau ilmu pasti, yang

kesemuanya berkaitan dengan penalaran. Matematika terbentuk sebagai hasil
pemikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran
(Suherman, 2003). Pembelajaran matematika pada umumnya adalah dimulai
dengan menjelaskan definisi, contoh soal, dan latihan soal sehingga guru dapat
memvariasikan pembelajaran matematika di kelas

agar siswa mudah dalam

memahami pelajaran matematika. Menurut Hosnan (2014) Pendekatan saintifik
dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal,
memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi
bisa berasala dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah
dari guru. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta
diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai
sumber melalui observasi, dan bukan hanya diberi tahu. Agar siswa dapat
mengalami sendiri bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan,maka siswa
memerlukan kegiatan menyelesaikan maslah itu sendiri. Setelah melakukan
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rangkaian

kegiatan

tersebut,

diharapkan

siswa

secara

mandiri

dapat

menyelesaikan masalah lain dengan langkah yang sistematis agar diperoleh
pemecahan masalah matematika yang tepat.
Menurut Prastowo (2011) dalam realitas pendidikan di lapangan, kita lihat
banyak pendidikan yang masih menggunakan bahan ajar yang konvensional, yaitu
bahan ajar yang siap pakai, tinggal beli, instan, serta tanpa upaya merencanakan,
menyiapkan, dan menyusunnya sendiri. Dengan demikian, resikonya sangat
dimungkinkan bahan ajar yang mereka pakai itu tidak kreatif, tidak menarik,
monoton, dan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Bentuk-bentuk bahan
ajar konvensional biasanya seperti buku-buku teks pelajaran yang diperjualbelikan
di toko-toko buku, buku sumbangan dari pemerintah, dan atau LKS yang dibeli
melalui para penyalur yang sering datang ke sekolah-sekolah.
Menurut penelitian Jamaludin (2012)pengamat perbukuan dan direktur Yayasan
Buku Cerdas Jakarta, ada lima kelemahan buku teks. Lima kelemahan tersebut
yaitu bahasa, desain grafis, metodologi penulisan, dan strategi indexing,
penggunaan referensi lama. Akibatnya, siswa sulit memahami buku yang
dibacanya, kurang motivasi belajar siswa. Dengan kondisi pembelajaran yang
demikian maka sulit diharapkan pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal.
Penggunaan lembar kerja siswa (LKS) sebagai pendamping dalam pembelajaran
matematika kurang dapat memenuhi kebutuhan siswa untuk mencapai tujuan
pembelajaran matematika yang optimal. Misalnya ketika siswa membutuhkan
pengantar pemahaman materi yang memerlukan penalaran, LKS tidak
menyediakan ilustrasi ataupun permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.
Penyajian materi LKS hanya berupa ringkasan materi yang tentunya tidak cukup
sebagai referensi pembelajaran matematika, sedangkan siswa memerlukan
pemaparan materi yang memungkinkan untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Pengalaman belajar siswa dapat diperoleh tidak hanya dari kelas, siswa dapat
belajar dari lingkungan sekitar kapanpun dan dimanapun ia berada. Tetapi belajar
dengan fokus materi tertentu bisa didapatkan siswa dari buku pelajaran dengan
fasilitas seorang pengajar/guru. Oleh karena itu perlu dibuat sumber belajar yang
dapat menggabungkan materi dan pengajaran komunikatif untuk memberikan
pengalaman belajar pada masing-masing siswa. Sumber belajar diharapkan dapat
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memenuhi kebutuhan belajar siswa dan dapat menyesuaikan dengan kecepatan
pemahaman masing-masing siswa. Sumber belajar tersebut paling tidak memuat
materi matematika tertentu, memuat kegiatan pembelajaran, lembar kerja siswa,
dan pedoman guru untuk memanfaatkan sumber belajar tersebut dalam
pembelajaran.
Solusi yang perlu dipertimbangkan adalah penggunaan bahan ajar modul dalam
proses pembelajaran. Dengan sistem pembelajaran modul ini, siswa mendapat
kesempatan lebih banyak untuk belajar sendiri, membaca uraian, dan petunjuk di
dalam lembaran kegiatan, menjawab pertanyaanpertanyaan serta melaksanakan
tugas-tugas yang harus diselesaiakan dalam setiap tugas. Modul merupakan suatu
unit program pengajaran yang disusun dalam bentuk tertentu untuk keperluan
belajar. Menurut makna istilah asalnya modul adalah alat ukur yang lengkap,
merupakan unit yang dapat berfungsi secara mandiri, terpisah, tetapi dapat
berfungsi sebagai kesatuan dari seluruh unit lainnya. Pada kenyataannya modul
merupakan jenis kesatuan kegiatan belajar yang terencana, dirancang untuk
membantu para siswa secara individual dalam mencapai tujuan belajarnya
(Diknas,2004).
Modul yang dikembangkan harus mampu meningkatkan motivasi peserta didik
dan efektif dalam mencapai kopetensi yang diharapkan. Untuk menghasilkan
modul yang baik, ada lima kriteria yang ditetapkan Asyhar (2012) yaitu Self
Instructional, Self Contained, Stand Alone, Adaptive, User Friendly. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pembahasannya sebagai berikut: Self Instructional; yaitu
mampu membelajarkan peserta didik secara mandiri. Self Contained; yaitu materi
belajar dari satu unit kompetensi atau sub kompetensi yang dipelajari terdapat di
dalam satu modul secara utuh. Stand Alone (berdiri sendiri); yaitu modul yang
dikembangkan tidak tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan
bersama-sama dengan media pembelajaran lain. Adaptive; modul hendaknya
dapat menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta
fleksibel digunakan. User Friendly; modul hendaknya bersahabat dengan
pemakainya artinya penggunaan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti serta
penampilan gambar yang sesuai dengan selera peserta didik, itu merupakan salah
satu bentuk User Friendly. Sesuai dengan masalah-masalah yang telah di jabarkan
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di atas, maka tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah mengembangkan
modul matematika dengan pendekatan saintifik sebagai bahan ajar pada materi
pokok garis dan sudut di SMP Muhammadiah 06 Dau.
B. Rumusan Pertanyaan
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah
penelitian ini adalah:Bagaimana pengembangan modul matematika dengan
pendekatan saintifik pada materi pokok garis dan sudut SMP Muhammadiah 06
Dau?
C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian
pengembangan

ini

adalah:

Mengembangkan

modul

matematika

dengan

pendekatan saintifik pada materi pokok garis dan sudut di SMP Muhammadiah 06
Dau.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Hasil pengembangan modul ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai media
pembelajaran dalam merangsang siswa untuk berfikir mandiri berdasarkan
kemampuan

yang dimilikinya.

Dan

mampu membantu

guru

dalam

mewujudkan pembelajaran matematika yang berpusat pada kegiatan siswa.
2. Manfaat Praktisi
Secara umum Hasil pengembangan modul ini diharapkan mampu memotivasi
seluruh guru di indonesia untuk memaksimalkan media pembelajaran
khususnya di kelas VII SMP.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan
kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah pengembangan modul dengan
pendektan saintifik pada materi garis dan sudut.Sumber data adalah siswa kelas
IX_C SMP Muhammmadiyah 06 Dau dan peneliti.Data diambil melalui validasi
para ahli untuk mengetahui kevalidan suatu bahan ajar dan layak digunakan untuk
uji coba di sekolah, respon siswa untuk mengetahui tingkat kemampuan individu
siswa

dalam

proses

pembelajaran

matematika

dengan

menggunakan
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modul.Analisis data dilakukan dengan menghitung persentase nilai pada setiap
indikator untuk mengetahui tingkat pencapaian kevalidan, respon siswa dalam
proses pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar modul.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini akan diuraikan hasil penelitian yang terdiri dari hasil
pengembangan modul, hasil analisis lembar penilaian (validasiahli), sertahasil
analisis angket responsiswapadasaatujiproduk. Proses pengembangan modul
dengan pendekatan saintifik ini terdiri dari 3 tahapan yaitu tahap pendahuluan,
tahap pengembangan, dan tahap evaluasi.
Setelah dibuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan maka
selanjutnya yaitu memvalidasi produk. Validasi produk ini melibatkan 2 dosen
dan satu guru mata pelejaran matematika SMP Muhammadiyah 06 Dau. Alat
yang digunakan untuk validasi adalah lembar validasi.

Tabel 1 Hasil Uji Validasi Ahli Materi Dan Media
No

Aspek

Rata-rata

Keterangan

tiap aspek
1.

Bahasa

2,85

Valid

2.

Contoh dan soal latihan

3,00

Valid

3.

Materi

3,00

Valid

4.

Kontekstual

3,00

Valid

5.

Evaluasi dan umpan balik

3,33

Sangat Valid

2,03

Valid

Rata-Rata

Setelah dilakukan validasi modul, langkah selanjutnya adalah melakukananalisis
terhadap hasil dari validasi masing-masing validator. Analisis dimulaidengan
mencari rata-rata tiap sub-aspek dengan menjumlahkan hasil validasi darikedua
validator dan membaginya dengan banyaknya validator, menghitung rata-ratatiap
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aspek dengan menjumlah rata-rata sub-aspek tiap aspeknya danmembaginya
dengan banyaknya sub-aspek tiap aspeknya. Dari hasil rata-rata tiapaspek
kemudian

menentukan

kategori

kevalidan

dengan

mencocokkan

rata-

ratapersentase skor tiap aspek dengan kategori kevalidan yang ditetapkan.
Lembar validasi ini dapat dilihat pada lampiran.
Hasilanalisislembarvalidasimateri dan media yang telahdinilaiolehketiga validator
menunjukkanbahwa,dilihat dari aspek bahasa

mendapatkan data bahwa hasil

penelitian mendapat nilai rata-rata 2,85 karena nilai rata-rata

sehingga

berada pada kategori valid yang artinya dari aspek bahasa, media ini valid dan
layak digunakan sebagai media pembelajaran. Sedangkan dari aspek contoh dan
soal latihan mendapatkan data bahwa hasil penelitian mendapat nilai rata-rata
3,00 karena nilai rata-rata

sehingga berada pada kategori valid yang artinya

dari aspek contoh dan soal latihan, media ini valid dan layak digunakan sebagai
media pembelajaran. Dilihat dari aspek materi mendapatkan data bahwa hasil
penelitian mendapat nilai rata-rata 3,00 karena nilai rata-rata

sehingga

berada pada kategori valid yang artinya dari aspek materi, media ini valid dan
sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran. Dilihat dari aspek
kontekstual mendapatkan data bahwa hasil penelitian mendapat nilai rata-rata 3,00
karena nilai rata-rata

sehingga berada pada kategori valid yang artinya dari

aspek kontekstual, media ini valid dan layak digunakan sebagai media
pembelajaran. Dilihat dari aspek evaluasi dan umpan balik mendapatkan data
bahwa hasil penelitian mendapat nilai rata-rata 3,33 karena nilai rata-rata
sehingga berada pada kategori sangat valid yang artinya dari aspek evaluasi
dan umpan balik, media ini sangat valid dan sangat layak digunakan sebagai
media pembelajaran.
Dari kelima aspek materi dan media yang dinilaioleh 3 validator, aspek umpan
balik dan evaluasi yang mendapatkan rata-rata yang paling tinggi dibanding
dengan aspek-aspek yang lainnya dan mendapatkan nilai yang sangat valid yaitu
3,33, karena modul dapat membantu guru dalam proses pembelajaran serta umpan
balik dan evaluasi yang ada pada modul sangat membantu siswa dalam
mengelolah perolehan belajarnya yang didapat dari proses belajar dengan
menggunakan modul. Sedangkan untuk aspek bahasa mendapatkan nilai rata-rata
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yang paling rendah. Dalam hal bahasa yang digunakan masih belum membuat
siswa dapat memhami maksud dan tujuan,dan simbol penulisan yang masih belum
bagus. Media yang baik harus mampu untuk dimodifikasi sedemikian rupa bahasa
dan syimbol matematika sehingga tampak lebih menarik, interkatif dan edukatif.
Oleh karena itu media modul ini dapat dijadikan sarana dan alat bantu guru dalam
proses pembelajaran. Dengan media yang menarik siswa akah lebih mudah untuk
memahami dan menangkap pesan dan informasi yang disampaikan oleh guru
dalam proses pembelajaran, sehinggan tujuan dari pembelajaran dapat tercapai
lebih optimal.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari penjelasan 5 aspek diatas maka
secara keseluruhan hasil penilaian ahli media dan materi pada “modul matematika
dengan pendekatan saintifik” dikatakan valid dengan rata-rata 3,03. Dengan
demikian media pembelajaran ini sangat layak digunakan sebagai media
pembelajaran.
Hasil analisis persenta seangket respon siswa terhadap modul matematika
dengan pendekatan saintifik yang dikembangkan dapat dilihat pada tabel 2
berikut ini. Uji coba produk dilakukan di SMP Muhammadiyah 06 Dau kelas IXC dengan sampel 30 siswa. Uji coba produk ini dilakukan pada tanggal 8-10
oktober 2014. Pada tanggal 8 oktober peneliti melakukan uji coba produk di kelas
dengan belajar sendiri dengan di dampingi oleh peneliti, pada saat uji coba
sebelumnya siswa menggunakan modul sebagai media pembelajaran, peneliti
menjelaskan

sedikit

petunjuk

untuk

mempelajari

modul

sehingga

pembelajarannya dapat berjalan maksimal. Kemudian karna keterbatasan waktu
yang dimiliki oleh peneliti maka dilanjutkan dirumah sebagai tugas mandiri
sampai tanggal 9 oktober dan pada tanggal 10 oktober waktunya pengumpulan
modul dan pengisian angket respon siswa. Pada saat uji coba siswa sangat
antusias dengan media modul ini, mereka lebih mudah, lebih cepat dan lebih
simpel dalam mempelajari garis dan sudut apalagi dengan menggunkan
pendekatan saintifik siswa lebih senang mereka bisa belajar dengan contoh
masalah-masalah

dalam

kehidupan

sehari-hari

dan

bisa

langsung

membayangkannya dalam dunia nyata.
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Ketika siswa sudah menyelesaikan modul, masing-masing siswa diberikan angket
untuk memberikan penilain terhadap media yang sudah mereka gunakan. Peneliti
memberikan angket siswa untuk mengetahui bagaimana respon siswa terhadap
modul. Peneliti memberikan angket kepada siswa berisi 14 pertanyaan, setiap
pertanyaan terdiri dari empat pilihan jawaban yaitu sangat setuju (SS), setuju (S),
Kurang setuju (KS) dan tidak setuju (TS). Adapun aspek-aspek yang dijadikan
acuan untuk angket respon siswa antara lain: materi pembelajaran, bahasa, tujuan
pembelajaran. Data mengenai angket respon modul dianalisis dengan menghitung
rata-rata skor untuk tiap aspek, menghitung persentase dari rata-rata skor tiap
aspek, kemudian menentukan kategori respon siswa dengan mencocokkan ratarata persentase skor tiap aspek menurut respon siswa sesuai dengan kriteria yang
telah ditetapkan.
Tabel 2Hasil Analisis Angket Respon Siswa pada Modul
Persentase
No

Kriteria

rata-rata tiap

Keterangan

aspek
1.

Materi pembelajaran

82,08%

Sangat Baik

2.

Bahasa

80,63%

Baik

3.

Tujuan pembelajaran

86,25%

Sangat Baik

Hasil analisis angket respon siswa menyebutkan bahwa untuk aspek materi
pembelajaran dalam modul didapat hasil persentasenya 82,08%, aspek bahasa
didapat hasil persentasenya 80,63% dan aspek tujuan pembelajaranya didapat
rata- hasil persentasenya 86,25%. Dari ketiga aspek yang dinilai oleh siswa aspek
tujuan pembelajaran yang medapatkan respon yang paling positif dibandingkan
dengan dua aspek yang lainnya, ini dikarenakan modul ini mudah dipahami dan
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan aspek yang memilik rata-rata
hasil persentase yang paling kecil adalah aspek bahasa, ini artinya bahasa yang
digunakan dalam modul ini belum bisa dipahami dan diserap oleh seluruh siswa
secara maksimal. Data yang didapat dari uji coba yaitu kecilnya repson siswa
untuk aspek bahasa dikarenakan sebagian dari siswa membaca soal dengan
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terburu-buru dan tidak memahami soal dengan teliti terlebih dahulu sebelum
mengerjakannya. Siswa. Dalam pembuatan modul pembelajaran seorang guru
perlu memperhatikan aspek-aspek perkembangan kognitif siswa, karena soal dan
bahasa yang

digunakan harus sesuai dengan perkembangan kognitif siswa

sehingga soal mudah dipahami dan dikerjakan oleh siswa.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa setiap aspek yang dinilai oleh siswa
mendapat respon sangat baik dari siswa, maka modul yang dikembangkan
dinyatakan sangat praktis, efektif dan efisien berdasarkan respon siswa kelas IX-C
SMP Muhammadiyah 06 Dau dengan jumlah 30 siswa.

SIMPULAN
Berdasarkan proses pengembangan bahan ajar modul matematika dengan
pendekatan saintifik di kelas IX-C SMP Muhammadiyah 06 Dau, maka dapat
disimpulkan bahwa : Pengembangan bahan ajar modulini terdiri dari 3 tahap,
yaitu tahap pendahuluan, tahap pengembangan dan tahap evaluasi. Tahap
pendahuluan terdiri dari tiga kegiatan yaitu studi literatur,studi lapang dan
deskripsi awal. Tahap pengembangan

yaitu difine, desaign, validasi modul ,

evaluasi dan perbaikan, serta bahan ajar modul. Pada tahap pengembangan ini
dilakukan validasi oleh dua validator, validator yang ditunjuk oleh peneliti yaitu
dua dosen matematika Universitas Muhammadiyah Malang dan satu guru SMP
Muhammadiyah 06 Dau. Apabila hasil validasi moduldinyatakan belum valid
maka harus dilakukan revisi terhadap modul. Namun, jika sudah dinyatakan valid
maka moduldapat diujicobakan ke siswa kelas IX-C Muhammadiyah 06 Dau
tahun ajaran 2014-2015. Dari 5 aspek kevalidan maka secara keseluruhan hasil
penilaian media dan materi pada modul matematika dengan pendekatan saintifik
dikatakan valid dengan rata-rata 3,02. Dengan demikian bahan ajar ini sangat
layak digunakan sebagai media pembelajaran.
Hasil pengembangan moduldengan pendekatan saintifik dilihat dari repon siswa
yaitu angket respon siswa menyebutkan bahwa didapat rata-rata 82,99% dan dapat
dikategorikan mendapat respon sangat baik dari siswa. Karena rata-rata respon
siswa sangat baik maka modulyang dikembangkan dapat dinyatakan berhasil
berdasarkan respon siswa kelas IX-C SMP Muhammadiyah 06 Dau tahun ajaran
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2014-2015 dengan jumlah siswa 30 siswa. Berdasarkan kriteria keberhasilan
modul dilihat dari rata-rata persentase banyaknya siswa yang responnya sangat
baik maka, media modulmatematika dengan pendekatan saintifik dapat dikatakan
berhasil.

SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Pengembangan modul matematika
dengan pendekatan saintifik di SMP Muhammadiyah 06 DAU, maka disarankan
beberapa hal sebagai berikut :
a.

Bagi sekolah khususnya pada jenjang SMP dan sederajat, bagi guru perlu
untuk memiliki keterampilan dan kemampuan dalam membuat suatu bahan
ajar modul yang kreatif dan inovatif.

b.

Bagi para guru mata pelajaran matematika, hasil penelitian ini dapat
digunakan sebagai informasi dan gambaran awal dalam pembuatan bahan ajar
modul yang menarik, kreatif dan inovatif bagi para siswa.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan aktivitas belajar matematika
siswa dengan model pembelajaran kooperatif tipe
Team Game
Tournamentditinjau dari interaksi siswa dengan siswa, siswa dengan guru, siswa
dengan materi, dan siswa dengan sumber bahan. Penelitian dilaksanakan di SMA
Negeri 1 Kandangan melalui penelitian tindakan kelas dengan pendekatan
kualitatif bersifat deskriptif. Data penelitian berupa observasi aktivitas
siswadalam pembelajaran matematika.Data bersumber dari siswaXI IPA 2dan
guru yang mengajar matematika di sekolah tersebut.Hasil penelitian menunjukkan
bahwa aktivitas belajar siswa dalam mengikuti pelajaran matematika melalui
model pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournamentmeningkat. Indikasi
adalah adanya peningkatan interaksi siswa dengan siswa, siswa dengan guru,
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siswa dengan materi, dan siswa dengan sumber bahan selama proses
pembelajaran.
Kata kunci: aktivitas belajar siswa, model pembelajaran kooperatif, team
game tournament

PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang
Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dalam keseluruhan

proses pendidikan (Usman dan Setiawati, 2001) . Hal ini mengandung arti bahwa
berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada
bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa. Model pembelajaran yang
monoton dan tidak bervariasi menjadikan suasana belajar menjadi membosankan
sehingga berdampak pada ketidakaktifan siswa dalam mengikuti proses
pembelajaran.
Aktivitas belajar merupakan semua kegiatan yang dilakukan oleh seorang
siswa dalam konteks belajar untuk mencapai tujuan. Aktivitas belajar siswa
terbagi atas : kegiatan-kegiatan visual, lisan,

mendengarkan, menulis,

menggambar, metric, mental, dan emosional (Hamalik,2011; Djamarah 2008).
Tanpa ada aktivitas maka proses belajar tidak akan berlangsung dengan baik
(Sardiman, 2006). Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran tidak hanya
mendengarkan dan mencatat saja. Guru harus mampu melibatkan siswa dalam
kegiatan pembelajara secara optimal. Pembelajaran akan lebih bermakna jika
siswa diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas kegiatan
pembelajaran, sehingga siswa mampu mengaktualisasikan kemampuannya di
dalam dan di luar kelas (Rusman, 2011; Hamalik, 2011). Semakin banyak
aktivitas yang dilakukan siswa dalam belajar, maka proses pembelajaran yang
terjadi akan semakin baik.
Aktivitas belajar siswa dapat dilihat dari interaksi yang terjadi selama proses
pembelajaran berlangsung. Interaksi belajar mengajar mengandung suatu arti
adanya interaksi dari tenaga pengajar yang melaksanakan tugas mengajar di suatu
pihak, dengan warga belajar (siswa, anak didik, subjek belajar) yang sedang
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melaksanakan kegiatan belajar dipihak lain (Sardiman, 2006). Interaksi belajar
mengajar menurut Dimyati dan Mudjiono (2006) meliputi: 1) interaksi siswa
dengan siswa; 2) interaksi siswa dengan guru;3) interaksi siswa dengan materi;4)
interaksi siswa dengan sumber bahan.
Peningkatan aktivitas belajar siswa adalah meningkatnya jumlah siswa yang
aktif belajar, meningkatnya jumlah siswa yang bertanya dan menjawab,
meningkatnya jumlah siswa yang saling berinteraksi membahas materi pelajaran
(Kunandar, 2009). Tidak ada belajar jika tidak ada aktivitas. Itulah sebabnya
aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting dalam interaksi belajar
mengajar (Sardiman, 2006).
Namun kenyataannya,dalam proses pembelajaran masih tampak adanya
kecenderungan meminimalkan peran dan keterlibatan siswa. Dominasi guru
dalam proses pembelajaran menyebabkan siswa lebih banyak berperan dan terlibat
secara pasif (Dimyati, 2006; Ansari, 2003; Darhim, 2004; Fortuna, 2014 ). Ini
berarti bahwa aktivitas belajar siswa dipengaruhi oleh keterlibatan guru dalam
pembelajaran. Dalam hal ini, pembelajaran yang berpusat pada guru akan
menyebabkan siswa kurang aktif.
Hasil wawancara dengan guru matematika kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1
Kandangan, diperoleh informasi bahwa pada saat kegiatan pembelajaran
berlangsung siswa kurang bersemangat dalam menerima materi pelajaran, selain
itu pada saat penyajian materi guru lebih dominan di dalam kelas dengan
menerapkan model pembelajaran langsung yang dikombinasikan dengan beberapa
metode yaitu ceramah, diskusi, tugas dan tanya jawab. Siswa cenderung diam dan
pasif ditempat duduk mendengar dan menerima materi dari guru. Jika mengalami
kesulitan dalam proses pembelajaran, siswa pada umumnya malu dan takut untuk
bertanya kepada guru apalagi siswa yang berkemampuan rendah mereka
cenderung diam dan malu dalam mengemukakan pertanyaan atau pendapat.
Sedangkan hasil wawancara dengan beberapa siswa kelas XI IPA 2 SMA
Negeri 1 Kandangan menunjukkan mereka menganggap pelajaran matematika
merupakan pelajaran yang sulit dipahami serta tidak menarik karena dalam
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penyampaiannya guru sering menggunakan metode ceramah sehingga mereka
merasa jenuh dan malas untuk mengikuti proses pembelajaran secara menyeluruh.
Hal ini sangat mempengaruhi keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Oleh
karena itu, pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan diharapkan mampu
meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.
Salah satu tipe dalam pembelajaran kooperatif yang diduga dapat
menjadikan siswa berperan aktif dan menyenangkan dalam proses pembelajaran
adalah model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT).
Karena pada model ini siswa menempati posisi sangat dominan dalam proses
pembelajaran dimana semua siswa dalam setiap kelompok diharuskan untuk
berusaha memahami dan menguasai materi yang sedang diajarkan agar dapat
membantu mereka bekerja lebih baik pada kerja kelompok dan bertanding dengan
baik saat games tournament serta dapat menyumbangkan skor bagi kelompoknya.
Selain itu, siswa juga harus selalu aktif ketika kerja kelompok. Setiap siswa harus
mengetahui apa yang didiskusikan dalam kelompok, dan soal-soal dalam lembar
kerja siswa (LKS) harus dikerjakan bersama-sama oleh anggota dalam satu
kelompok. Jika ada yang tidak mengerti, anggota kelompok yang lain
bertanggung jawab untuk menjelaskan soal tersebut. Jika semua anggota
kelompok tidak ada yang bisa menjelaskan, bisa meminta bimbingan dari guru.
Sehingga kelompok yang ditunjuk untuk mempresentasikan jawabannya, mereka
dapat menyampaikan secara jelas dan benar. Hal ini akan menciptakan aktivitas
belajar siswa yang ditandai dengan adanya interaksi antara siswa dengan guru,
siswa dengan siswa, siswa dengan materi, dan siswa dengan sumber bahan.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul

Meningkatkan Aktivitas Belajar Matematika Siswa

Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT.
B.

Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah dengan menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan aktivitas belajar
siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Kandangan dalam mengikuti pelajaran
matematika.
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C.

Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas XI

IPA 2 SMA Negeri 1 Kandangan dalam mengikuti pelajaran matematikadengan
model pembelajaran kooperatif tipe TGT yang ditinjau dari adanya interaksi
antara : 1) siswa dengan siswa; 2) siswa dengan guru; 3) siswa dengan materi, dan
4) siswa dengan sumber bahan.
D.

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 1) bagi peneliti, sebagai bahan

masukan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam bidang
pendidikan; 2) bagi siswa, memberikan informasi tentang pentingnya keaktifan
siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika; 3) bagi guru, penelitian ini
merupakan masukan dalam memperluas pengetahuan dan wawasan tentang model
pembelajaran terutama dalam rangka meningkatkan keaktifan siswa dalam
pembelajaran matematika, dan 4) bagi sekolah, sebagai bahan masukan untuk
meningkatkan kualitas pengajaran matematika di sekolah.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang
dilaksanakan melalui penelitian tindakan kelas (PTK) dengan pendekatan
penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan tanpa menggunakan analisis
statistik. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kandangan. Subjek dalam
penelitian ini adalah siswa XI IPA 2 SMA Negeri 1 Kandangan sedangkan yang
menjadi objek penelitian adalah aktivitas belajar siswa menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe TGT.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa siklus di mana setiap siklus
dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan dan disajikan materi dengan
menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Tiap siklus terdiri dari
empat tahapan tindakan, yaitu:
1.

Rencana Tindakan
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Rencana tindakan yang dilakukan pada siklus I, yaitu: 1) membagi siswa
menjadi beberapa kelompok; 2) menyiapkan perangkat pembelajaran seperti
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembar kerja siswa (LKS), skenario
pembelajaran, kartu soal turnament, dan power point untuk memudahkan guru
dalam menyajikan materi pelajaran; 3) menyiapkan instrumen penelitian yaitu
lembar observasi aktivitas belajar siswa, dan 4) melakukan koordinasi dengan
observer terkait tugas yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tindakan
selama proses pembelajaran.
2.

Pelaksanaan Tindakan
Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT
dilaksanakan sesuai dengan RPP yang telah dibuat, yaitu: 1) guru melakukan
apersepsi dan motivasi untuk menggali pengetahuan dan rasa ingin tahu siswa
serta menginformasikan langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe TGT; 2) guru menyampaikan materi ajar
dengan metode tanya jawab; 3) guru memberikan bimbingan kepada setiap
kelompok yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan dan mendiskusikan
LKS; 4) setelah selesai mengerjakan dan mendiskusikan LKS, salah satu
kelompok mempresentasikan hasilnya dan ditanggapi oleh kelompok lain.
Disini, guru mengawasi jalannya diskusi dan senantiasa mengarahkan; 5) setiap
kelompok diminta mengirimkan wakilnya ke meja turnamen dan melakukan
games; 6) setelah selesai, setiap peserta kembali ke kelompok asalnya dan
memberitahukan poin yang telah diperolehnya dalam turnamen untuk
dijumlahkan dan dituliskan ke papan tulis, kemudian diumumkan kelompok
terbaik pada pertemuan ini; 7) guru mengarahkan siswa untuk menyimpulkan
pembelajaran hari ini; 8) pemberian penghargaan bagi kelompok terbaik
dengan perolehan skor tertinggi, dan 9) selama pembelajaran berlangsung,
observer mengamati jalannya proses pembelajaran dan mengisi lembar
observasi aktivitas belajar siswa.

3.

Observasi
Selama kegiatan pembelajaran di kelas berlangsung diadakan observasi
terhadap aktivitas belajar siswa. Observasi terhadap aktivitas belajar siswa
dilakukan oleh 4 orang observer termasuk peneliti dengan mengisi lembar
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observasi aktivitas belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe TGT.
4.

Refleksi
Refleksi bertujuan untuk menentukan rencana tindakan pada tahap berikutnya
berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hasil observasi.
Aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran dapat dilihat dalam

tahap-tahap berikut:
1. Penyampaian Materi
Pada siklus I saat penyampaian materi siswa kurang memperhatikan dan
ketika diberi kesempatan untuk mencatat ada 4 orang siswa yang hanya berbicara.
Selain itu, ketika diberi kesempatan untuk bertanya siswa tampak malu untuk
bertanya walaupun terlihat ada siswa yang masih bingung dengan materi
pembelajaran yang diberikan. Hal ini berpengaruh ketika guru menyajikan
beberapa soal sebagai latihan, hanya siswa tertentu yang aktif menjawab soal
tersebut. Walaupun guru telah memberi kesempatan kepada yang lain untuk
menjawab mereka tidak berusaha memberikan jawaban. Hal ini mengakibatkan
interaksi antara siswa dan guru hanya terjadi pada sebagian kecil siswa.
Sedangkan pada siklus II , siswa tampak semangat untuk mengikuti
pelajaran dan semua siswa memperhatikan apa yang disampaiakan guru. Hal ini
memperlihatkan bahwa perhatian siswa pada penyampaian materi sudah
mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan perhatian siswa pada siklus I.
Situasi kelas saat penyampaian materi terlihat tenang dan siswa terlihat
berinteraksi dengan guru dengan menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh
guru. Mereka juga selalu berusaha menjawab contoh soal yang diberikan dan
sudah berani mengungkapkannya, walaupun masih ada yang jawabannya kurang
tepat. Dalam hal ini siswa yang berusaha menjawab pertanyaan dari guru tidak
hanya didominasi oleh siswa yang tergolong pandai saja tetapi hampir seluruh
siswa berusaha memberikan pendapatnya. Hal ini menunjukkan peningkatan
interaksi siswa dengan guru jika dibandingkan dengan siklus I. Namun, ketika
ada siswa mengajukan pendapat dengan terbata-bata, ada siswa yang
menertawakan.
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Interaksi siswa dengan materi yang disajikan relatif meningkat jika
dibandingkan dengan siklus I karena tidak terlihat siswa mengalami kesulitan
yang berarti dan dapat memahami materi yang disajikan.
Pada siklus III siswa tampak semangat untuk mengikuti pelajaran dan
semua siswa memperhatikan apa yang disampaikan guru. Ketika guru menyajikan
contoh soal, siswa langsung berusaha menyelesaikannya. Siswa juga bertanya
kepada guru saat jawaban contoh soal yang disajikan tidak sesuai dengan jawaban
siswa sendiri. Selain itu, tidak terlihat mengalami kesulitan yang berarti dan dapat
memahami materi yang disajikan dan situasi kelas saat penyampaian materi
terlihat tenang. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi siswa dengan guru dan
interaksi siswa dengan materi meningkat jika dibandingkan dengan siklus
sebelumnya.Hal ini sesuai dengan penelitian Dwiyanto (2016)dan Muslim(2012)
bahwa pembelajaran model kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan kualitas
siswa dalam hal keberanian

dan

rasa

percaya

diri

untuk

mengajukan

pertanyaan, mengerjakan soal-soal latihan di depan kelas dan menjawab
pertanyaan dari guru.
2. Diskusi Kelompok
Dalam diskusi kelompok siklus I ini, tidak semua siswa aktif berdiskusi
dalam menyelesaikan soal-soal di tiap kelompok. Dalam kelompok 1 dan 2 hanya
ada 3 orang yang aktif berdiskusi di dalam kelompok, sedangkan anggota
kelompok yang lain sibuk sendiri dengan aktivitasnya. Selain itu, 2 kelompok
diskusi lainnya terpecah menjadi dua sehingga interaksi antar siswa tidak terjadi
secara menyeluruh, tetapi hanya terjadi di dalam kelompok diskusi yang baru
terbentuk. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan berkelompok siswa belum
sepenuhnya berjalan dengan lancar karena tidak sesuai dengan rencana
pembelajaran yang telah di buat, dimana seharusnya seluruh siswa berdiskusi
dengan seluruh anggota kelompok agar dapat menguasai materi secara
menyeluruh.Namun, ketika diskusi kelompok ini tidak terjadi diskusi antar
kelompok, hal ini sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah
dibuat.Interaksi dengan guru hanya terjadi pada beberapa kelompok, yaitu ketika
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ada soal yang tidak mereka pahami.Sedangkan interaksi dengan sumber bahan
hanya sedikit terjadi.
Selama diskusi kelompok pada siklus II berlangsung, lima dari enam
kelompok yang ada, semua anggota kelompoknya bekerja sama untuk
mengerjakan LKS, siswa terlihat saling membantu dalam menyelesaikan soal dan
ketika ada anggota kelompok yang belum paham, salah satu dari anggota
kelompok yang sudah paham mencoba menjelaskan ke siswa yang belum paham.
Ketika ada soal yang tidak dapat mereka selesaikan maka mereka mencoba
memahaminya melalui buku pegangan atau meminta arahan dari guru. Dalam
diskusi kelompok ini tidak terjadi diskusi antar kelompok, kelas terlihat tenang,
hanya ada suara-suara orang berdiskusi dalam kelompok. Hal ini menunjukkan
peningkatan aktivitas belajar siswa dalam hal ini interaksi siswa dengan siswa,
siswa dengan guru, dan siswa dengan sumber bahan jika dibandingkan dengan
aktivitas belajar siswa saat diskusi kelompok di siklus I, tetapi dalam diskusi
kelompok masih ada siswa yang mengerjakan LKS secara individu.
Sedangkan tahap diskusi kelompok pada siklus III, semua anggota
kelompok bekerja sama untuk mengerjakan LKS di dalam kelompoknya masingmasing, siswa terlihat saling membantu dalam menyelesaikan soal dan ketika ada
anggota kelompok yang belum paham, salah satu dari anggota kelompok yang
sudah paham mencoba menjelaskan ke siswa yang belum paham. Ketika ada soal
yang tidak dapat mereka selesaikan maka mereka mencoba memahaminya melalui
buku pegangan atau meminta arahan dari guru. Dalam diskusi kelompok ini tidak
terjadi diskusi antar kelompok dan kelas terlihat tenang. Hal ini menunjukkan
peningkatan aktivitas belajar siswa dalam hal ini interaksi siswa dengan siswa
yang sudah terjadi secara menyeluruh pada seluruh kelompok jika dibandingkan
dengan siklus II yang hanya terjadi pada 5 kelompok. Sedangkan interaksi siswa
dengan guru dan interaksi siswa dengan sumber bahan sama seperti siklus II,
tetapi meningkat jika dibandingkan dengan siklus I. Kegiatan diskusi kelompok
ini sudah berjalan dengan lancar karena sesuai dengan rencana yang telah di buat.
Hal ini juga ditunjukkan pada hasil penelitian Muslim(2012) dan Wilujeng (2013)
bahwa

penerapan

model

kooperatif

tipe

TGT

dapat

meningkatkan
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keaktifandalam diskusi kelompok dan ketekunan siswa dalam pemeriksaan
hasil tugas kelompok.
3. Presentasi
Ketika presentasi berlangsung terdapat siswa yang asyik dengan
kegiatannya masing-masing dan kurang memperhatikan kelompok yang
presentasi.Ketika ada salah satu siswa memberi tanggapan terhadap kelompok
penyaji, hanya satu orang saja dari kelompok penyaji yang mampu menanggapi
pertanyaan tersebut.Hal ini disebabkan karena ketika kerja kelompok, soal-soal
dikerjakan secara individu tanpa mendiskusikannya dengan seluruh anggota
kelompok sehingga hanya orang yang mengerjakan soal tersebut yang bisa
memberi penjelasan ketika presentasi, walaupun belum tentu kebenarannya.
Selain itu, salah satu anggota kelompok lain yang tampak bingung tidak berani
menanyakannya karena malu dan takut salah. Hal ini terjadi pada siklus I.
Sedangkan tahap presentasi pada siklus II, saat salah satu kelompok maju
mempresentasikan hasil diskusi, kelompok yang lain memperhatikan dan
beberapa kelompok ada yang memberi tanggapan kepada kelompok penyaji.
Ketika jawaban yang diberikan oleh kelompok penyaji dirasa belum memuaskan,
kelompok penanya kembali mengajukan pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa
interaksi siswa dengan siswa mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan
siklus I.
Kelompok yang maju presentasi terlihat tenang dan siap dalam
mempresentasikan hasil diskusi mereka dan saling membantu dalam memberi
tanggapan kepada kelompok penanya.Hal ini menunjukkan kesiapan dari
kelompok penyaji dalam mempresentasikan hasil diskusinya.Ini berbeda dengan
presentasi pada saat siklus I yang kurang mendapat perhatian dari kelompok yang
tidak maju presentasi dan pertanyaan untuk kelompok penyaji yang hanya dijawab
oleh satu orang saja.
Pada siklus III saat salah satu kelompok maju mempresentasikan hasil
diskusi, kelompok yang lain memperhatikan dan beberapa kelompok ada yang
memberi tanggapan kepada kelompok penyaji. Kelompok penyaji terlihat tenang
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dan siap dalam mempresentasikan hasil diskusi. Mereka menyampaikan hasil
diskusi dengan baik dan saling menambahkan dalam memberi tanggapan kepada
kelompok penanya. Hal ini menunjukkan kesiapan dari kelompok penyaji dalam
mempresentasikan hasil diskusinya. Hal ini juga terjadi saat presentasi pada siklus
II, tetapi berbeda dengan presentasi pada saat siklus I dimana pertanyaan untuk
kelompok penyaji yang hanya dijawab oleh satu orang saja. Sehingga dapat
dikatakan bahwa interaksi siswa dengan siswa, khususnya dalam menjawab
pertanyaan untuk kelompoknya sama seperti siklus II tetapi meningkat jika
dibandingkan dengan siklus I.
4. Game Tournament
Pada tahap games tournamentdi siklus Iterlihat masih ada siswa yang
bingung tentang cara melakukan games. Namun, siswa lain yang sudah mengerti
aturan main dalam games terlihat serius dan antusias dalam menyelesaiakn soalsoal tournament. Pada siklus ini games tournament dimenangkan oleh kelompok
1 dan kelompok 4 dengan perolehan poin sebanyak 40 untuk masing-masing
kelompok.
Pada tahap game tournament

di siklus II, seluruh siswa sudah paham

dengan aturan mainnya dan dengan serius serta antusias mengerjakan soal-soal
tournament. Pada siklus II ini games tournament dimenangkan oleh kelompok 1
dan kelompok 2 dengan perolehan poin 70 untuk masing-masing kelompok.
Sedangkan pada siklus III seluruh siswa dengan serius serta antusias
mengerjakan soal-soal tournamentpada saat game. Pada siklus III ini games
tournament dimenangkan oleh kelompok 5 dan kelompok 6 dengan perolehan
poin 80 untuk masing-masing kelompok. Perolehan poin kelompok di siklus III
mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan perolehan poin kelompok di
siklus I dan siklus II.
Setelah pelaksanaan tindakan sampai siklus III, diketahui bahwa guru telah
berhasil menerapkan pembelajaran kooperatif tipe TGT dalam pembelajaran
matematika. Observasi terhadap aktivitas belajar siswa yang dilakukan oleh
observer diperoleh data bahwa semua siswa semangat

mengikuti pelajaran,

semua aspek aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran kooperatif sudah
terpenuhi. Aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran menggunakan
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model pembelajaran kooperatif tipe TGT mengalami peningkatan, yakni aktivitas
belajar siswa dalam hal ini interaksi siswa dengan siswa, siswa dengan materi,
siswa dengan guru, dan siswa dengan sumber bahan.
Hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah mampu melaksanakan
pembelajaran kooperatif

tipe TGT dalam kegitan pembelajaran. Pengelolaan

pembelajaran yang dilakukan oleh guru secara keseluruhan telah berlangsung
dengan baik dan lancar. Guru bisa dikatakan sudah mampu melaksanakan semua
rencana tindakan yang telah dibuat. Karena aktivitas belajar siswa sudah
memenuhi indikator keberhasilan penelitian, maka tim peneliti sepakat untuk
menghentikan penelitian dan tidak melanjutkan ke siklus berikutnya. Berdasarkan
hasil penelitian tersebut maka hipotesis tindakan yang dirumuskan dalam
penelitian ini dapat diterima yaitu aktivitas belajar siswa dalam mengikuti
pelajaran matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe TGT
mengalami peningkatan.
SIMPULAN
Model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan aktivitas
belajar siswa dalam mengikuti pelajaran matematikayang ditinjau dari adanya
interaksi antara:
1.

siswa dengan siswa, berupa meningkatnya kerja sama dalam kelompok,
mengajarkan pada teman sekelompok serta meningkatnya jumlah siswa yang
mengajukan pendapat selama proses pembelajaran,

2.

siswa dengan guru, berupa meningkatnya perhatian siswa pada saat
penyampaian materi, meningkatnya jumlah siswa yang menanggapi
pertanyaan yang diajukan guru dan mengerjakan tugas yang diberikan serta
menanyakan hal-hal yang belum dimengerti,

3.

siswa dengan materi, berupa meningkatnya pemahaman siswa pada materi
yag diajarkan, dan

4.

siswa dengan sumber bahan, berupa meningkatnya siswa yang aktif
memanfaatkan buku paket sebagai sumber belajar.
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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan game
edukasi matematika berbasis Adobe Flash CS6 pada materi bangun
ruang sisi datar. Game edukasi ini dibuat dengan tujuan untuk menarik
minat belajar siswa terhadap materi pelajaran sambil bermain,
sehingga dengan perasaan senang diharapkan siswa bisa lebih mudah
dalam memahami materi yang disajikan. Subjek dalam penelitian ini
adalah siswa kelas VIII B SMP Aisyiah Muhammadiyah 3 Malang
dan objek penelitiannya adalah respon siswa terhadap game edukasi
matematika. Instrumen yang digunakan berupa angket yang hasilnya
kemudian dianalisis menggunakan tekhnik analisis deksritif
kuantitatif. Berdasarkan hasil validasi terhadap ahli materi dan ahli
media diperoleh persentase sebesar 85.25% dan 93.75% yang artinya
masuk kedalam kategori sangat valid. Sedangkan hasil uji coba kepada
21 siswa mendapatkan skor rata-rata 3.19. Dengan demikian respon
siswa terhadap game edukasi matematika ini adalah baik.
Kata kunci : matematika, bangun ruang sisi datar, game edukasi,
adobe flash
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PENDAHULUAN
I.

LATAR BELAKANG

Pembelajaran matematika diharapkan dapat mengembangkan kemampuan siswa
dalam berpikir (Saefudin, 2012), sehingga kecerdasan yang diperoleh bukan
hanya berdasarkan nilai akademis di sekolah, akan tetapi juga dalam kehidupan
sehari-hari. Pembelajaran tidak akan terlaksana dengan maksimal apabila minat
belajar kurang, disinilah tugas guru untuk membuat sumber-sumber belajar yang
menarik dan inovatif sehingga minat belajar siswa baik disekolah maupun
dirumah dapat ditingkatkan (Mahmudi, 2011; Dewi, 2013; Kusuma, 2003).
Bangun ruang adalah salah satu materi wajib yang ada pada matematika, bangun
ini merupakan bangun tiga dimensi dalam system koordinat (x,y,z), sedangkan
bangun ruang sisi datar adalah bentuk bangun ruang yang mempunyai sisi yang
datar. Ada beberapa bentuk bangun ruang sisi datar yaitu, kubus, balok, prisma
dan limas. Didalam bentuk-bentuk bangun datar tersebut terdapat unsur-unsur
yang membentuknya seperti titik sudut, rusuk, diagonal sisi, diagonal ruang,
bidang diagonal. Selain terdapat unsur-unsur didalamnya ada juga jaring-jaring.
Jaring-jaring bangun ruang sisi datar yang terbentuk apabila bentuk bangun
tersebut dipotong menurut rusuk-rusuknya kemudian tiap sisinya direntangkan
maka akan menghasilkan bentuk jaring-jaring.
Menurut hasil pengamatan yang dilakukan di SMP Aisyiah Muhammadiyah 3
Malang di kelas VIII masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam
menentukan unsur-unsur dan jaring-jaring bangun ruang sisi datar. Salah satu
factor yang menyebabkan anak tersebut masih mengalami kesulitan adalah
kurangnya waktu yang mereka gunakan untuk belajar materi itu. Mereka lebih
banyak menggunakan wakunya untuk bermain dibandingkan belajar pelajaran
sekolah. Selain itu perkembangan tekhnologi seperti smartphone dimana disitu
terdapat banyak permainan-permainan yang menarik, itu mempengaruhi pola pikir
mereka (Farjrin, 2013). Ketika siswa diberikan sebuah pertanyaan lebih menarik
mana antara belajar matematika atau bermain game, hampir rata-rata siswa
tersebut memilih bermain game. Hasil ini berdasarkan angket terbuka yang
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diberikan kepada siswa SMP Aisyiah Muhammadiyah 3 Malang di kelas VIII
yang diambil secara acak.
Dari hasil observasi ini maka kesimpulan yang didapat adalah perlunya
dikembangkan game yang mengandung unsur pendidikan. Game jenis ini
dinamakan sebagai game edukasi, yaitu game yang mengandung unsur pendidikan
yang didalamnya berisikan materi-materi pelajaran yang terencana. Game edukasi
merupakan game yang tidak hanya bersifat menghibur tetapi didalamnya
mengandung pengetahuan yang disampaikan kepada penggunanya (Mahdamy
dkk, 2011). Game jenis ini bertujuan untuk menarik minat belajar anak terhadap
materi pelajaran sambil bermain, sehingga dengan perasaan senang diharapkan
siswa bisa lebih mudah dalam memahami materi yang disajikan (Wibowo, 2014).
Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Randel pada tahun 1991, tercatat
bahwa game sangat bermanfaat pada materi yang berhubungan dengan
matematika, fisika dan kemampuan bahasan.
Game edukasi unggul dalam beberapa aspek jika dibandingkan dengan metode
pembelajaran konvensional. Salah satu keunggulan yang signifikan adalah adanya
animasi yang dapat meningkatkan daya ingat sehingga siswa dapat menyimpan
materi pelajaran dalam waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode
pengajaran konvensional (Rachman, 2012). Game berjenis edukasi ini bertujuan
untuk memancing minat belajar anak terhadap materi pelajaran sambil bermain,
sehingga dengan perasaan senang diharapkan anak bisa lebih mudah dalam
memahami pelajaran yang disajikan (Wibowo, 2014). Jenis permainan ini
sebenarnya mengacu kepada isi dan tujuan dari game tersebut. Game edukasi
dalam penelitian ini adalah game digital yang dirancang untuk pengayaan
pendidikan yang sifatnya sebagai media pembelajaran dengan menggunakan
tekhnologi multimedia interaktif berbasis computer. Matapelajaran yang
digunakan adalah matematika. Tujuannya adalah untuk menarik minat siswa
dalam belajar matematika dan sebagai media pembelajaran untuk mengurangi
tingkat kesulitan siswa dalam belajar matematika.
Rusman (2013) menyatakan bahwa dalam peningkatan mutu pembelajaran secara
garis besar komputer dimanfaatkan dalam dua macam penerapan yaitu dalam
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bentuk pembelajaran dengan bantuan komputer atau Computer Assited Instruction
(CAI) dan pembelajaran berbasis komputer atau Computer Based Instruction
(CBI). Salah satu aplikasi komputer yang bisa digunakan untuk membuat game
edukasi adalah Adobe Flash. Adobe Flash merupakan perangkat lunak yang
digunakan untuk membuat animasi, video, gambar vector maupun bitmap, dan
multimedia interaktif. Kelebihan Adobe Flash CS6 adalah program open platform
yang bisa dijalankan di semua perangkat mobile seperti Android, Nokia,
Blackbarry, iPhone, atau moile device lainnya yang masih menggunakan system
operasi java (Priyanto dkk, 2011).
Adobe Flash memiliki kemampuan untuk membuat animasi 2 dimensi yang
handal dan ringan sehingga Flash banyak digunakan untuk membangun dan
memberikan efek animasi pada website, CD Interaktif dan yang lainnya
(Nurtianto, 2013). Keunggulan yang dimiliki oleh Flash ini adalah ia mampu
diberikan sedikit code pemograman baik yang berjalan sendiri untuk mengatur
animasi yang ada didalamnya atau digunakan untuk berkomunikasi dengan
program lain seperti HTML, PHP, dan Database dengan pendekatan XML, dapat
dikolaborasikan dengan web, karena mempunyai keunggulan antara lain kecil
dalam ukuran file outputnya.
Adobe Flash CS6 Professonal adalah authoring tool untuk merancang animasi
dan konten multimedia. Design yang menarik dan interaktif dirancang secara
konsisten dan digunakan dalam berbagai aplikasi desktop, dan perangkat lunak
seperti tablet, smartphone, dan televisi.
Peningkatan versi ke Flash Professional CS6 memungkinkan user untuk
menggabungkan beberapa simbol dan urutan animasi kedalam sebuah sprite sheet.
Sprite sheet itu digunakan untuk membuat urutan yang lebih baik dan
menggunakan konten yang lebih menarik menggunakan native extension untuk
mengakses kapabilitas dan suatu perangkat yang sfesifik, serta bisa membuat asset
animasi untuk digunakan dalam HTML.
Fitur programming pada Flash menggunakan bahasa ActionScript, ini dibutuhan
untuk memberi efek gerak dan animasi. ActionScript di Flash pada awalnya
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memang sulit jika seorang tidak mempunyai dasar mengenai Flash. Tetapi jika
sudah mengenalnya, setiap fungsi-fungsi pada Flash tidak bias lepas dari
ActionScript karena sangat menyenangkan dan dapat membuat pekerjaan jauh
lebih lepat dan mudah.
Dari latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis terdorong
untuk membuat game edukasi matematika berbasis Adobe Flash CS6 untuk materi
bangun ruang sisi datar, kemudian melakukan uji coba terhadap siswa untuk
mengetahui respon siswa terhadap game edukasi matematika berbasis Adobe
Flash CS6 ini. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan
pembelajaran bangun ruang sisi datar menggunakan game edukasi matematika
berbasis adobe flash cs6 dan juga untuk mengetahui respon siswa terhadap game
edukasi matematika yang dikembangkan.
II.

RUMUSAN MASALAH
Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan

dalam penelitian ini adalah :
a

Bagaimana mengembangangame edukasi matematika berbasis Adobe
Flash CS6pada materi bangun ruang sisi datar di SMP Aisyiah
Muhammadiyah 3 Malang?

b

Bagaimana respon siswa terhadap game edukasi matematika berbasis
Adobe Flash CS6 pada materi bangun ruang sisi datar di SMP Aisyiah
Muhammadiyah 3 Malang?

III.

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan
yang ada pada rumusan masalah diatas yaitu :
a. Mengembangkan game edukasi matematika berbasis Adobe Flash CS6
pada materi bangun ruang sisi datar di SMP Aisyiah Muhammadiyah 3
Malang.
b. Mengetahui respon siswa terhadap game edukasi matematika berbasis
Adobe Flash CS6 pada materi bangun ruang sisi datar di SMP Aisyiah
Muhammadiyah 3 Malang.
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IV.

MANFAAT PENELITIAN

Dengan penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi peneliti
sendiri, orang lain, maupun sekolah, diantara manfaat-manfaat tersebut terdapat
dua manfaat besar yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis bagi sekolah, guru,
maupun siswa itu sendiri. Manfaat-manfaat tersebut antara lain :
a. Manfaat Teoritis
Diharapkan

perancanagan

game

edukasi

matematika

ini

dapat

dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat membantu perkembangan
dalam kemajuan dunia pendidikan khususnya dalam usaha pengadaan
media pembelajaran matematika berbasis komputer.
b. Manfaat Praktis
Diharapkan penggunaan game edukasi matematika ini dapat membantu
guru dalam menyampaikan materi pelajaran, serta mampu menarik minat
belajar matematika siswa. Selain itu, diharapkan game edukasi matematika
ini bisa digunakan sebagai salah satu media pembelajaran yang bisa
menghibur bagi para penggunanya.
METODELOGI PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian dan pengembangan yaitu pendekatan penelitian. Menurut Sukmadinata
(2007) penelitian dan pengembangan merupakan pendekatan penelitian untuk
menghasilkan produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Adapun
langkah-langkah dalam penelitian dan pengembangan menurut Sugiyono (2013)
yang diadobsi oleh peneliti adalah (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data,
(3) desain produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain, (6) uji coba produk.
Potensi dan
masalah

Pengumpul
an data

Desain
Produk

Validasi
desain

Uji coba
produk

Revisi
desain

Gambar 1Langkah-langkah penelitian metode Research and Development
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Penelitian ini dilakukan di SMP Aiysiah Muhammadiyah 3 Malang yang
dilakukan pada bulan Agustus 2014 pada semeters ganjil. Subjek pada penelitian
ini adalah siswa kelas IX (sembilan) SMP Aisyiah Muhammadiyah 3 Malang
tahun ajaran 2014/2015. Sedangkan objek penelitian yaitu respon siswa terhadap
game edukasi matematika berbasis Adobe Flash CS6.
Instrumen yang digunakan untuk penelitian ini berupa angket atau
kuesioner. Ada tiga angket dalam penelitian ini yaitu, angket validasi untuk ahli
media, angket validasi untuk ahli materi, dan angket respon siswa. Angket
validasi dan respon siswa dianalisis dengan skor skala Likert. Penentuan skor
skala Likert menggunakan skala 1 sampai 4 yaitu skor 4 jika Sangat Setuju (SS),
skor 3 jika Setuju (S), skor 2 jika Tidak setuju (R), skor dan skor 1 jika Sangat
Tidak Setuju (STS). Angket yang digunakan adalah angket yang sudah teruji
validitas dan reabilitasnya.
Jenis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif,
data tersebut dianalisis secara statistik deskritif. Data kuantitatif diperoleh dari
hasil skor pada angket ahli materi, ahli media serta angket respon siswa.
Sedangkan data kualitatif diperoleh dari komentar dan saran perbaikan produk
dari ahli materi dan ahli media serta dari responden yang kemudian dianalisis dan
dideskripsikan secara deskriptif kualitatif untuk merevisi produk yang
dikembangkan.
HASIL PENELITIAN
Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya tujuan dari penelitian ini
adalah

untuk

mengembangkan

pembelajaran

bangun

ruang

sisi

datar

menggunakan game edukasi matematika berbasis adobe flash cs6 dan juga untuk
mengetahui respon kelas VIII SMP Aisyiah Muahammadiyah 3 Malang terhadap
game edukasi matematika yang dikembangkan. Untuk mencapai tujuan tersebut
maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian dan
pengembangan dengan melalui beberapa tahap. Adapun tahap-tahap tersebut
yaitu, (1) tahap potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4)
validasi desain, (5) revisi desain, (6) uji coba produk, . Adapun proses-proses
dalam melakukan tahap tersebut adalah sebagai berikut :
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V.

Tahap Potensi dan Masalah

Penelitian ini berawal dari adanya potensi atau masalah. Potensi adalah segala
sesutu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai tambah. Tahap potensi dan
masalah dilakukan dengan cara mengumpulkan masalah dan kelemahan yang
pada pembelajaran dikelas. Kegiatan ini dilakukan dengan pengisian angket
terbuka yang dilakukan oleh 10 siswa kelas VIII B yang diambil secara acak.
Berdasarkan hasil yang tertulis pada angket terbuka itu secara umum dapat
disimpulkan,

metode

pembelajaran

yang

digunakan

oleh

guru

untuk

menyampaikan materi bangun ruang sisi datar masih bersifat konvensional
sehingga siswa masih kesulitandalam menentukan unsur-unsur dan jaring-jaring
bangun ruang sisi datar dan hampir semua siswa lebih suka bermain game
daripada belajar matematika.
VI.

Tahap Pengumpulan Data

Peneliti mendapatkan beberapa data yang nantinya akan digunakan untuk
mendesain/membuat media yang membantuk siswa dalam memahami unsur-unsur
dan jaring-jaring bangun ruang sisi datar, adapun data tersebut adalah dibutuhkan
media yang membuat siswa bisa lebih paham dan dapat membangkitkan daya
pikirnya daripada hanya sekedar mendengarkan guru berbicara. Kemudian perlu
dikembangkannya game edukasi matematika. Tujuannya adalah agar siswa dapat
bermain namun tak lepas dari yang namanya belajar matematika.

VII.

Desain Produk

Untuk memudahkan dalam pembuatan game edukasi ini maka langkah penting
pertama yang dilakukan adalah dengan membuat flowchart. Flowchart
merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar
proses instruksinya. Flowchart memudahkan dalam membuat alur game. Adapun
flowchart pada game edukasi ini adalah:
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START

Tampilan
Halamanpembuka
Petunjukgame

Pengaturan

Tampilan Menu

Score

Main

Tentang
Pembuat

Keluar

selesai

Pilih Level

Tidak
Level 1-23

Kalah

Game Over
Menang
Ya
Input Skor

Tampil Skor
Score

Gambar 2Flowchart game edukasi matematika berbasis Adobe Flash CS6
Berikut adalah beberapa tampilan yang ada pada game edukasi matematika:

Gambar 3Tampilan halaman pembuka game
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Gambar 4Tampilan menu game

Gambar 5Tampilan level 1

Gambar 6Tampilan level 7
VIII.

Validasi Desain

Validasi dilakukan oleh 2 dosen pendidikan matematika UMM sebagai validator
untuk menilai kelayakan game edukasi ini dari sudut meteri dan medianya. Hasil
analisis validasi oleh validator materi yang didasarkan pada aspek desain
pembelajaran dan aspek komunikasi visual (materi) dapat dilihat pada table
dibawah ini :
Tabel 1 Hasil Uji Validasi Ahli Materi
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o

N
Aspek yang dinilai

Persentase

∑

(%)

Kriteria
Kevalidan

1Desain Pembelajaran

46

82.14

Valid

2Komunikasi Visual

19

95

Sangat Valid

85.25

Valid

Persentase Keseluruhan

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil persentase keseluruhan dari kedua aspek
mendapatkan nilai persentase sebesar 85.25% yang artinya masuk kedalam
kategori valid. Sehingga untuk isi materi pada game edukasi ini tidak perlu
dilakukan revisi ulang. Namun ada beberapa masukan yang diberikan oleh dosen
ahli materi yaitu, masukan pada kalimat soal dan manampilkan cara bermain.
Untuk dibagian soal ada masukan yang diberikan yaitu berupa perbaikan kalimat
agar lebih jelas lagi. Seperti pada kata “kotak” itu harusnya diganti menjadi
“persegi”.
Kemudan masukan yang kedua adalah seharusnya diawal sebelum game ini
dimainkan perlu ditambahkan tombol “cara bermain” yang apabila diklik akan
mengarahkan ketampilan cara bermain. Cara bermain berfungsi untuk
menjelaskan aturan-aturan dan cara-cara yang akan digunakan dalam game ini.
Sehingga dengan adanya cara bermain maka pemain game akan mengerti cara
untuk memainkan game edukasi ini.
Hasil analisis validasi oleh validator media yang didasarkan pada aspek
rekayasa perangkat lunak dan aspek komunikasi visual (tampilan) dapat dilihat
pada table dibawah ini:
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Tabel 2 Hasil Uji Validasi Ahli Media

No.

Aspek yang dinilai

∑

Persentase
(%)

Kriteria
Kevalidan

1

Rekayasa Perangkat Lunak

30

93.75

Sangat Valid

2

Komunikasi Visual

30

93.75

Sangat Valid

93.75

Sangat Valid

Persentase Keseluruhan

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil persentase keseluruhan dari kedua aspek
mendapatkan nilai persentase sebesar 93.75% yang artinya masuk kedalam
kategori sangat valid. Sehingga untuk isi tampilan pada game edukasi ini tidak
perlu dilakukan revisi ulang. Namun ada saran yang diberikan oleh dosen ahli
madia, yaitu berupa reward baik itu berupa kata-kata ucapan selamat ataupun
berupa gambar-gambar yang bergerak secara unik yang tampil pada setiap satu
level yang telah diselesaikan agar pada game ini terkesan lebih interaktif. Selain
itu perlu dibuatkan tombol “pause” pada setiap level agar ketika memainkan
“game” ini pemain bisa menyetop permainan sementara dengan dinonaktifkannya
permainan sampai tombol pause itu di klik lagi sehingga permainan bisa
diaktifkan kembali.
IX.

Revisi Desain

Revisi desain merupakan perbaikan produk yang didapat dari saran dan komentar
yang diberikan oleh validator. Beberapa masukan yang diberikan oleh dosen ahli
materi yaitu, masukan pada kalimat soal dan manampilkan cara bermain pada
tahap game. Kemudian untuk masukan yang diberikan oleh dosen ahli media
adalah yaitu berupa reward baik itu berupa kata-kata ucapan selamat ataupun
berupa gambar-gambar yang bergerak secara unik yang tampil pada setiap satu
level yang telah diselesaikan agar pada game ini terkesan lebih interaktif. Berikut
berapa tampilan sebelum dan sesudah dilakukan revisi desain:
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(sebelum direvisi)

(setelah direvisi)
Gambar 7 Revisi pada soal

Gambar 8 Reward setelah user berhasil menjawab soal
Dengan adanya masukan dan komentar yang diberikan oleh ahli media dan ahli
materi maka game edukasi matematika ini menjadi lebih baik lagi dibandingkan
sebelumnya. Dengan tampilan yang lebih menarik dan interaktif ini diharapkan
bisa lebih menarik minat siswa dalam belajar dengan menggunakan game edukasi
matematika ini.
X.

Uji Coba Produk
Uji coba produk dilakukan di SMP Aisyiah Muhammadiyah 3 Malang,

dengan sampel seluruh siswa dikelas kelas X B yang berjumlah 21 siswa. Hasil
penilaian uji coba produk dibagi menjadi 4 aspek yaitu, desain media
pembelajaran, usabilitas media pembelajaran, hiburan edukasi dan harsat dan
keinginan berprestasi. Keseluruhan tabel dapat dilihat sebagai berikut:
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Tabel 3 Hasil Skor Rata-rata Pada Angket Respon Siwa

o.

N
Aspek yang dinilai

Skor
total

Skor
rata-rata

Kategori

Desain
1
media pembelajaran

455

3.10

Baik

media 271

3.23

Baik

275

3.27

Baik

keinginan 273

3.25

Baik

Usabilitas
2
pembelajaran
Hiburan
3
edukasi
Harsat
dan
4
berprestasi

3.19
Baik

Skor rata-rata keseluruhan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengujicobaan game edukasi
matematika, maka skor rata-rata yang didapat dari aspek desain media
pembelajaran, usabilitas media pembelajaran, hiburan edukasi dan harsat dan
keinginan berprestasi adalah 3.19. yang artinya respon siswa terhadap game
edukasi matematika ini adalah baik. Pada komentar yang terisi pada angket,
respon siswa terhadap game edukasi inipun bermacam-macam, ada yang
mengatakan bagus, sulit, susah, dll. Komentar-komentar tersebut akan menjadi
masukan-masukan untuk menganalisis kekurangan-kekurang dan kelemahankelemahan pada game edukasi ini.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengembangan
pembelajaran bangun ruang sisi datara menggunakan game edukasi matematika
berbasis Adobe Flash CS6, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuat game
edukasi matematika dapatmenggunakan software Adobe Flash CS6. Metode yang
dapat

digunkan

salah

satunya

dengan

menggunakan

penelitian

dan

pengembangan. Adapun prosedur dalam mengembangkannya yaitu mencari
potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi
desain dan uji coba produk. Pada tahap validasi desain, yang dilakuka oleh 2
orang ahli media, game edukasi matematika mendapatkan persentase 82.25% dari
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ahli materi

dan 97.5%. dari ahli media. Dari kedua persentase yang didapat

tersebut maka game edukasi matematika ini masuk dalam kriteria valid sehingga
tidak perlu dilakukan uji validasi ulang dan siap untuk di uji cobakan. Sedangkan
Dari hasil angket yang diberikan kepada 21 siswa yang terdiri dari empat aspek
yaitu aspek desain pembelajaran, usabilitas media pembelajran, hiburan edukasi
dan harsrat keinginan berprestasi, skor rata-rata yang didapat dari kesemua aspek
adalah 3.19. yang artinya resepon siswa terhadap game edukasi matematika ini
adalah baik.
Game edukasi ini berjenis Arcade, yang artinyatidak terfokus pada cerita,
melainkan hanya dimainkan kejar mengejar point/highscore. Jadi tidak ada
strategi

yang harus diperlukan dalam

memainkannya. Sehingga untuk

pengembangan game edukasi selanjutnya diharapkan dapat memasukan unsur
strategi dalam game agar siswa merasa lebih tertantang dalam memainkannya dan
dapat menggukan aktivitas berfikir yang lebih tinggi lagi.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problema dalam
mengembangkan proses pembelajaran siswa SMK Wiyata Husada Batu
dalam mempelajari materi mata pelajaran matematika khususnya materi
program linear.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan
kualitatifjenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian yaitu guru
matematika dan siswa kelas X. Pengumpulan data untuk mengetahui
problema dalam mengembangkan proses pembelajaran siswa-siswa SMK
Wiyata Husada dilakukan dengan wawancara dan observasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwamasalah (problema) dalam proses
pembelajaran matematika di SMK Wiyata Husada Batu dapat
dikelompokkan menjadi dua yaitu yang berhubungan dengan siswa
langsung dan yang berhubungan dengan guru terletak pada materi dan
metode pembelajaran. Selain itu didalam penelitian ini juga mencoba untuk
memberikan solusi atau metode yang tepat untuk mengurangi problema
dalam mengembangkan proses pembelajaran siswa SMK Wiyata Husada
Batu dalam mempelajari materi mata pelajaran matematika khususnya
materi program linear. Solusi atau metode yang ditawarkan adalah dengan
menggunakan pembelajaran kooperatif tutor sebaya.
Kata Kunci:matematika,problema pembelajaran,model pembelajaran tutor
sebaya
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Matematika merupakan bidang ilmu pengetahuan yang melatih
pemikiran manusia untuk berfikir secara logis, kreatif dan teratur dalam
menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Berfikir kreatif dalam
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matematika dan dalam bidang lainya merupakan bagian keterampilan hidup
yang perlu dikembangkan terutama dalam menghadapi era globalisasi dan
suasana bersaing yang semakin ketat. Pengembangan aktivitas berfikir kreatif
itu adalah dengan melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan dengan
mengembangkan pemikiran divergen, orisinil, rasa ingin tau, membuat
prediksi dan dugaan-dugaan serta mencoba-coba. Jadi dengan matematika
disekolah, diharapkan siswa akan terdidik atau terbiasa untuk menjadi
manusia yang dapat berfikir kreatif. Lima alasan perlunya belajar matematika
karena matematika merupakan : (1) sarana berfikir yang jelas dan logis,(2)
sarana untuk memecahkan masalah sehari-hari,(3) sarana mengenal pola-pola
hubungan dan generalisai pengalaman,(4) sarana untuk mengembangkan
kreativitas, dan (5) sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap
perkembangan budaya.
Kegiatan belajar mengajar melibatkan beberapa komponen, yaitu
peserta didik, guru (pendidik), tujuan pembelajaran, metode mengajar, dan
media. Dalam kegiatan pembelajaran siswa dituntut keaktifannya. Aktif yang
dimaksud adalah siswa aktif bertanya, mempertanyakan, mengemukakan
gagasan dan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, karena belajar
memang merupakan suatu proses aktif dari siswa dalam membangun
pengetahuannya. Sehingga, jika pembelajaran tidak memberikan kesempatan
kepada siswa untuk berperan aktif, maka pembelajaran tersebut bertentangan
dengan hakikat belajar. Dalam kegiatan pembelajaran siswa tidak hanya
dituntut keaktifannya saja tapi juga kekreativitasannya, karena kreativitas
dalam pembelajaran dapat menciptakan situasi yang baru, tidak monoton dan
menarik sehingga siswa akanlebih terlibat dalam kegiatan pembelajaran.
Selain itu peranan seorang pengajar juga tidak kalah penting, yaitu bagaimana
seorang pengajar bisa mengembangkan potensi kegiatan pengajarannya dan
potensi siswanya, dalam rangka mentransfer ilmu pengetahuan, agar tujuan
pembelajaran dapat dicapai secara optimal. Dalam proses belajar mengajar,
tentulah harus menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan kondisi
yang ada, agar tercipta suatu lingkungan belajar yang efektif dan efisien, yang
membuat peserta didik menjadi fun, dan senang melakukannya.
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Menurut Schoenfeld (dalam Uno, 2007) belajar matematika berkaitan
dengan apa dan bagaimana menggunakannya dalam membuat keputusan dan
memecahkan masalah. Pembelajaran matematika yang melibatkan siswa untuk
melakukan pengamatan, penyelidikan dan keterkaitan matematika dengan
fenomena fisik dan sosial diharapkan akan menghasilkan pembelajaran yang
bermakna.Didalam sistem pendidikan di Indonesia, Matematika merupakan
salah satu matapelajaran prasyarat yang akan menentukan untuk melanjutkan
kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, hal ini dibuktikan dengan
dimasukannya pelajaran matematika ini kesalahsatu matapelajaran yang di
UAN kan.
Ada dua jenis sekolah menengah yang dapat dipilih setelah siswa
menamatkan Sekolah Menegah Pertama (SMP), yaitu Sekolah Mengah Umum
(SMA) dan Sekolah Menegah Kejuruan (SMK). Sekolah menegah umum pada
umumnya mengutamakan persiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan
kepada jenjang yang lebih tinggi, sedangkan SMK bertujuan untuk memasuki
lapangan kerja serta mengembangkan sikap professional, selain itu untuk
menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah dan mengisi kebutuhan dunia
usaha misalnya sekolah keperawatan, sekolah Ekonomi/akutansi dll. Biasanya
kebanyakan siswa yang memilihi SMK setelah lulus iaakan langsung bekerja
karena

memang

begitu

tujuannya,

sehingga

sistem

kurikulum

pembelajarannyapun menekankan pada praktek atau pembelajaran diluar kelas
sesuai dengan jurusannya. Hal ini merupakan salah satu tantangan tersendiri
buat guru matematika di SMK.
Menurut hasil wawancara dengan guru bidang studi matematika di SMK
Wiyata Husada menunjukan bahwa dalam kegiatan belajar mengajar terjadi
masalah atau kesulitan, salah satu materi yang dianggap sulit dipahami oleh
siswa adalah program linear. Dikatakan oleh guru tersebut bahwa materi
tersebut tergolong sulit, di samping itu, submateri antara satu dan lain saling
berkaitan. Hasil belajar pada materi tersebut masih banyak yang dibawah KKM
dibanding materi matematika semester 2 kelas X yang lainnya. Oleh karena itu
dalam makalah ini peneliti mencoba meneliti apa sajakah problematika yang
terjadi di SMK Wiyata Husada
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B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apasajakah problematika
yang ditemui di sekolah dan bagaimana alternatif solusi untuk mengatasi
problematika yang dihadapi dalam pembelajaran matematika pada materi
program linear di Sekolah Menengah Kejuruan?
C. Tujuan Penelitian
Menginformasikan problematika yang ditemui di sekolah dan mengetahui
alternatif solusi untuk mengatasi problematika yang dihadapi dalam
pembelajaran matematika pada materi program linear di Sekolah Menengah
Kejuruan
D. Manfaat penelitian
1. Bagi Guru
 Menambah wawasan pengetahuan dan keterampilan pembelajaran yang
dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran matematika.
 Meningkatkan profesionalisme guru untuk melaksanakan Kegiatan
Belajar Mengajar utamanya dalam menyelesaikan soal cerita pada materi
program linear.
2. Bagi siswa
 Siswa mendapatkan pembelajaran matematika yang lebih bermakna dan
berkualitas.
3. Bagi Sekolah
 Dapat memberikan sumbangan dalam upaya peningkatan mutu dan
efektivitas mata pelajaran matematika.
 Meningkatnya hasil belajar siswa, yang akan berdampak pada
peningkatan kualitas sekolah.
 Dapat dijadikan sebagai bahan kajian yang relevan bagi para peneliti
selanjutnya
METODE PENELITIAN
Sesuai dengan tujuan masalah dari penelitian ini yaitu mendiskripsikan
problematika yang ditemui dan mengetahui alternatif solusi untuk mengatasi
problematika yang dihadapi dalam pembelajaran matematika pada materi
program linear di SMK Wiyata Husada Batu. Maka penelitian ini
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menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif sebagai
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripstif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati serta lebih
mengutamakan proses dari pada hasil. Pendekatan kualitatif ini digunakan
dengan tujuan untuk meneliti latar belakang fenomena yang tidak dapat diteliti
melalui penelitian kuantitatif, dan juga untuk meneliti tentang hal-hal yang
berkaitan dengan latar belakang subyek penelitian.Penelitian ini jenis penelitian
deskriptif, karena dalam penelitian ini peneliti membuat gambaran situasi atau
deskripsi atau keadaan yang terjadi yaitu dengan cara pengambilan data
dilapangan secara langsung. Secara harfiah jenis penelitian deskriptif adalah
jenis penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian,
sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka.
Peneliti sebagai instrumen utama yang dimaksudkan adalah peneliti
bertindak sebagai pengamat, pewawancara, pemberi tindakan pengumpul data
sekaligus sebagai pembuat laporan hasil penelitian. Sebagaimana yang
dinyatakan oleh Moleong yaitu penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi 4
tahap, antara lain:(1) Tahap sebelum kelapangan,(2) Pekerjaan lapangan,(3)
Analisis data, dan (4) Penulisan laporan. Kehadiran peneliti di SMK Wiyata
Husada bertujuan untuk mengetahui mengamati problematika yang ditemui di
sekolah dan mengetahui alternatif solusi untuk mengatasi problematika yang
dihadapi dalam pembelajaran matematika pada materi program linear.
Lokasi penelitian ini adalah SMK Wiyata Husada Batu yang berlokasi Jl.
Kenanga No. 300 Bulukerto-Kota Batu. Yang menjadi subyek penelitian
adalah problematika pembelajaran matematika yang dihadapi guru dalam
melaksanakan pembelajaran matematika pada materi program linear. Dan yang
menjadi obyek dalam penelitian ini adalah guru matematika dan siswa kelas X,
dimana guru dan siswa disini merupakan sumber data yang akan
diteliti.Metode

pengumpulan

data

yang

digunakan

yaitu:(1)

Metode

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari guru dan
siswa tentang problematika yang dialami oleh guru dan siswa dalam
melaksanakan kegiatan pembelajaranpada materi program linear,(2) Metode
Observasi (Pengamatan) dilakukan peneliti untuk mengamati sejumlah
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fenomena yang berkaitan dengan obyek penelitian, diantaranya adalah untuk
melihat kesesuaian hasil wawancara dengan fakta yang terjadi, yaitu berupa
pelaksanaan proses pembelajaran dikelas.
HASIL PENELITIAN
Karena seringnya siswa disekolah ini melakukan praktek diluar kelas
maka itu berdampak pada banyaknya materi pelajaran dikelas seperti
matematika yang tertinggal, untuk mengejar ketertinggalan itu gurupun
mengajar dengan cepat.Menurut hasil wawancarapeneliti dengan guru bidang
studi matematika di SMK Wijaya Husada menunjukkan bahwa materi program
linearmerupakan salah satu materi yang dianggap sulit dipahami oleh siswa
dilihat dari hasil belajarnya. Masalah-masalah dalam proses pembelajaran
matematika di SMK Wiyata Husada Batu pada materi program linear dapat
dikelompokkan menjadi dua yaitu yang berhubungan dengan siswa langsung
dan yang berhubungan dengan guru .
Problema dalam proses pembelajaran matematika di SMK Wiyata Husada
Batu pada materi program linearyang berhubungan dengansiswa langsung
diantaranya adalah:
1. Gurunya terlalu cepat dalam mengajarkan
Gurunya terlalu cepat dalam mengajarkan materi sehingga siswa kurang
memahami, namun guru tersebut mempunyai alasan tersendiri kenapa
mengajarnya terlalu cepat yaitu karena di SMK Wiyata Husada ini siswa
lebih sering praktek diluar sekolah dengan waktu yang lama. Jika guru
mengajarnya secara normal maka siswa akan ketinggalan materi.
2. Kurang teliti, sering lupa dan kesulitan dalam menerapkan konsep jika soal
yang diberikan belum pernah diberikan oleh guru.
3. Mereka tidak begitu suka dengan soal cerita
Kurangnya kesempatan bergumul dengan soal cerita akan mengurangi
kesempatan siswa untuk: memperoleh pemahaman yang memadai,
mengaitkannya dengan pengalaman hidupnya, menerapkannya pada
kehidupan sehari-hari.
4. Kurang berani dalam bertanya
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Sifat pasif siswa akan mengakibatkan kurangnya interaksi siswa-siswa,
siswa-guru. Kesulitan dalam memahami konsep yang terjadi pada siswa
tidak segera dapat diatasi, karena siswa tidak berani bertanya.
Ketidakpahaman akan

semakin

bertambah bilamana guru juga tidak

mampu melacak kadar pemahaman siswa
Problema dalam proses pembelajaran matematika di SMK Wiyata Husada
Batu pada materi program linear yang berhubungan denganguru diantaranya
adalah:
1. Guru cenderung memilih penyelesaian materi daripada pemahaman
Keputusan guru tersebut akan mengakibatkan proses pembelajaran
berikutnya menjadi tidak efektif karena konsep berikutnya akan sulit
dipahami siswa, karena konsep sebelumnya (yang mendasarinya) belum
dikuasai dengan baik. Submateri antara satu dan lain saling berkaitan,
keputusan mengutamakan penyelesaian materi akan menyebabkan beban
guru akan semakin bertambah banyak, karena mestinya, guru harus sering
kali “mundur” lagi untuk menjelaskan konsep dasar yang belum
sepenuhnya dipahami siswa. Hal ini juga membuat siswa kurang
mengembangkan daya nalar.
2. Kurang dikaitkan dengan Pengalaman Sehari-hari
Setelah menjelaskan materi guru lebih suka langsung memecahkan soal
yang sudah tertera pada buku pegangan saja tanpa mengaitkan dengan
pengalaman sehari-hari siswa terlebih dahulu. Padahal dalam membangun
pengetahuan, pengalaman sehari-hari sangat penting dipakai

sebagai

jembatan. Konsep (pengetahuan) akan mudah dipahami manakala guru
mampu mengaitkan, mengasosiasikan, dan menganalogikan dengan
pengalaman sehari-hari siswa. Setidaknya ada dua manfaat dari upaya
pengaitan pembelajaran matematika dengan pengalaman siswa. Pertama,
berdasarkan pengalaman,siswa dapat mengkontruksi pengetahuan yang
diperolehnya secara lebih baik. Kedua, pembelajaran Matematika yang
dikaitkan dengan pengalaman hidup akan memberi kesempatan siswa untuk
melakukan reﬂeksi sehingga mampu menyentuh ranah afektif seorang
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siswa. Siswa akan lebih menghargai Matematika sebagai “alat” penting dan
bermanfaat dalam kehidupannya.
3. Keterangan guru terlalu jelas
Keterangan yang terlalu jelas bagi siswa akan mengurangi kepuasan siswa.
Kepuasan menyelesaikan sendiri persoalan yang dihadapinya menjadi
hilang.
4. Guru jarang menerapkan pembelajaran dengan kerja kelompok dan
menekankan drill
Dalam praktik pembelajaran di kelas guru setelah menjelaskan materi
langsung memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) atau mengambil latihan
soal dari buku pegangan siswa untuk dikerjakan oleh masing-masing siswa.
Kerja kelompok seperti misalnya cooperative learning jarang sekali
diterapkan. Guru telah mencoba melaksanakannya

menuai

berbagai

kekecewaan. Salah satu contoh, misalnya, hanya satu atau dua siswa saja
yang mengerjakan, sementara yang lain tidak melakukan apa-apa.
5. Meminta Siswa Menghafal Rumus
Menghafal rumus ataupun deﬁnisi masih sering ditekankan guru pada
siswanya. Walaupun pemahaman belum dimiliki dengan baik, hafalan
diberikan guru sebagai jalan pintas. Jalan pintas melalui hafalan dilakukan
dengan pertimbangan bahwa pemahaman akan dibenahi melalui latihan
soal pada tahap berikutnya.
6. Pengaturan Tempat Duduk dan Ruangan yang Formal
Suasana formal sangat mendominasi pembelajaran Matematika pada
banyak sekolah. Suasana bangku yang berderet di satu sisi menghadap
papan dan meja guru di sisi yang lain adalah suasana yang umum terjadi.
Pengaturan demikian memberi kesan yang formal dan secara alami akan
menjaga jarak antara siswa dan guru. Pengaturan tempat duduk yang
berubah-ubah akan mempengaruhi variasi suasana dan akan mengurangi
timbulnya kebosanan dan kesehatan mata. Perubahan metode mengajar
kadang-kadang juga memerlukan perubahan penataan tempat duduk,
misalnya perubahan dari metode pembelajaran ekspositori ke metode
diskusi atau kerja kelompok.
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PEMBAHASAN
Proses pembelajaran seharusnya menempatkan siswa sebagai subyek yang
mempunyai potensi dasar masing-masing yang dapat berkembang bukan
sebagai obyek yang hanya dapat dibentuk semau pendidik. Mereka
membutuhkan dorongan eksternal untuk menumbuh kembangkan potensi
internal siswa. Setiap pendidik harus memiliki pemahaman bahwa semua siswa
memiliki kelebihan atau potensi yang bervariasi untuk berhasil. Jadi
keberhasilan itu merupakan sebuah permata yang dapat menjadi milik semua
orang. Keanekaragaman potensi atau kemampuan yang dimiliki siswa dalam
memahami sebuah konsep sering menimbulkan masalah, antara lain kadang
ada siswa yang sangat cepat memahami dan ada yang merasakan kesulitan
tetapi mereka segan bahkan merasa takut untuk bertanya kepada guru, apa lagi
kalau guru tersebut kurang menyenangkan.
Kesulitan yang dialami oleh sekelompok siswa tersebut dapat diatasi
dengan cara melibatkan teman sebayanya dalam pembelajaran atau guru
menerapkan model pembelajaran tutor sebaya. Strategi belajar dengan tutor
sebaya adalah melakukan strategi belajar secara dini dalam upaya
mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa agar tidak berdampak
lebih jauh terhadap pengaruh yang cukup signifikan terhadap kemampuan
siswa dalam menguasai kompetensi yang seharusnya dicapai dan berdampak
terhadap prestasi belajar siswa, salah satu model pembelajaran yang diduga
mampu membuat suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan serta
dapat membantu kesulitan belajar siswa adalah model pembelajaran tutor
sebaya. Melalui model pembelajaran ini, siswa secara terbuka dan interaktif di
bawah bimbingan guru, sehingga siswa terpacu untuk menguasai bahan ajar
yang disajikan sesuai standar.
Pembelajaran teman/tutor sebaya adalah pembelajaran yang terpusat pada
siswa, dalam hal ini siswa belajar dari siswa lain yang memiliki status umur,
kematangan/harga diri yang tidak jauh berbeda dari dirinya sendiri. Sehingga
anak tidak merasa begitu terpaksa untuk menerima ide-ide dan sikap dari
“gurunya” yang tidak lain adalah teman sebayanya itu sendiri. Dalam tutor
sebaya, teman sebaya yang lebih pandai memberikan bantuan belajar kepada
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teman-teman sekelasnya di sekolah. Bantuan belajar oleh teman sebaya dapat
menghilangkan kecanggungan. Bahasa teman sebaya lebih mudah dipahami,
selain itu dengan teman sebaya tidak ada rasa enggan, rendah diri, malu, dan
sebagainya, sehingga diharapkan siswa yang kurang paham tidak segan-segan
untuk mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya (Suherman,
2003).
Yang dimaksud dengan tutor sebaya adalah seorang atau beberapa orang
siswa yang ditunjuk dan ditugaskan untuk membantu siswa tertentu yang
mengalami kesulitan belajar. Tugas sebagai tutor merupakan kegiatan yang
kaya akan pengalaman dan sebenarnya merupakan kebutuhan anak itu sendiri,
karena dalam model pembelajaran tutor sebaya ini, mereka (para tutor) harus
berusaha mendapatkan hubungan dan pergaulan baru yang mantap dengan
teman sebaya, mencari perannya sendiri, mengembangkan kecakapan
intelektual dan sosial. Dengan demikian, beban yang diberikan kepada mereka
akan memberi kesempatan untuk mendapatkan perannya, bergaul dengan
orang-orang lain, dan bahkan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman.
Interaksi antara kawan membuka mata anak terhadap pola tingkah laku
yang berlaku dalam kebudayaan tertentu, yang sering dilakukan. Dengan
demikian,

interaksi

ini

cenderung

untuk

mempelajari

bentuk-bentuk

tingkahlaku yang dipakai dalam pergaulan.. Penerapan metode belajar siswa
aktif yang bervariasi dan pelaksanaan tutorial, serta adanya system evaluasi
yang konsisten cukup efektif digunakan dalam Kegiatan Belajar Mengajar yang
ditunjukkan dengan peningkatan aktivitas belajar dan prestasi belajar siswa.
Pelaksanaan tutorial teman sebaya dapat membantu siswa dalam mengatasi
kesulitan belajar terutama dalam mengerjakan soal-soal latihan. Penerapan
model pembelajaran tutor sebaya telah terbukti efektif dalam meningkatkan
hasil belajar siswa yang terbukti signifikan dimana peningkatan tersebut
terlihat dalam setiap siklus belajar. Keunggulan model pembelajaran tutor
sebaya juga ditunjukkan oleh ketuntasan belajar siswa yang mengalami
peningkatan.
Pada awal pembelajaran, guru menjelaskan secara umum tentang materi
yang akan di pelajari pada hari itu, kemudian untuk lebih menguatkan
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pemahaman siswa, guru memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang berisi
tentang soal-soal yang berhubungan dengan materi yang baru saja disampaikan.
Para tutor membantu teman-temannya yang mengalami kesulitan dalam
mengerjakan LKS tersebut, tetapi jika tutor tersebut juga mengalami kesulitan
maka dapat meminta bantuan kepada guru, sehingga guru dapat memberikan
bimbingan dan arahan kepada siswa agar mereka dapat memahami materi yang
telah diajarkan. Masing-masing tutor disebar pada tiap-tiap kelompok, sehingga
dalam suatu kelompok masing-masing terdapat seorang tutor sebaya untuk
membantu dan membimbing kelompok tersebut dalam memahami materi yang
diberikan.

Selama

proses

pembelajaran

dengan

menggunakan

model

pembelajaran tutor sebaya berlangsung, guru berkeliling kelas untuk memantau
kegiatan tutorial dan apabila terlihat ada kesulitan guru memberikan
bimbingan.
Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran matematika
yang menerapkan metode belajar kelompok dengan tutor sebaya adalah sebagai
berikut :
1. Memilih tutor sebanyak 5 orang dengan syarat :
a. Termasuk dalam peringkat 10 terbaik berdasarkan nilai rapor atau
nilai evaluasi sebelumnya.
b. Dapat menguasai materi pelajaran.
2. Mengelompokkan siswa menjadi 5 kelompok.
3. Pengelompokan dilakukan menurut tingkat kecerdasan siswa, yaitu
setiap kelompok terdiri dari siswa yang dipilih dari 5 besar atau yang
dianggap pandai dibandingkan yang lain.
4. Membahas beberapa contoh soal yang berhubungan dengan materi
yang diajarkan.
5. Memberikan bimbingan sesuai dengan kesulitan yang dihadapi siswa
dengan bantuan tutor sebaya.
Alasan menggunakan pendekatan kooperatif learning tutor sebaya adalah
karena cara ini dapat membantu guru untuk mengulangi penjelasan kepada
siswa yang tidak paham oleh sesama temannya yang sudah paham. Karena
setiap pemahaman itu berbeda-beda ada siswa yang sudah paham dibagian
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yang dasar tetapi ada juga siswa yang tidak paham dibagian meteri yang
lebih dalam lagi sehingga petanyaan siswa apabila harus dijawab oleh guru
itu akan menghabiskan waktu yang lama. Pendekatan kooperatif learning
tutor sebaya ini juga dapat membuat siswa yang tidak paham lebih berani
bertanya kepada orang yang lebih mampu menjelaskan dan biasanya akan
lebih paham karena bertatapan secara langsung. Karena banyak kasus yang
dimana siswa yang tidak paham itu tidak berani bertanya kepada guru
dikarena berbagai macam alasan yang ada pada siswa, seperti misalnya
takut terhadap guru ataupun malu pertanyaanya ditertawakan oleh siswa
yang lain.

KESIMPULAN
Berdasarkan paparan data dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai
berikut:
 Dalam interaksi belajar mengajar, siswa merupakan kunci utama
keberhasilan belajar selama proses belajar yang dilakukan. Proses belajar
merupakan aktivitas psikis berkenaan dengan bahan belajar.Proses belajar
didorong oleh motivasi intrinsik siswa. Disamping itu proses belajar juga
dapat terjadi, atau menjadi bertambah kuat, bila didorong oleh lingkungan
siswa. Dengan kata lain aktifitas belajar dapat meningkat bila program
pembelajaran disusun dengan baik. Program pembelajaran sebagai
rekayasa pendidikan guru di sekolah merupakan faktor eksternal belajar.
Ditinjau dari segi siswa, maka ditemukan beberapa faktor eksternal yang
berpengaruh pada aktifias belajar. Faktor-faktor eksternal tersebut adalah
sebagai berikutguru sebagai pembina siswa belajar, prasarana dan sarana
pembelajaran, lingkungan sosial siswa di sekolah.
 Guru perlu terus meningkatkan kreativitas, profesionalisme, dan
kompetensinya dalam mendesain suatu pembelajaran serta menguasai ilmu
dan teknologi. Guru berusahamengajak semua siswa untuk berpartisipasi
aktif dalam pembelajaran, antara lain dengan menggunakan media
pembelajaran yang efektif sehingga pembelajaran yang berpusat pada
siswa (Student Centered Learning) dapat berjalan sesuai dengan yang
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diharapkan. Siswa diupayakan untuk tidak hanya mengacu pada rumusrumus yang sudah ada, tetapi siswa harus berusaha mengkontruksi sendiri
pengetahuan yang dimilikinya
SARAN
Untuk penelitian selanjutnya dapat mengkaji alternatif solusi problematika
proses pembelajaran matematika dengan menggunakan metode kooperatif yang
lainnya atau dengan problem solving.
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Analisis Sumber Belajar Matematika di Daerah 3T (Terpencil, Terluar,
Tertinggal)
Mokhamad Hadi Rahmawan
Universitas Muhammadiyah Malang
hadirahmawan@gmail.com
ABSTRAK.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sumber belajar yang dipakai oleh
siswa untuk belajar matematika. Selain itu untuk mengetahui sejauh mana guru
menggunakan perangkat pembelajaran yang sudah dibuat. Sedangkan metode
penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif
dengan pendekatan berupa pendekatan kualitatif. Tempat penelitiannya adalah
SMPN 2 Teluk Dalem. Dengan objeknya adalah guru matematika SM3T yang
mengajar di sekolah tersebut dan siswa dari sekolahan SMPN 2 Teluk Dalem.
Metode pengumpulan datanya adalah berupa observasi kepada guru matematika
berupa wawacara terhadap guru SM3T yang mengajar dan 5 siswa. Hasil
penelitiannya berdasarkan hasil observasi disimpulkan bahwa siswa sangat minim
untuk mempunyai sumber belajar berupa buku apapun yang berkaitan dengan
mata pelajaran matematika. Bahkan siswa hanya memiliki 1 buku tulis yang
digunakan untuk semua mata pelajaran. Satu-satunya sumber yang dimiliki oleh
siswa adalah guru dan 1 buah buku tulis. Dan guru masih jarang yang
menggunakan RPP yang dibuat. Sedangkan guru juga jarang memakai alat peraga
untuk mengajarkan materi matematika kepada siswa.
Kata Kunci: Analisis; Sumber Belajar; matematika; SM3T
PENDAHULUAN

Matematika merupakan salah satu unsur terpenting dalam dunia
pendidikan. Mata pelajaran matematika sudah dikenalkan mulai dari Taman
Kanak-kanak sampai di jenjang perkuliahan. Matematika di ujikan dalam Ujian
Nasional bahkan tes masuk Pegawai Negeri Sipil. Ini menandakan betapa
pentingnya penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Menurut
Abdurrahman (2003) dan Fahradina dkk (2014) ada alasan kenapa matematika
harus dipelajari karena matematika (1) sarana berpikir yang jelas dan logis, (2)
sarana untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, (3) sarana mengenal
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pola-pola

hubungan

dan

generalisasi

pengalaman,

(4)

sarana

untuk

mengembangkan kreativitas, dan (5) sarana untuk meningkatkan kesadaran
terhadap perkembangan budaya. Dengan belajar matematika, seseorang ketika
berkomunikasi dengan orang lain mampu berkomunikasi yang efektif dan cara
berpikirnya logis. Selain itu seseorang tersebut mudah untuk menyelesaikan
permasalahan dalam kehidupan sehari-hari karena sudah terbiasa dalam
menyelesaikan masalah-masalah dalam dunia matematika. Untuk menyelesaikan
permasalahan-permasalahan dalam matematika dibutuhkan kreatifitas yang cukup.
Sehingga ketika seseorang tersebut sudah mengembangkan kreatifitasnya ketika
belajar matematika.
Matematika diajarkan tidak hanya sekedar mengajarkannya. Akan tetapi
matematika diajarkan memiliki beberapa tujuan. Tujuan pembelajaran matematika
yang dirumuskan oleh National Council of Teacher of Mathematics (2000) dan
Mahmudi (2009) yaitu : (1) belajar untuk berkomunikasi (mathematical
communication), (2) belajar untuk bernalar (mathematical reasoning), (3) belajar
untuk menyelesaikan masalah (mathematical problem solving), (4) belajar untuk
mengaitkan ide (mathematical connection) dan (5) pembentukan sikap positif
terhadap matematika (positive attitude toward mathematics). Komunikasi
matematika merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh siswa. Sesuai
dengan yang terdapat dalam the National Council of Teacher of Mathematics
(2000) dijelaskan bahwa komunikasi adalah suatu bagian esensial dari matematika
dan pendidikan matematika. Pendapat ini mengisyaratkan pentingnya komunikasi
dalam pembelajaran matematika. Melalui komunikasi, siswa dapat menyampaikan
ide-idenya kepada guru dan kepada siswa lainnya. Ini berarti kemampuan
komunikasi siswa harus dikembangkan dan ditingkatkan.
Pendidikan kita masih sangat lemah dalam proses pembelajaran (Sanjaya,
2008). Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk mengembangkan
kemampuan berpikir, sehingga anak sering kesulitan menyelesaikan permasalahan
matematika ketika konsep matematika di sajikan dalam masalah sehari-hari.
Permasalahan lain yang perlu diperhatikan adalah respon siswa terhadap
matematika. Menurut Fajri, dkk (2004) pelajaran matematika di sekolah sering
kali menjadi momok yang menakutkan. Sehingga siswa menganggap matematika
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merupakan pelajaran yang sulit. Siswa seakan-akan merasa alergi dengan
pelajaran matematika. Entah siapa yang salah, guru yang kurang maksimal dalam
mengajarkan matematika sehingga murid sudah untuk memahami atau yang
lainnya.
Salah satu yang penting dalam pembelajaran matematika adalah sumber
belajar itu sendiri. Baik buku paket maupun LKS atau modul dan lain-lain. Untuk
siswa yang daerah perkotaan mungkin sudah tidak diragukan lagi sumber belajar
yang dia dapatkan. Bahkan setiap anak di daerah perkotaan sumber belajarnya
sangat lengkap. Setiap siswa bisa mendapatkan buku paket, LKS dari sekolahan
bahkan dia bisa membeli buku lain jika buku paket dan LKS dirasa belum
mencukupi dalam belajar matematika.
Akan tetapi siswa yang berada didaerah terpencil, terpelosok dan terluar
jangankan untuk mendapatkan LKS maupun modul, 1 buku tulis bisa dia gunakan
untuk berbagai macam mata pelajaran. Inilah yang terjadi dalam pendidikan kita.
Upaya memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia sebenarnya juga telah
ditempuh dengan lahirnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang
menyatakan bahwa wewenang terbesar bidang pendidikan ada di tangan
pemerintah daerah, baik yang menyangkut pendanaan maupun kebijakan yang
bersifat strategis di bidang kurikulum. Namun dalam pelaksanaannya,ternyata di
beberapa daerah mendapat kendala, karena kurangnya ketersediaan anggaran
pendidikan, padahal berdasarkan pasal 31 ayat 4 UUD 1945 dan pasal 49 UU
Sisdiknas, anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD. Upaya peningkatan
kualitas pendidikan telah dan terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
Berbagai program dan kebijakan digulirkan baik oleh pemerintah pusat, daerah
maupun sekolah. Begitu pula dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendukung
pembelajaran. Selain pemenuhan tersebut juga harus dibarengi dengan
pengelolaan yang baik dan sesuai dengan standar nasional dan landasan
pembelajaran yang berlaku, agar dapat sepenuhnya mendukung pembelajaran.
Kualitas sekolah yang rendah, sebenarnya merupakan area strategis untuk
dikembangkan, terutama dalam penguatan kebijakannya. Yaitu berkaitan dengan
faktor-faktor penyebabnya, seperti minimnya kualitas sarana/prasarana sekolah,
manajemen sekolah, kualitas tenaga pendidik, dan lainnya ( Dalyono, 2005).
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METODE PENELITIAN

Jenis penilitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan
pendekatan kualintatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Observasi dengan jenis penilitiannya adalah jenis penilitian kualintatif.
Dan penelitian ini diadakan disekolah SMPN 2 Teluk Dalem Aceh. Sedangkan
subjek dalam penelitian ini adalah guru SM3T yang mengajar di sekolah tersebut
dan 5 siswa dari SMPN 2 Teluk Dalem Aceh. Dalam penelitian ini, peneliti
mewawancarai salah satu guru matematika yang mengajar disekolah tersebut dan
juga mewawancarai 5 siswa. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi
terstruktur dan wawancara. Observasi terstruktur adalah observasi yang dirancang
secara sistematik tentang apa yang diamati, dimana tempatnya (Sugiyono, 1999).
Obsevasi ini dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan
belajar mengajar yang dilakukan oleh guru matematika.
Wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur, yaitu
wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang
telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya..

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keadaan Sekolahan
SMPN 2 Teluk Dalem Aceh merupakan salah satu sekolahan tingkat SMP
negeri yang baru didirikan di daerah Teluk Dalem Aceh. Sekolahan ini hanya
memiliki 1 guru matematika itupun guru SM3T. Siswa SMPN 2 Teluk Dalem
mayoritas orang tuanya adalah seorang nelayan. Bahkan tidak hanya orang tuanya
yang menjadi nelayan, akan tetapi siswanya sendiri adalah seorang nelayan. Jadi
ketika mereka tidak sekolah, maka mereka ikut orang tuanya untuk mencari ikan
di tengah laut. Bahkan siswa sering bolos sekolah hanya untuk manjat cengkeh
dikarenakan mencari ikan bisa mendapatkan uang sendiri. Sesuai dengan apa yang
disampaikan oleh siswa C:
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“Saya lebih suka manjat cengkeh daipada belajar matematika. Karena
saya lebih suka memanjat cengkeh karena bisa mendapatkan uang.
Makanya saya sering bolos sekolah”
Dengan demikian kesadaran siswa akan belajar sangat minim. Sehingga guru
berusaha keras untuk menekankan kesadaran kepada siswanya.
Di sekolah SMPN 2 Teluk Dalem Aceh terdiri dari 2 kelas untuk kelas 1, 1
kelas untuk kelas 2 dan 2 kelas untuk kelas 3. Untuk kelas 1 terdiri dari 55 siswa,
kelas 2 terdiri dari 34 siswa dan kelas 3 terdiri dari 60 siswa. Untuk kelas 1 dan
kelas 2 merupakan kelas percobaan. Karena sekolah masih belum bisa untuk
mengklasifikasikan siswa-siswa dalam kelas. Sekolah masih bingung untuk
membagi siswa yang pengetahuannya diatas rata-rata, siswa yang sedang dan
siswa yang dibawah rata-rata. Akan tetapi untuk siswa kelas 3 sudah mulai siswa
dikualifikasikan sesuai pengetahuannya. Siswa kelas 3.1 merupakan siswa yang
pengetahuannya menengah sampai diatas rata-rata. Sedangkan kelas 3.2
merupakan siswa yang pengetahuannya dibawah rata-rata.
Pembagian kelas tidak efektif salah satu penyebabnya adalah dikarenakan
sekolahan tidak mengadakan filtering ketika penerimaan siswa baru. Sebagaimana
apa yang dijelaskan oleh guru;
“Pembagian kelas masih belum efektif karena sekolah masih belum bisa
menyaring siswa yang masuk ke sekolahan”.
Jadi siswa yang mau belajar di sekolahan tersebut langsung diterima oleh sekolah
tanpa ada tes terlebih dahulu. Ini berdampak pada pembelajaran kurang maksimal.
Karena guru harus menyesuaikan dengan keadaan siswa yang ada. Sehingga guru
tidak bisa menyamakan seluruh siswa dalam satu kelas.
Respon dan Sikap Siswa Terhadap Pembelajaran Matematika
Selama adanya guru SM3T, respon siswa terhadap pembelajaran
matematika sangat positif untuk kelas 3.1. Mereka bahkan senang dengan
matematika. Bahkan sering kali mereka mendatangi rumah guru SM3T hanya
untuk belajar matematika. Sebagaimana pernyataan dari siswa A:
“Saya suka belajar matematika karena matematika itu dapat mencuci otak”.
Ini berdampak positif bagi siswa. Karena siswa sediki-demi sedikit sudah
menyadari akan pentingnya belajar. Dan ketika di kelas siswa banyak yang aktif
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dalam pembelajaran matematika. Ini membuat guru lebih muda dalam mengajar
matematika di kelas 3.1.
Sedangkan kelas 3.2 masih banyak yang tidak suka matematika. Ini
disebabkan karena kurang pahamnya siswa terhadap materi-materi matematika.
Sebagaimana yang disampaikan oleh siswa B:
“Tidak terlalu suka. Karena jika materinya mudah saya mengerti saya suka
belajar matematika tetapi jika materinya rumit dan rumusnya terlalu rumit
saya tidak suka”.
Bahkan dasar-dasar yang ada dalam matematika saja mereka masih kurang
menguasai, seperti penjumlahan, perkalian maupun pembagian. Sehingga guru
dituntut keras dalam menerapkan konsep-konsep dalam matematika. Sebagaimana
apa yang dijelaskan oleh guru:
“Ngajar di sini sangat sulit memahamkan siswanya. Karena siswanya sulit
untuk paham. Bahkan dasar-dasar matematika mereka masih susah”.
Meskipun demikian, siswa juga banyak yang datang ke rumag guru SM3T untuk
belajar matematika langsung pada guru. Ini menandakan meskipun mereka belum
terlalu paham tentang materi matematika yang dijelaskan di sekolahan, mereka
tetap menuntut diri mereka sendiri untuk bisa paham tentang materi-materi
matematika.
Sumber Belajar yang Digunakan Siswa
Salah satu penyebab kurang pahamnya siswa tentang matematika adalah
ketiadaan sumber belajar yang dipegang oleh siswa. Guru disini adalah satusatunya sumber belajar yang adalah di sekolahan ini. Sehingga siswa juga bingung
mau belajar materi apa keesokan harinya. Hal ini sesuai dengan apa yang
disampaikan oleh guru:
“Sumber belajar yang ada Cuma pengan guru, siswa tidak ada. Jadi siswa
belajarnya disekolah”.
Siswa jarang untuk belajar matematika dikarenakan ketiadaan sumber belajar di
sekolah ini. Bahkan buku paket untuk pegangan siswapun tidak punya. Buku yang
siswa pegang adalah hanya buku tulis untuk mencatat materi yang disampaikan
guru kepada mereka. Bahkan satu buku tulispun digunakan untuk semua
pelajaran.
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Sekolah tidak menyediakan sumber belajar untuk para siswanya. Ini
dikarenakan daerah tersebut masih susah dijangkau oleh pemerintah daerah
setempat. Sehingga bantuan-bantuan yang diterjunkan ke sekolahan tersebut sulit
untuk dijangkau.
Perangkat Pembelajaran yang Digunakan
a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Karena tempatnya yang susah dijangkau oleh pemerintah daerah setempat,
banyak guru yang tidak membuat RPP. Bahkan hanya guru SM3T yang membuat
RPP, sedangkan guru asli sekolahan tersebut tidak ada yang membuat RPP. Hal
ini sesuai dengan pernyataan guru SM3T ketika ditanya apa guru-guru di sini
membuat RPP dan lain-lain guru tersebut menjawab:
“iya, SM3T yang membuat RPP sedangkan yang lain tidak”
Guru SM3Tpun meskipun sudah membuat RPP, tapi mereka masih jarang
memakai RPP yang telah dibuatnya itu. Guru lebih memilih untuk langsung
mengajar sesuai dengan keadaan siswa tanpa memperdulikan RPP yang
dibuatnya.
b. Media Pembelajaran
Media pembelajaran yang disediakan oleh sekolah sangatlah minim.
Bahkan menurut hasil wawancara dengan guru sekolah tersebut bisa dibilang
tidak ada media pembelajaran yang dari sekolah. Meskipun demikian guru SM3T
dituntut untuk membuat media pembelajaran sendiri sesuai dengan materi yang
disampaikan.
Guru juga pernah menggunakan media pembelajaran berupa ular tangga.
Tapi sistemnya serupa dengan sistem Cup. Siapapun ketika melakukan ular
tangga dan mendapatkan ular, maka siswa tersebut mendapatkan reward.
Misalkan menyanyikan lagu kebangsaan dan nasionalis atau menghafalkan
rumus-rumus matematika atau yang lain. Jadi ketika guru mengajar matematika
juga mengajarkan PKn sekaligus.
c. Metode Pembelajaran
Sedangkan untuk metode pembelajaran yang sering digunakan oleh guru
matematika adalah metode diskusi dan cerama. Sedangkan model pembelajaran
adalah Problem Based Learning (PBL). Tapi guru memodifikasi PBL tersebut.
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Guru tidak menerapkan dalam PBL siswa yang pandai mengajari temannya yang
kurang paham. Akan tetapi guru berkeliling ke kelompok-kelompok untuk
menjelaskan materi tiap individu.
Agar siswa mampu memahami matematika lebih lagi, maka guru sering
mengasihkan PR untuk siswa agar siswa lebih paham lagi tentang materi yang
disampaikan oleh guru. Dan PR tersebut dikerjakan bersama oleh guru di rumah
SM3T.
d. Alat Peraga yang Digunakan
Seperti yang dijelaskan diatas, bahwa sekolahan ini sangat sulit dijamah
oleh pemerintah daerah setempat. Sehingga sekolahan ini tidak pernah
mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah termasuk alat peraga. Sehingga guru
dituntut untuk membuat alat peraga masing-masing sehingga pembelajaran
matematika bisa mudah dipahami oleh siswa. Di sekolah ini tidak terdapat alat
peraga berupa apapun.
Meskipun demikian, guru pernah membuat alat peraga sendiri termasuk
guru matematika. Seperti contoh ketika materi tabung, siswa disuruh untuk
membawa benda-benda yang berbentuk tabung. Seperti gelas, botol, keranjang
dan lain-lain.

PEMBAHASAN
Syahrudin (2014) membahas tentang implementasi strategi pembelajaran
Discovery untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan
motivasi belajar siswa SMA. Penelitian ini didasarkan pada permasalahan
rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis dan motivasi belajar siswa
yang mempunyai hubungan dengan keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan
masalah yang dihadapinya, memecahkan masalah kehidupan sehari-hari atau
kehidupan nyata. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kemampuan
pemecahan masalah matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan
strategi pembelajaran discovery lebih baik daripada siswa yang diberikan
pembelajaran langsung, (2) Motivasi belajar siswa yang diberikan menggunakan
strategi pembelajaran discovery lebih baik daripada siswa yang diberikan
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pembelajarana langsung. (3) Terdapat korelasi antara kemampuan pemecahan
masalah matematis siswa dan motivasi belajar.
Berbeda lagi dengan yang dibahas oleh Kuswari Hernawati (2012) yang
membahas tentang pemanfaatan sumber belajar internet berbasis edutainment
dalam pembelajaran matematika siswa sekolah dasar. Penelitian ini berdasarkan
bahwa proses belajar pembelajaran dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun
tidak harus berada di sekolah dengan menggunakan media pembelajaran. Salah
satu media pembelajaran adalah berbasis edutainment. Hernawati mengatakan
sumber belajar seperti ini merupakan bahan tambahan yang dapat dipelajari
dimanapun, kapanpun dengan cara yang lebih menyenangkan dan lebih interaktif,
sehingga diharapkan dapat menambah rasa senang siswa untuk belajar, dan
nantinya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Namun hal yang perlu
diperhatikan adalah perlunya memotivasi siswa untuk benar-benar belajar dan
tidak hanya sekedar bermain dengan komputer.
Sedangkan Sugiyono (2009) membahas tentang pemanfaatan software
cabri dalam pembelajaran dengan penemuan terbimbing. Dasar dari penelitian ini
adalah guru di sekolah kebanyakan belum menggunakan computer yang telah ada
untuk membantu pembelajaran Kalaupun sudah, sebagian besar hanya
menggunakan software power point, atau dalam pelajaran komputer itu sendiri.
Masih jarang computer digunakan untuk pembelajaran matematika dengan
program khusus seperti matlab, cabri, geo gebra dsb. Pembelajaran dengan
penemuan (discovery learning) merupakan suatu strategi pembelajaran yang
berdasar pada teori konstruktivisme dari Piaget,yang menekankan pentingnya
kegiatan murid yang aktif dalam mengkonstruk pengetahuannya sendiri.
Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah salah satu media yang dapat digunakan
guru untuk membantu siswa dalam memperoleh data yang akan ditarik
kesimpulannya adalah komputer dengan software CABRI. Materi matematika
SMP (khususnya geometri) yang dapat disajikan dengan menggunakan software
CABRI untuk penemuan terbimbing antara lain : Teorema Pythagoras, sifaat-sifat
garis lurus jika ditinjau dari gradiennya, jumlah besar sudut-sudut dalam suatu
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segitiga., sifat-sifat sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh suatu
garis, dsb.
Sedangkan pada penelitian yang ditulis ini peneliti membahas tentang
sumber belajar pembelajaran yang ada di daerah 3T (terpencil, terluar, tertinggal).
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sekolahan SMPN 2 Teluk Dalem
merupakan sekolahan SMP negeri yang baru didirikan di daerah Teluk Dalem.
Sekolahan ini masih jarang dijamah oleh pemerintah daerah setempat sehingga
bantuan-bantuan pemerintah belum pernah turun ke sekolahan ini. Sehingga di
sekolah ini tidak ada alat peraga, media pembelajaran secara lengkap. Selain itu
siswa juga tidak ada sumber belajar yang dijadikan pegangan untuk siswa.
Sehingga guru di sini merupakan satu-satunya sumber belajar yang dimiliki oleh
siswa.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sekolahan SMPN
2 Teluk Dalem merupakan sekolahan SMP negeri yang baru didirikan di daerah
Teluk Dalem. Sekolahan ini masih jarang dijamah oleh pemerintah daerah
setempat sehingga bantuan-bantuan pemerintah belum pernah turun ke sekolahan
ini. Sehingga di sekolah ini tidak ada alat peraga, media pembelajaran secara
lengkap.
Selain itu siswa juga tidak ada sumber belajar yang dijadikan pegangan
untuk siswa. Sehingga guru di sini merupakan satu-satunya sumber belajar yang
dimiliki oleh siswa.
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Abstrak:
Penelitian ini dirancang untuk mengetahui dan menggali informasi
secara keseluruhan mengenai sumber belajar matematika di Sekolah
Menengah Atas Negeri Kurulu Wamena yang menjadi tujuan
program SM3T. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah
pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Analisis data
dengan mengkombinasikan dari hasil wawancara, yang kemudian
dilanjutkan dengan menganalisa perangkat pembelajaran dan
mengamati dokumentasi keadaan sekolah. Di dalam hasil penelitian,
pendidik tetap menyusun rancangan perencanaan pembelajaran
matematika sesuai dengan tujuan pembelajaran mengikuti silabus
kurikulum nasional, tetapi dalam implementasinya guru masih
memiliki berbagai kendala yang muncul dari faktor internal dan
eksternal peserta didik. Kendala tersebut masih dapat diatasi dengan
pemikiran inovatif dan kreatifitas pendidik dengan pengembangan
sumber belajar melalui pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah.
Pendidik berperan sebagai fasilitator telah berusaha memaksimalkan
aktifitas peserta didiknya dalam pembelajaran aktif dengan
merancang sumber belajar yang efektif.
Kata Kunci: sumber belajar, matematika, aktifitas siswa.
Pendahuluan
Sumber

belajar

merupakan

komponen

penting

dalam

kegiatan

pembelajaran (Astuti, 2011; Afifudin,2012; Agustina, 2014). Pengertian sumber
belajar begitu luas, karena pada dasarnya pengalaman itu sendiri cukup luas, yaitu
segala sesuatu yang dapat dialami terkait dengan aktifitas siswa dan dapat
dianggap sebagai sumber belajar selama membawa kita pada pengalaman dan
menimbulkan situasi belajar (Sudjana, Ahmad, 2001). Sumber belajar tidak hanya
terdapat pada proses belajar mengajar di sekolah saja tetapi sumber belajar dapat
diperoleh dari pengalaman yang kita alami selama membawa kita pada
pengalaman dan menimbulkan belajar dan menuju kearah yang lebih baik (Nur,
2012; Pasya, 2013).
Pemanfaatan sumber belajar yang digunakan guru merupakan salah satu
faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam kegiatan
belajarnya di sekolah (Najmulmunir,.Nandang,2010). Guru mempunyai tanggung
jawab membantu peserta didik agar belajar lebih mudah, lebih lancar, dan lebih
terarah. (Khanifah, dkk,2012; Mulyasa,2008). Guru dituntut untuk memiliki
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kemampuan khusus yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber belajar (Nur,
2012). Kaitanya dengan ini, guru perlu mengembangkan, merancang dan
menerapkan berbagi jenis dan bentuk sumber belajar yang sesuai dengan gaya
belajar dan lingkungan peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengingat,
mengerti, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi, dan menciptakan
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif sesuai dengan
jenjang dan tujuan pembelajarannya (Anderson, Krathwohl, 2001; Sitepu, 2008).
Kecenderungan guru untuk menggunakan satu sumber belajar tidak
mampu

menjadikan

peserta

didik

untuk

berkembang

dengan

baik

(Hendarwati,2013; Haerudin,2014; Maryani,2015). Aktivitas belajar berhasil jika
siswa secara aktif mengalami proses belajar. Padahal banyak sumber belajar selain
buku yang justru sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa seperti
lingkungan sekitar, perpustakaan, benda dan lain sebagainya (Nur, 2012).
Belajar merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik
dan sumber belajar. Namun di dalam pembelajaran peran pendidik hanyalah
sebatas usaha untuk membuat siswa belajar Pembelajaran dikatakan berhasil
apabila pembelajaran dapat menghasilkan kegiatan belajar pada diri siswa.
Kegiatan belajar hanya bisa berhasil jika siswa secara aktif mengalami sendiri
proses belajar. Jadi syarat mutlak yang harus dipenuhi agar terjadi kegiatan belajar
yaitu terjadinya interaksi antara pebelajar dengan sumber belajar (Liandiani,
2008).
Dalam memilih sumber belajar dapat ditentukan berdasarkan program
pengajaran, kondisi lingkungan, karakteristik siswa, karakteristik sumber belajar,
keempat hal tersebut harus menjadi patokan dalam memilih sumber belajar yang
akan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran (Siddik, 2010).
Sumber belajar yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran sudah
tercantum dalam perencanaan atau program pembelajaran (Liliasari,2003;
Badriyah,2010; Husain,2011). Artinya, guru harus melakukan analisis kebutuhan
sumber belajar berdasarkan tujuan, materi dan tujuan pembelajaran (Rosmawati,.
Yulhefi, 2011). Dalam hal ini, guru harus memilki pengetahuan dan kemampuan
untuk mengidentifikasi jenis-jenis sumber belajar, memilih dan menentukan
sumber belajar yang sesuai serta menggunakan sumber belajar dalam kegiatan
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pembelajaran

pembelajaran

(Supardi,2008).

Walaupun

penting,

tetapi

ketersediaan sumber belajar masih banyak memiliki kendala. Kurangnya
pemanfaatan sumber belajar mengakibatkan aktivitas belajar siswa menjadi
monoton, kurang bervariasi dan siswa ditempatkan sebagai objek pembelajaran
(Syahputri, 2013).
Tujuan secara umum dalam pelaksanaan penelitian ini adalah untuk
mendapatkan informasi secara lengkap mengenai pemanfaatan sumber belajar
matematika guna menunjang aktifitas belajar siswa. Penelitian difokuskan pada
Sekolah Menengah Atas Negeri Kurulu Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua.

Metode Penelitian
Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian
kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri
Kurulu Wamena, Kabupaten Jayawiya, Papua. Dalam penelitian ini melibatkan
tiga subjek, yakni guru matematika yang berstatus SM3T, guru kimia berstatus
PNS yang pernah mengajar matematika sebelum kedatangan guru SM3T dan
salah seorang siswa kelas XI.
Validitas dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data
melalui wawancara kepada subjek penelitian, instrumen pembelajaran yakni
perangkat pembelajaran guru yang terdiri dari Program tahunan (Prota), Program
Semester (Promes), Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan
dokumentasi foto keadaan sekolah. Kemudian, perangkat pembelajaran yang guru
gunakan dikombinasikan dengan hasil wawancara untuk di analisis bersamaan
dengan hasil pengamatan terhadap dokumentasi foto sebagai bukti otentik
keadaan sekolah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian melalui hasil
wawancara, ditetapkan tujuan dalam pelaksanaan penelitian untuk memperoleh
informasi secara keseluruhan mengenai sumber belajar matematika SMA Negeri
Kurulu Wamena. Agar pemaparan hasil wawancara lebih mudah disimak, penulis
mengungkapkan dengan menyebut Ibu Nirmala Rifai sebagai guru I selaku guru
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kimia yang pernah mengajar matematika sebelum kedatangan guru SM3T, dan
Bapak Ridwan Samsoni sebagai guru II selaku guru matematika yang berstatus
SM3T, sedangkan Stefanus Andre Mahutu sebagai siswa kelas XI. Adapun hasil
wawancara awal kepada guru I, sebagai berikut:
“Sekolah ini so berdiri sejak 2007, awalnya kita samua satu atap
dengan SMP Negeri Kurulu yang disebelah. Lalu, 2013 kita pu
bangunan sendiri, sudah pisah dengan SMP. Tapi kita hanya pu
satu bangunan dengan 2 kelas tanpa ruang guru padahal ada 9
guru yang PNS dan baru-baru ini saja ada 2 guru SM3T dari
pemerintah. Dulu matematika diajar sama almarhum Bapa kepsek.
Saya cuma lulusan kimia di UNCEN, tapi sejak 2011 ngajar disini,
saya ngajar fisika dan matematika sampai ada guru SM3T 2014”.
Pernyataan ini didukung dan ditambahkan oleh guru II yang
mengatakan bahwa “Guru SM3T 2014 di SMA Kurulu cuma aku dan
seorang temanku, Fi. Dia lulusan Penjaskes tapi akhirnya merangkap jadi
guru bahasa Indonesia. Semua guru mengajar 6 kelas. Kelas X ada 2
kelas, kelas XI ada 2 kelas dibagi lagi jadi kelas IPA dan IPS, gitu juga
kelas XII ada 2 kelas, IPA dan IPS”.
Fasilitas dan sarana pembelajaran di SMA Negeri Kurulu masih
sangat terbatas, diakhir tahun 2015 baru diadakan perencanaaan
pembangunan, hal ini terungkap dari percakapan dengan guru I, sebagai
berikut:
“Tahun 2015 kita baru ada pembangunan banyak, perpus su ada
tapi belum ada bukunya. Dari 2007 sampai sekarang kita pu
banyak lokasi yang bisa dijadikan kantor guru, bisa bawah pohon,
di pinggir aliran air yang kering, kadang-kadang sa kita rumah
dinas SMP yang dipinjamkan ke salah sorang guru SMA.
Keterbatasan fasilitas ini dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh dewan
guru. Guru II menambahkan bahwa untuk mata pelajaran matematika dan IPA
sering di dalam kelas, terkadang juga diluar kelas dengan duduk-duduk di rumput
di bawah terik panas matahari, sesekali di bawah pohon rindang. Guru II
menambahkan SMA Negeri Kurulu sempat menggunakan dua kurikulum di tahun
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2013 hingga 2015, yakni Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan
Kurikulum 2013 (K-13) untuk tingkatan kelas yang berbeda. Namun, semenjak
2015 K-13 dihapuskan, SMA Kurulu menggunakan KTSP untuk kelas sepuluh
hingga kelas dua belas. Sesuai dengan ungkapan guru I yang menyatakan bahwa:
“Awalnya kelas X dan XI pakai K-13 dan kelas XII pakai KTSP,
Mas. Karena sejak awal masuk kelas XII yang sekarang dari
dulunya so pakai KTSP. Lalu, kita dapat info dari pusat kalau K13 so dihapuskan to, langsung kelas X dan XI kita ganti dengan
KTSP seperti kelas XII. Kita juga belum ada dapat penyuluhan dan
pelatihan untuk K-13, jadi semua kelas pakai KTSP”.
Dalam situasi seperti ini, guru I dan guru II tetap membuat Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mengikuti silabus nasional guna menunjang
proses pembelajaran yang efektif.
“Tiap kali saya mao ngajar dan guru lainnya juga tetap buat itu RPP dan
mengikuti silabus nasional. RPP sesuai materi, tapi kendala besar ada, saya pu
siswa sulit sekali ikut materi karena jangankan masuk ke materi, kalibataku saja
siswa banyak yang belum bisa, jadi saya mao ngajar sering ulang itu kalibataku
dulu biar mereka ingat to”.
Pernyataan guru I tersebut didukung oleh pernyataan guru II yang
mengatakan bahwa situasi pembelajaran matematika sangat jauh dari yang
diharapkan, guru sudah membuat RPP, tetapi kenyataanya guru harus mengulas
kalibataku kembali karena sebagain besar siswa belum mampu. Ditambah dengan
situasi buku yang hanya dimiliki oleh dewan guru, tentu hal ini sangat kurang
efektif dalam kelangsungan pembelajaran. Perhatian siswa ke guru menjadi
terbatas. Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan guru I, sebagai berikut:
“Saya cuma pu buku Erlangga KTSP, cari buku di Wamena susah
dapat. Disini belum ada itu LKS dan buku lain-lain, kasihan siswa
terus-terus nyatat materi, jari sampai keriting dulu baru otak kasi
pikir, kan saya pu waktu ngajar jadi terbatas to materinya, siswa
juga tidak serap materi dengan baik”.
Guru II menggunakan buku yang saya gunakan adalah BSE (Buku
Sekolah Elektronik) yang KTSP dan buku paket dari Pemda yang K-13.

725

Pernyataan guru I dan II didukung dengan informasi dari salah seorang siswa
kelas XI yang mengatakan:
“Aiiiiih….Saya tidak ada buku, saya pu teman banyak tidak ada buku,
bagaimana kita mao beli, yang jual sa tidak ada, Bapa. Sdikit sa pu buku.
Mao ada buku, boleh pinjam fotocopy dulu dari Bapa Ibu guru. Fotocopy
cuma ada di kota Wamena, jarak kurulu ke wamena jauh, Bapa. Belum
lagi oto (angkutan umum) susah, biaya mahal he”.
Kurangnya motivasi dan sumber belajar siswa menjadikan kesuliatan bagi
guru-guru dalam proses pembelajaran. Hal ini terungkap dalam wawancara
kepada guru I dan guru II yang mengatakan bahwa kesulitan yang dialami oleh
semua guru adalah hal yang sama yakni daya tangkap dan pemahaman siswa
masih kurang, ketidaksiapan siswa menghadapi materi. Terutama guru bidang
eksak, selain permasalahan kalibataku, faktor lingkungan siswa juga memliki
dampak yang sangat besar. Hal ini ditambahkan oleh kesaksian siswa yang
menyatakan, sebagai berikut:
“Saya dan teman-teman belajar cuma di sekolah, Bapa. Pulang
sekolah so bantu Bapa Mama ke kebun. Tanam kacang sayur lain.
Buku yang habis catat di sekolah juga tidak saya baca. Di rumah
orang tua belum kasi lampu nyala mao belajar malas to gelap dan
so capek dari kebun. Kadang saya izin tidak masuk bantu Mama
Bapa buka lahan baru. Rumah saya jauh, jalan kaki hampir 1 jam
ke sekolah, saya pu teman ada juga yang lebih jauh”.
Keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah tidak menjadikan guru
berhenti berpikir kreatif dalam mendesain pembelajarannya. Dari hasil wawancara
guru I membuat sumber belajar dan media pembelajaran dengan alat peraga
seadanya yang menggunakan media lingkungan seperti bambu, kertas astro dan
lainnya karena jika ingin membeli alat penunjang materi seperti jangka, busur,
bangun ruang dan lainnya harus ke Kota Jayapura terlebih dahulu. Hal ini senada
seperti yang diungkap oleh guru II yang menyatakan bahwa:
“Untuk sumber belajar memang masih jauh dari yang diharapkan,
Fi. Perpustakaan baru-baru ini aja ada tetapi buku-buku
pelajarannya yang belum ada. LKS belum ada, bahkan listrik juga
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belum ada otomatis komputer, LCD dan proyektor, internet juga
belum ada. Listrik bakalan ada tapi masih nunggu selesai
pembangunan biar sekali pasang gitu. Sumber belajarnya ya
lingkungan seperti bawah pohon rindang, bermain materi aljabar
dengan daun-daun pernah, duduk-duduk nenteng whiteboard.
Terkadang alat peraga untuk materi bangun ruang aku buat
sendiri bahan-bahan dari barang-barang bekas, bambu, kertas,
kayu, bola. Siswa kuajak ke lingkungan sekitar kayak gini juga
pada senang dan semangat gitu deh ngikutin pelajaran”.
Proses pembelajaran dengan cara memanfaatkan lingkungan sekitar
sebagai sarana pembelajaran membuat siswa cenderung menjadi lebih
menyenangkan dibandingkan dengan pembelajaran di dalam ruangan kelas. Hal
ini didukung oleh kesaksian siswa yang menyatakan, sebagai berikut:
“Aiiiiih, saya sendiri senang belajar di luar, Bapa. Dalam kelas
itu bosan, kami mengerti kelas terbatas toh, kasi kesempatan
kelas lain belajar ke dalam. Di luar bisa main tapi sambil diajar
kasi masuk materi, tidak stress otak, panas matahari pun tidak
apa-apa, toh kami su biasa Tidak hanya matematika, pelajaran
lain juga saya dan teman-teman sering minta Bapa Ibu tuk
pindah kasi kelua
r kelas, bisa hirup udara segara bawah pohon, lihat
pemandangan”.
Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, dengan demikian Pendidik dapat
memikirkan dan mengubah dari sekarang cara pandang tentang keterbatasan
fasilitas sekolah dan keterbatasan buku bukanlah sebagai kendala yang berarti
karena masih banyak cara pemanfaatan sumber belajar yang dapat digunakan,
tergantung dari kepekaan dan kekreatifitasan pendidik melihat situasi yang ada.
Di dalam penelitian Siddik (2010) menyatakan pemanfaatan sumber belajar tanpa
buku harus sangat selektif dengan petunjuk dan kontrol guru serta peranan sumber
belajar secara keseluruhan harus lebih komunikatif terhadap daya tangkap peserta
didik. Media komunikatif tanpa buku menjadikan lingkungan sebagai sumber
belajar guna mendorong aktifitas dan motivasi belajar peserta didik.
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Kondisi seperti ini mengharuskan lingkungan sekitar sekolah menjadi
sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran
aktif peserta didik (Pasya,2013). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Halimah
(2008) dalam penelitiannya pemanfaatan media lingkungan adalah metode
pembelajaran yang mengedepankan pengalaman siswa dalam hubungannya
dengan alam sekitar, sehingga siswa dapat dengan mudah memahami isi materi
yang disampaikan dimana ditujukan agar siswa dapat memiliki kepedulian
terhadap lingkungan sekitar. Peserta didik dapat dengan mudah berinteraksi
dengan bahan pelajaran yang telah disusun dan disesuaikan dengan model
pembelajaran.
Dijelaskan pula di dalam penelitian Syahputri, dkk (2013) dengan berbekal
kreativitas, guru seharusnya dapat membuat dan menyediakan sumber belajar
yang sederhana dan murah. Misalkan, bagaimana guru dan siswa dapat
memanfaatkan benda-benda yang ada lingkungan peserta didik seperti barangbarang bekas, yang banyak berserakan di sekolah dan rumah, seperti kertas,
mainan, kotak pembungkus, bekas kemasan sering luput dari perhatian. Kemudian
dimodifikasi dan didaur-ulang menjadi sumber belajar yang sangat berharga.
Pendidik dan peserta didik tidak perlu membeli dengan biaya yang mahal,
lingkungan yang berdekatan dengan sekolah dan rumah pun dapat dioptimalkan
menjadi sumber belajar yang sangat bernilai bagi kepentingan belajar siswa.
Tidak sedikit sekolah-sekolah yang memiliki halaman atau pekarangan yang
cukup luas, namun keberadaannya seringkali ditelantarkan dan tidak terurus. Jika
saja lahan-lahan tersebut dioptimalkan tidak mustahil akan menjadi sumber
belajar yang sangat berharga.
Kemudian ditambahkan dalam penelitian Kartika (2015) menyatakan
bahwa sebagian besar proses pembelajaran guru masih berperan sebagai sumber
belajar utama dan pemanfaatan lingkungan sangat membantu dalam proses belajar
mengajar karena minimnya ketersediaan alat peraga menyebabkan guru perlu
menanamkan materi dengan bantuan lingkungan sebagai sumber belajar.
Lingkungan sebagai sumber belajar cukup potensial dijadikan media pengajaran
sebagai pengalaman langsung yang tidak begitu saja dapat dilupakan peserta
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didik. Guru dituntut untuk berperan aktif, inovatif dan kreatif guna mengatasi
keterbatasan fasilitas sumber belajar.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan pengumpulan
dokumen SMA Negeri Kurulu Wamena, Jayawijaya, Papua tentang pemanfaatan
sumber belajar dalam menunjang aktivitas belajar matematika dapat disimpulkan
bahwa program pengajaran, kondisi lingkungan, karakteristik siswa, karakteristik
sumber belajar merupakan unsur-unsur yang tidak dapat dipisahkan karena telah
menjadikan pedoman dalam pemilihan sumber belajar. Pendidik dapat
memikirkan dan mengubah dari sekarang cara pandang tentang keterbatasan
fasilitas sekolah dan keterbatasan buku maupun media pembelajaran bukanlah
sebagai kendala yang berarti karena masih banyak cara lain pemanfaatan sumber
belajar yang dapat digunakan, tergantung dari kepekaan dan kekreatifitasan
pendidik melihat situasi dan kondisi yang ada. Seperti halnya pemanfaatan
lingkungan sekitar yang dimodifikasi menjadi sumber belajar.
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Pengaruh Media Pembelajaran Dakon Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas
VII SMP Kristen Bethel Surabaya Pada Pokok Bahasan FPB Dan KPK
Dany Samsurya Kurniawan
Universitas PGRI Adibuana Surabaya
Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya siswa menganggap bahwa pelajaran
matematika merupakan mata pelajaran yang sulit dibandingkan dengan mata
pelajaran yang lain. Berdasarkan penelitian, dilaporkan bahwa kegagalan siswa
dalam menguasai pelajaran matematika disekolah disebabkan kurang baiknya
proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Dari latar belakang tersebut di
atas, peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara kelas yang
menggunakan media pembelajaran dakon dan tanpa menggunakan media di kelas
VII SMP Kristen bethel Surabaya tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui ada
tidaknya perbedaan prestasi belajar antara siswa yang diajar dengan media dakon
dan tanpa media. Metode penelitian yang digunakan kuantitatif. Rancangan
penelitian ini digunakan untuk menganalisis masalah pendidikan khususnya dalam
hal mengetahui pengaruh media dakon terhadap hasil belajar siswa, Yaitu dengan
post tes setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan media
pembelajaran dakon. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes.
Instrumen penelitian yang digunakan yaitu lembar tes. Teknik analisis data yaitu
dengan menggunakan uji t. Dari hasil analisa statistic menggunakan uji t pada
SPSS ditemukan harga F hitung sebesar
dan probabilitas sebesar 0,004lebih
kecil dari taraf nyata 0,05 sehingga Ho ditolak, jadi ada perbedaan hasil belajar
siswa antara yang diajar dengan media dakon dan media papan tulis di kelas VII
SMP Kristen Bethel Surabaya pada pokok bahasan FPB dan KPK.
Kata kunci: Dakaon, media pembelajaran

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi,
sangat banyak memberikan kemaslahatan dalam semua bidang kehidupan
masyarakat temasuk juga aspek pendidikan. Pendidikan berkembang secara
dinamis, karena melalui usaha pendidikan diharapkan tujuan pendidikan nasional
akan dapat terwujud.
Untuk mencapai

tujuan pendidikan maka

diselenggarakan rangkaian

kependdidikan secara sengaja, berencana, terarah, berjenjang dan sistematis
melalui pendidikan formal seperti sekolah. Disekolah siswa harus menguasai
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semua bidang pelajaran salah satunya adalah matematika. Pelajaan matematika
diajarkan pada setiap jenjang pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar
hingga menengah. Diberikannya matematika disetiap jenjang pendidikan dengan
bobot yang kuat menunjukkan bahwa matematika sebagai salah satu bidang
pelajaan yang mempunyai kedudukan yang amat penting.
. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang berperan dalam
tercapainya masyarakat yang cerdas dan bermartabat melalui sikap kritis dan
berpikir logis (Martiningsih, 2013: 564). Belajar mata pelajaran Matematika bisa
membantu siswa untuk dapat :
1.

Melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, misalnya
melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, menunjukkan
kesamaan, perbedaan, konsisten, dan inkonsistensi.

2.

Mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi dan
penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, orisinal, rasa ingin
tahu, membuat prediksi dan dugaan, serta mencoba-coba.

3.

Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah.
Banyak siswa menganggap bahwa pelajaran matematika merupakan mata

pelajaran yang sulit dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. Kesulitan itu
dapat dilhat dari kegagalan siswa dalam menguasai pelajaran matematika di
sekolah. Berdasarkan penelitian Martiningsih (2013:34), dilaporkan bahwa
kegagalan siswa dalam menguasai pelajaran matematika disekolah disebabkan
kurang baiknya proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Pada
kenyataannya guru lebih banyak menggunakan pembelajaran tanpa menggunakan
media yang menarik.
Selama ini siswa menerima begitu saja pengajaran matematika di sekolah,
tanpa mempertanyakan mengapa atau untuk apa matematika harus diajarkan.
Tidak jarang muncul keluhan bahwa matematika hanya membuat pusing siswa
dan orangtua karena dianggap sebagai momok yang menakutkan oleh sebagian
siswa. Begitu beratnya gelar yang disandang Matematika yang membuat
kekhawatiran pada hasil belajar siswa. Faktor lain yang ikut mempengaruhi
adalah rasa bosan pada pelajaran Matematika, hal ini di dapat dari faktor
penyampaian materi atau model pembelajaran yang monoton.
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Permasalahan yang serupa juga dialami oleh Guru SMP Kristen Bethel
Surabaya ketika peneliti mengadakan observasi di sekolah tersebut. Banyak anak
yang mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran matematika. Hal ini
disebabkan ketakutan anak terhadap mata pelajaran matematika, kurangnya
konsentrasi anak dan membosankannya pelajaran. Dari pihak guru juga
mengalami kesulitan, karena selama ini dirasa memakai model pembelajaran
langsng sudah cukup untuk menyampaikan materi atau tanpa media yang
menarik.
Gambaran permasalahan diatas menunjukkan bahwa pembelajaran matematika
perlu diperbaiki guna meningkatkan pemahaman konsep siswa. Oleh karena itu
peneliti mencoba memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut sehingga
diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
Di dalam mengajarkan pokok bahasan KPK dan FPB dapat diantisipasi melalui
pembelajaran matematika dengan permainan tradisional “DAKON”. Hal tersebut
peneliti terapkan dengan alasan bahwa untuk memahami konsep perkalian dan
pembagian, maka peserta didik harus memahami kelipatan dan pemfaktoran,
karena perkalian merupakan penjumlahan berulang, sedangkan pembagian adalah
pengurangan berulang. Oleh karena itu, pembelajaran matematika tentang
menentukan KPK dan FPBdengan menerapkan suatu permainan tradisional
Dakon akan lebih menarik perhatian peserta didik, karena peserta didik akan
mengikuti pembelajaran dengan aktif, menantang, sesuai tahap perkembangan
anak, serta kontekstual, yaitu dengan memanfaatkan benda-benda kongkret yang
dapat diperoleh dengan mudah di lingkungan sekitar, serta menyenangkan.
Selain itu penggunaan media dakon juga untuk
saintifik

pada

kurikulum

2013.

Penerapan

menerapkan pendekatan

pendekatan

saintifik

dalam

pembelajaran melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, mengklasifikasi,
mengukur, meramalkan, menjelaskan, dan menyimpulkan. Dalam melaksanakan
proses-proses tersebut, bantuan guru diperlukan. Akan tetapi bantuan guru
tersebut harus semakin berkurang dengan semakin bertambah dewasanya siswa
atau semakin tingginya kelas siswa.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis bersama guru akan mengadakan
suatu penelitian yang berjudul “pengaruh media pembelajaran dakon terhadap
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prestasi belajar siswa kelas VII SMP Kristen Bethel Surabaya pada pokok
bahasan FPB dan KPK”
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa
masalah yang timbul antara lain: Apakah adaperbedaan hasil belajar matematika
antara siswa yang diajar dengan menggunakan media dakon dan media papan tulis
pada pokok bahasan FPB dan KPK?. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui
ada tidaknya perbedaan hasil belajar antara siswa yang diajar dengan media dakon
dan media papan tulis

METODOLOGI PENELITIAN
Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Eksperimen.
Dalam pelaksanaan penelitian ini, sample dibagi menjadi dua kelompok, yaitu
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, yang dipilih sebagai kelompok
eksperimen adalah kelas VII A dan yang dipilih sebagai kelompok control adalah
kelas VII B yang jumlah masing-masing kelas adalah 25 siswa. Kelas eksperimen
yaitu kelas yang diajarkan menggunakan media dakon, sedangkan kelas kontrol
adalah kelas yang diajar tanpa menggunakan media dakon.Penelitian ini
menggunakan Two Group Randomized Subjek Post Tes Only.
Populasi adalah keseluruhan subjek peneliti dalam penelitian ini populasinya
adalah kelas VII SMP Kristen Bethel Surabaya yang terdaftar pada semester
ganjil 2014/2015. Yaitu tediri atas 4 kelas yang masing masing kelasnya tedapat
25 siswa. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebagaian atau wakil yang
diteliti. Sampel ini diambil dari populasi terjangkau dengan teknik Porposive
Sampling, yaitu 2 kelas dari 4 kelas yang ada. Siswa kelas VII SMP Kristen
Bethel Surabaya yang diambil 2 kelas dengan jumlah 50 siswa yang terbagi atas
dua kelas yaitu kelas A sebagai kelas eksperimen dan kelas B sebagai kelas
kontrol. Penempatan siswa pada kelas VII tersebut dilakukan secara acak oleh
pihak sekolah tanpa didasarkan atas ranking atau nilai. Maka diasumsikan bawa
setiap kelas pada kelas VII SMP Kristen Behel Surabaya ini merupakan kelas
yang relatif homogen, namun untuk lebih jelasnya, penulis tetap melakukan
homogenitas.
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Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengerjakan
lembar tes hasil belajar. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan pada saat
proses penelitian yaitu: memberikan tratment pada kelas eksperimen dan kelas
kontrol selanjutnya diberikan post tes.

Teknik analisis data yang telah dilakukan uji validitas butir dan uji reabilitas
Alpha Croanbach’s. koofesien hasil uji validitas butir skala pengukuran tiap soal
dengan menggunakan cara statistika dengan bantuan SPSS sehingga dapat
diketahui tiap butir soal dinyatakan valid jika
bantuan tabel f maka dapat diketahui besarnya

antara 2,322 – 0,638 dengan
jika

maka

butiran soal dinyatakan valid, sedangkan kooefisien menggunakan analisis Alpha
Croanbach’s sebesar 136.Data pretest posttes dianalisis menggunakan uji t
statistik parametrik setelah dilakukan uji asumsi normalitas sebaran dan uji
homogenitas variani. Penghitungan uji homogenitas varians menggunakan SPSS.
Alat

uji

homogenitas varians menggunakan uji Levene.Bila nilai signifikansi atau nilai
probabilitas mean (rata-rata) < 0,05maka varians tidak homogen.Bila nilai
signifikansi atau nilai probabilitas mean (rata-rata) > 0,05maka varians
homogen.Hasil uji Levene diketahui bahwa nilai signifikansi atau nilai
probabilitas mean(rala-rata) lebih besar dari 0,05 (Sunarto, 2009: 1).

HASIL PENELITIAN
Pada penelitian ini uji hipotesis mempergunakan uji t. Uji hipotesis adalah
pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel
dapat berlaku untuk populasi (Priyanto, 2008: 11).
H0 = tidak ada perbedaan hasil belajar siswa antara yang diajar dengan media
dakon dan media papan tulis
Ha = ada perbedaan hasil belajar siswa antara yang diajar dengan media dakon
dan media papan tulis
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Hipotesis pada penelitian ini diuji mempergunakan uji t hasilnya, dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1 Uji-t
Dari hasil analisa statistik menggunakan uji t pada
Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality of
Variances
t-test for Equality of Means

F
Hasil Equal
Belaja varian
r
ces
9,197
assum
ed
Equal
varian
ces
not
assum
ed

Sig.

T

.004

7,557 48

7.557

Df

95%
Confidence
Std.
Mean Error Interval of the
Sig. (2- Differe Differe Difference
tailed) nce
nce
Lower Upper

.000

26.440 3.499

19.40
33.475
5

37.81
.000
2

26.440 3.499

19.35
33.524
6

SPSS ditemukan harga F hitung sebesar 9,197 dan probabilitas sebesar 0,004
lebih kecil dari taraf nyata 0,05 sehingga Ho ditolak, ada perbedaan hasil belajar
siswa antara yang diajar dengan media dakon dan media papan tulis di kelas VII
SMP Kristen Bethel Surabaya

PEMBAHASAN
Analisa statistik menggunakan uji t pada SPSS ditemukan harga F hitung
sebesar 9,197 dan probabilitas sebesar 0,004 lebih kecil dari taraf nyata 0,05
sehingga Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti hasil belajar matematika siswa
yang menngunakan media dakon lebih tinggi daripada hasil belajar tanpa
menggunakan media dakon. Dari hasil perhitungan juga diperoleh rata-rata nilai
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hasil belajar matematika siswa yang menggunakan media dakon lebih tinggi
daripada siswa media papan tulis dakon. Dengan demikian dapat diinterpretasikan
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan media dakon terhadap hasil
belajar matematika siswa. Dengan ini dapat dikatakan bahwa perbedaan hasil
belajar dari kedua kelas ini merupakan efek dari perlakukan pada proses kegiatan
belajar mengajar.
Dalam penelitian ini,lebih tingginya hasil belajar matematika siswa yang
menggunakan media dakon dibuktikkan oleh perbedaan perolehan nilai rata-rata
dan diperkuat dengan hasil pengujian hipotesis. Selain itu, pada pelaksanaan
kegiatan belajar, siswa berkompetisi untuk menjadi yang tercepat, mereka tidak
mau kalah dalam kompetisi menggunakan media dakon. Bahkan sebagian siswa
ada yang tidak pulang terlebih dahulu karena ingin memaminkan media dakon
lagi.
Media dakon ini dapat menjadi suatu pertimbangan dalam mengajar
matematika siswa Sekolah Dasar. Karena berdasarkan teori-teori yang ada serta
oerhitungan statistika yang telah dilakukan, dapat dibuktikan bahwa pembelajaran
dengan media dakon mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar
marematika yang dicapai siswa.
KESIMPULAN
Berdasarkan perhitungan rata-rata hasil belajar matematika pada kelas
eksperimen (yang diajar dengan media dakon) lebih tinggi dibandingkan dengan
kelas kontrol (yang diajar media papan tulis dakon) yaitu dengan niali 89,7 pada
kelas eksperimen dan 62,12 pada kelas kontrol.
Hasil analisis data yang diperoleh dari uji „t‟ dengan nilai F hitung
dan

lebih kecil dai taraf signifikan

maka dapat

disimpulkan bahwa hasil belajar matematika antara siswa yang diajarkan dengan
menggunakan media dakon lebih tinggi dibandingan dengan hasil belajar
matematika siswa yang diajarkan media papan tulis dakon. Hal ini berarti bahwa
pembelajaran dengan menggunakan media dakon dapat mempengaruhi hasil
belajar matematika siswa menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak
diajarkan tanpa menggunakan media dakon.
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SARAN
Dengan demikian karena hasil belajar matematika siswa yang diajar
menggunakan media dakon lebih tinggin dibandingkan dengan hasil belajar
matematika siswa yang diajarkan tanpa menggunakan media dakon, maka penulis
dapat memberikan saran sebagai berikut:
1. Guru diharapkan dapat menggunakan media pembelajaran matematika yang
tepat, sehingga dapat tercipta suasana belajar yang menyenangkan dan
tujuan pembelajaran tercapai.
2. Guru dapat menerapkan alat-media pada topik yang lain yang cocok
diajarkan dengan alat peraga.
3. Guru dapat menggunakan media dakon dalam pokok bahasan KPK dan FPB
yang tidak hanya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan
membuat siswa berminat dalam belajar matematika tetapi juga dapat
meningkatkan hasil belajar siswa.
4. Guru diharapkan dapat mengatur suasana belajar agar proses belajar dapat
berjalan lancar dan kelemahan-kelemahan dalam media yang digunakan
tidak terjadi.
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Abstract

This research was motivated by factors that can improve the learning result of
students, including internal and external factors. One internal factors relating to
learning result refers to the intelligence possessed by learners, the"emotional
intelligence". Formulation of the problem in this research is "Is there a
relationship of emotional intelligence on the results of a comparison study
mathematics material in class VII SMP Negeri 10 Surabaya?". The purpose of this
study was to determine the relationship of emotional intelligence on the results of
a comparison study mathematics material in class VII SMP Negeri 10 Surabaya.
In this study, emotional intelligence is the ability of learners to recognize
emotions, managing emotions, motivating oneself, recognizing emotions in others
(empathy) and the ability to build relationships with others. While the results of
learning mathematics is the ability possessed by students after receiving the
experience of learning mathematics. The samples consisted of 37 students who
performed at SMP Negeri 10 Surabaya in class VII-A semester of 2015-2016. In
the method of data collection, researchers using questionnaires to measure
emotional intelligence, while the mathematics learning result are taken through
the test method. Having analyzed the data concluded that, "There is a relationship
of emotional intelligence on the results of a comparison study mathematics
material in class VII SMP Negeri 10 Surabaya". While the criteria for emotional
intelligence relationship to the learning result of mathematics is relatively low.
Keywords: emotional intelligence, mathematics learning result.
PENDAHULUAN
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang kurang disenangi peserta
didik.Banyak peserta didik yang mengeluhkan sulitnya mempelajari dan
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mendalami matematika, sehingga mereka mendapatkan hasil belajar yang kurang
memuaskan.
Kesulitan dalam mempelajari matematika yang dihadapi oleh kebanyakan peserta
didik dapat diatasi apabila didukung oleh peran orang tua, guru yang memberi
arahan baik dari dalam maupun luar sekolah serta dengan banyaknya latihan
mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan matematika di rumah. Bahkan
bukan hanya matematika saja yang perlu banyak latihan, pada pelajaran lain
hendaknya peserta didikmampu

meluangkan waktunya untuk sering latihan

mengerjakan soal sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan.
Dengan memanfaatkan penelitian yang menggemparkan tentang otak dan
perilaku, Goleman (Emotional Intelligence, 1996) memperlihatkan faktor-faktor
yang terkait mengapa orang yang ber-IQ tinggi gagal dan orang yang ber-IQ
sedang-sedang menjadi sangat sukses. Faktor-faktor ini mengacu

pada suatu cara lain untuk menjadi cerdas, cara yang disebutnya adalah
“kecerdasan emosional”.
Kecerdasan emosional adalah kemampuan peserta didik untuk mengenali
emosi diri, mengelola emosi diri, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang
lain (empati) dan kemampuan untuk membina hubungan (kerjasama) dengan
orang lain. Dengan memperhatikankecerdasan emosional dari masing-masing
peserta didik menjadi hal yang sangat membantu dalam tercapainya tujuan
pembelajaran, terlebih pada tahap orientasi pembelajaran.
Dari apa yang telah diuraikan diatas, penelitian ini ingin menjawab permasalahan,
apakah ada hubungan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar matematika
materi perbandingan kelas VII di SMP Negeri 10 Surabaya? yang hasilnya
diharapkan

dapat

bermanfaat

khususnya

bagi

guru

matematika

untuk

meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperhatikan kecerdasan emosional
setiap peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan
maksimal.Setiap penelitian tentunya mempunyai tujuan yang mengacu pada
permasalahan yang ada.Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk
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mengetahui hubungan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar matematika
materi perbandingan kelas VII di SMP Negeri 10 Surabaya.

METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif
dimana dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis hubungan tentang
kecerdasan emosional dan hasil belajar matematika.Populasi adalah sekumpulan
objek yang lengkap dan jelas dalam suatu tempat dan terencana menjadi target
kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian (Sukardi, 2003: 53). Dalam penelitian
ini, populasi yang digunakan adalah seluruh peserta didik kelas VII SMP Negeri
10 Surabaya semester ganjil tahun ajaran 2015-2016.Salah satu konsep yang
berhubungan erat dengan populasi adalah sampel.Menurut Sukardi (2003: 54)
sampel adalah sebagian jumlah populasi yang dipilih untuk dijadikan sumber
data.Suharsimi Arikunto (2010:174) juga mengatakan bahwa, “Sampel adalah
sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.Penentuan sampel yang digunakan
dalam penelitian ini ditentukan dengan pertimbangan tertentu.Menurut Sugiono
dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitaif mengatakan bahwa,
“Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu disebut juga teknik
purposive sampling.”Dalam penelitian ini diperoleh kelas VII-A SMP Negeri 10
Surabaya yang digunakan sebagai sampel pada penelitian ini.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode, yaitu metode angket dan
metode tes. Metode angket untuk mengukur kecerdasan emosional., sedangkan
untuk mengetahui hasil belajar matematika peneliti menggunakan metode tes.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa instrumen penelitian,
diantaranya; silabus, rencana perangkat pembelajaran, bahan ajar, lembar kerja
peserta didik, instrumen penilaian, alat peraga, angket kecerdasan emosional dan
tes hasil belajar matematika.
Setelah peneliti mendapatkan data menggunakan beberapa instrument yang telah
dijelaskan di atas, peneliti melakukan pengolahan data dan analisis data secara
statistik yaitu data-data yang berkaitan dengan hasil tes kecerdasan emosional
peserta didik dalam korelasinya atau hubungannya terhadap hasil belajar
matematika.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis product
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moment.Korelasi product moment pada umumnya juga digunakan untuk
menetapkan validitas butir instrumen sikap dan karakteristik psikologi yang lain
yang skor butirnya dianggap mempunyai skala pengukuran interval.Semakin
tinggi koefisien korelasi yang dimiliki semakin valid butir instrumen tersebut.
Secara umum, jika korelasi sudah lebih besar dari 0,3maka butir instrument
tersebut sudah dikategorikan valid (Weiresma and Jurs, 1990). Cara lain, yaitu
dengan mencocokkan koefisien korelasi yang diperoleh dengan nilai tabel yang
tersedia sesuai dengan jumlah peserta didik atau responden yang mengerjakan
instrument penelitian. Jika koefisien korelasi yang diperoleh (rhitung) lebih besar
dari nilai tabel (rtabel) maka butir tersebut dinyatakan valid.

HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian ini dipaparkan dalam dua sajian.Sajian pertama disebut statistik
deskriptif dan sajian kedua uji hipotesis.
Statistik deskriptif.Statistik deskriptif diuraikan pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1: Daftar Skor Perhitungan variabel kecerdasan emosional (x) dan hasil
belajar matematika (y)
Responden







²

²

1

44

60

2640

1936

3600

2

48

65

3120

2304

4225

3

56

85

4760

3136

7225

4

47

80

3760

2209

6400

5

45

50

2250

2025

2500

6

57

80

4560

3249

6400

7

48

90

4320

2304

8100

8

58

80

4640

3364

6400

9

64

80

5120

4096

6400

10

60

50

3000

3600

2500

11

60

65

3900

3600

4225

12

54

50

2700

2916

2500

13

48

45

2160

2304

2025

14

40

80

3200

1600

6400

15

56

65

3640

3136

4225

16

53

80

4240

2809

6400

17

67

80

5360

4489

6400

18

53

90

4770

2809

8100

19

67

80

5360

4489

6400

20

56

90

5040

3136

8100

21

56

90

5040

3136

8100

22

57

85

4845

3249

7225

23

61

90

5490

3721

8100

24

61

80

4880

3721

6400

25

62

90

5580

3844

8100

26

58

85

4930
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Berdasarkan tabel 1, pada N = 37 diperoleh jumlah variabel kecerdasan emosional
sebesar 2044 dan jumlah variabel hasil belajar matematika sebesar 2873. Untuk
jumlah hasil kali variabel kecerdasan emosional dengan variabel hasil belajar
matematika sebesar 159899.Sedangkan jumlah hasil pengkuadratan masingmasing variabel adalah 114572 untuk pengkuadratan variabel kecerdasan
emosional dan 230129 untuk variabel hasil belajar matematika.
Uji Hipotesis. Untuk menguji hipotesis terdapat hubungan kecerdasan
emosional terhadap hasil belajar matematika, didasarkan pada uji-r.Kaidah yang
digunakan adalah H1 yaitu ada hubungan kecerdasan emosional terhadap hasil
belajar matematika materi perbandingan kelas VII di SMP Negeri 10 Surabaya
pada taraf signifikan 5%.Hipotesis nihil (H0) yaitu tidak ada hubungan kecerdasan
emosional terhadap hasil belajar matematika materi perbandingan kelas VII di
SMP Negeri 10 Surabaya pada taraf signifikan 5%.
Indeks korelasi yang diberi notasi

(singkatan dari relation) adalah indeks yang

menunjukkan kekuatan hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Indeks
dihitung menggunakan rumus product moment sebagai berikut (Sudjana, 1983:
38):
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Keterangan:
: Anaka indeks korelasi “ ” Product Moment
: Number of cases
: Kecerdasan Emosional
: Tes Hasil Belajar Matematika
: Jumlah perkalian antara skor

dan

Dari perhitungan di atas diperoleh indeks prestasi korelasi

sebesar 0,347 yang

akan dikonsultasikan pada nilai “ ” yang tercantum padatabel nilai “ ”product
moment, dengan terlebih dahulu mencariderajat bebas (
freedom (

)

Dan diperoleh

) atau degree of

sebesar 35.Setelah kita mengetahui

maka

langkah selanjutnya adalah menentukan taraf signifikan yang akan digunakan
untuk mengetahui nilai rtabel. Dalam penelitian ini ditentukan taraf signifikan
adalah 5% yang biasa digunakan pada ilmu-ilmu sosial. Nilai rtabel ditentukan
dengan melihat pada tabel r berdasarkan

Sehingga diperoleh rtabel sebesar

0,334.
Dari hasil konsultasi tersebut dapat diketahui bahwasanya rhitungpada penelitian
ini(

) lebih besar dari pada rtabel (0,334)pada taraf signifikan 5%. Dengan

demikian H1 yang berbunyi, “Ada hubungan kecerdasan emosional terhadap hasil
belajar matematika materi perbandingan kelas VII di SMP Negeri 10 Surabaya”
diterima.
PEMBAHASAN
Dalam penelitian “hubungan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar
matematika materi perbandingan kelas VII di SMP Negeri 10 Surabaya”,
menghasilkan temuan penelitian yaitu ada hubungan kecerdasan emosional
terhadap hasil belajar matematika materi perbandingan kelas VII di SMP Negeri
10 Surabaya.
Berdasarkan data hasil penelitian diketahui jumlah responden sebagai sampel
yang dianalisis yaitu 37 peserta didik SMP Negeri 10 Surabaya.Data variabel nilai
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angket kecerdasan emosional dan variabel hasil belajar matematika diberikan
secara bertahap, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode statistic yaitu
teknik korelasi product moment untuk mengetahuihubungan kecerdasan
emosional terhadap hasil belajar matematika materi perbandingan kelas VII di
SMP Negeri 10 Surabaya. Hasil analisis product moment menunjukkan bahwa
rhitung= 0,347, rtabel = 0,334, degree of freedom (df)= 35, pada taraf signifikansi
5%. Karena rhitung rtabel =

0,334, hal ini menunjukkan bahwa Hipotesis

Nihil (H0) ditolak, sedangkan Hipotesis Alternatif (H1) diterima. Dengan
demikian, kecerdasan emosional berhubungan dengan hasil belajar matematika
materi perbandingan kelas VII di SMP Negeri 10 Surabaya diterima.Hasil
penelitian ini didukung oleh beberapa temuan relevan seperti hasil penelitian
Yuana Tirta Dewi (2014) pada skripsi matematika yang berjudul “Pengaruh
Kecerdasan Emosional dan Gaya Belajar Terhadap Prestasi Belajar Matematika
Siswa di SMPN 3 Krian”.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka
dapat disimpulkan bahwa, “Ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi
belajar matematika siswa di SMP Negeri 3 Krian”.
Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik setelah
menerima pengalaman belajar. Hasil belajar dapat dilihat dari kecerdasan
emosional yang dimiliki masing-masing peserta didik dengan cara memberikan
gambaran-gambaran nyata yang bertujuan untuk mengukur kemajuan belajar.
Peserta didik yang mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi, cenderung
mampu mendapat hasil belajar matematika yang tinggi pula. Bagaimana deskripsi
kecerdasan emosional dalam diri seseorang, ditentukan oleh lima indikator yaitu
mengenali emosi diri, mengelola emosi diri, memotivasi diri sendiri, mengenali
emosi orang lain (empati) dan kemampuan untuk membina hubungan (kerjasama)
dengan orang lain untuk menyelesaikan persoalan matematika.Dari uraian di atas
dapat diambil kesimpulan bahwa kecerdasan emosional merupakan salah satu
faktor penting yang seharusnya dimiliki oleh peserta didik yang memiliki
kebutuhan untuk meraih hasil belajar matematika yang lebih baik di sekolah.
Penelitian ini tentunya masih memiliki banyak kelemahan, baik yang bersumber
dari terbatasnya populasi, instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data,
maupun rancangan penelitian yang diterapkan.Oleh karena itu, hasil penelitian ini
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masih perlu saran maupun verifikasi melalui penelitian dengan menggunakan
metode yang lebih komprehensif sehingga dapat menghasilkan penelitian yang
lebih valid.

SIMPULAN
Setelah data-data dalam penelitian ini terkumpul, baik melalui metode angket dan
metode tes maka didapat kesimpulan bahwa, “Ada hubungan kecerdasan
emosional terhadap hasil belajar matematika materi perbandingan kelas VII di
SMP Negeri 10 Surabaya”.

SARAN
Saran yang dapat diberikan peneliti bagi seorang guru adalah dengan mengetahui
kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik, seorang guru dapat menggunakan
beberapa model pembelajaran yang mengaplikasikan beberapa kecerdasan di
dalamnya,

termasuk

kecerdasan

emosional.Seorang

guru

tidak

harus

menggunakan satu model pembelajaran yang sesuai dengan kecerdasan yang
dimiliki seorang guru tersebut.
Bagi peserta didik setelah mengetahui kecerdasan yang dimilikinya diharapkan
termotivasi untuk lebih mengoptimalkan kemampuannya dengan selalu mengasah
dalam menyelesaikan soal matematika.Sehingga tidak hanya satu kecerdasan saja
yang menonjol tetapi beberapa kecerdasan agar mampu berprestasi dalam
berbagai bidang.
Untuk orang tua, hendaknya membangun kecerdasan anak dengan menjalin
kerjasama yang baik antara orang tua dan anak.Fungsi orang tua adalah memberi
stimulasi agar anak bisa tumbuh kembang dengan baik terutama tingkat
kecerdasannya. Tanpa bantuan orang tua tingkat kecerdasan anak tidak akan bisa
berkembang
Selain itu saran yang diberikan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian
sejenis, perlu dilakukan penelitian sejenis dengan memperluas responden yang
menjadi sampel penelitian dan pengembangan rancangan penelitian sehingga
hasil yang diperoleh lebih valid untuk dapat diterapkan pada populasi yang lebih
luas.

747

DAFTAR PUSTAKA
April A. Suseno, Tutu. 2009. EQ Orangtua Vs EQ Anak Orangtua Pintar Anak
pun Pintar. Jogjakarta: Locus.
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
Dr. Aunurrahman, M. Pd. Belajar dan

Pembelajaran. Bandung: Alfabeta

Bandung.
Dr. E Mulyasa, M. Pd. 2008. Menjadi Guru Profesional.Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya.
Goleman, Daniel. 1996. Emotional Intelligence. Jakarta: PT. Gramedia Pusaka
Utama.
Segal, Ph.D. Jeanne. 2001. Melejitkan Kepekaan Emosional. Bandung: Kaifa.
Sudijono, Anas. 2008. Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta: PT. Raja
Grafindo.
Sudjana.1983. Teknik Analisis Korelasi dan Regresi.Bandung: Tarsito.
Sugiono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung:
Alfabeta.
Sujana, Dr. Nana. 2004. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar.Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya Offset.
Sukardi. 2003. Metodologi PenelitianPendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
Suryabrata, Sumadi. 2003. Metodologi Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

748

EFEKTIFITAS MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE GROUP
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Abstract

Problems who always faced to students and sought to solve in math education is
the low learning achievement as well as the asumsition of students if math is
difficult. A small portion of students who achieved a satisfactory result and also
think that math is a fun lesson.Problems found in the research was “Whether
cooperative studying method, Group Investigation Type is more effective than
direct studying method when applied on teaching eight-grade students of SMPN
43 Surabaya about Gradients and Straight-line Equation”. The aim of this research
is to discover the effectiveness of cooperative studying method, Group
Investigation Type to students‟ mathematics study result.Survey method used by
the author was test methods.The population chosen was all eight grade students of
SMPN 43 Surabaya, which amounts to nine class. Sampling method used was
random method. Samples inspected were two classes, they are C class and D class
(without different level of intelligence), each consisted of thirty students. C class
as control class and D class as experiment class.In this research,author used tTest. The result was ttable=2.00172 andtcount=11.06001048, which means
tcount>ttable, in result null hypothesis (H0) rejected and alternate hypothesis (H1)
accepted, stated “there are differences in learning outcomes of students who use
cooperative studying methodGroup Investigation Type and direct instruction
method when applied on teaching eight-grade students of Junior High School
about gradient and straight-line equation chapter”.
Keywords :EfektifitasBelajarSiswa, Model PembelajaranKooperatifTipe Group
Investigation dan Model PembelajaranLangsung.
PENDAHULUAN
Pembelajaran matematika yang ada pada umunya masih menggunakan
pendekatan langsung yang ditandai dengan hal yang sangat terstruktur. Artinya,
pendekatan pembelajaran yang menggunakan sistem formal dan didasarkan pada
apa yang diketahui dari pengalaman diri sendiri. Padahal dalam pelaksanaan
proses pembelajaran di kelas biasanya guru memberikan latihan soal. Kondisi ini
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dalam pelaksanaanya, latihan yang diberikan tidak sepenuhnya dapat diartikan
kurang efektifnya proses pembelajaran, sehingga dapat menyebabkan minat dan
motivasi siswa yang rendah, kinerja guru yang rendah, serta sarana dan prasarana
yang kurang memadai akan menyebabkan pembelajaran kurang efektif.
Dari uraian diatas, peneliti memilih judul “Efektifitas Model Pembelajran
Kooperatif Tipe Group Unvestigation Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa
pada Pokok Bahasan Gradien Persamaan Garis Lurus Kelas VIII SMP Negeri 43
Surabaya Tahun Ajaran 2015/ 2016”. Dengan demikian, tujuan penelitian ini yaitu
untuk mengetahui Efektifitas pembelajaran kooperatif dengan group investigasi
terhadap hasil belajar siswa.

METODE PENELITIAN
Pada hal ini peneliti mengambil design penelitian dengan menggunakan PreTest Post-Test Control Group dimana dalam design ini terdapat kelompok
eksperimen dan kelompok kontrol yang pengambilan datanya dilakukan secara
random.

E

O1

X

O2

K

O3

Y

O4

Dalam design ini kedua kelas yang diambil secara random tidak ada
pengelompokkan sebelumnya akan diberi pre-test tanpa adanya treatment terlebih
dahulu, setelah pre-test kelompok yang merupakan kelas eksperimen akan diberi
treatment. Pada tahap akhir kedua kelas sama-sama diberi post-test, dimana baik
pre-test maupun post-test memiliki materi dan bentuk yang sama. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes yang instrument
penelitiannya yakni berupa tes hasil belajar yang terdiri dari 5 butir soal uraian
dengan waktu 20 menit dengan tingkat kesulitan heterogen dikerjakan oleh siswa
kelas VIII C dan VIII D.
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Tahap peratama yang akan ditempuh dalam prosedur pengumpulan data yaitu
dengan menetapkan kelas eksperimen dan kelas kontrol kemudian mempersiapkan
silabus, RPP, bahan ajar dan menyusun soal- soal tes hasil belajar setelah tahap
persiapan terpenuhi kemudian member perlakuan pada setiap kelompok
eksperimen dan kelompok kontrol. Selanjutnya melakukan analisis data dengan
menguji normalitas terlebih dahulu guna mengetahui apakah data- data yang
terambil merupakan data berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji
normalitas

data

peneliti

menggunakan

rumus

CHI-

kemudian data dikatakan normal apabila χ

KUADRAT

2

yaitu

2

hitung

<χ

tabel .

Setelah menguji normalitas data tahap selajutnya menguji homogenitas data
guna mengetahui apakah data tersebut homogeny atau tidak. Uji homogenitas data
dilakukan

dengan

uji

varians

selanjutnya, membandingkan

dengan

rumus
dengan

kriterian:
Jika

maka varians homogen

Jika

maka varians tidak homogeny.
Tahap terakhir setelah melakukan uji normalitas dan uji homogeny

selanjutnya adalah melakukan uji-t guna menentukan perbedaan nilai rata- rata
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Langkah- langkah dalam melakukan
pengujian adalah:
a. Hipotesis yang akan diuji adalah:

b. Mencari nilai

dengan rumus:

Menurut Sudjana (2005:239) rumus uji- t yang digunakan adalah sebagai
berikut:
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Dengan

Kriteria penguji adalah:
Jika

maka

diterima dan

ditolak,artinya model

pembelajaran kooperatif tipe GI tidak lebih efektif dari model pembelajaran
langsung pada siswa SMP kelas VIII pada pokok bahasan Gradien Persamaan
Garis Lurus.
Jika

maka

ditolak dan

diterima, artinya model

pembelajaran kooperatif tipe GI lebih efektif dari model pembelajaran
langsung pada siswa SMP kelas VIII pada pokok bahasan Gradien Persamaan
Garis Lurus.

HASIL PENELITIAN
Berdasarkan hasil analisis data selisih Pre Post Test yaitu:
1. Uji Normalitas (taraf signifikan 5%, dk= 5)
Kelompok Eksperimen
= 3.278089067 dan
Karena

<

= 5.99

maka tabel berdistribusi normal

Kelompok Kontrol
= 0.418896256 dan
Karena

<

= 7.81

maka tabel berdistribusi normal.

2. Uji Homogenitas (taraf signifikan 5%, dk= 5)

Karena

maka varians data homogeny.

3. Uji-t (taraf signifikan 5%, dk= 58)
dan
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Karena

maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran

tipe GI lebih efektif dari model pembelajaran langsung.

PEMBAHASAN
Berdasarkan uji hipotesis di atas, menyatakan bahwa ada perbedaan hasil
belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe GI dan
model pembelajaran langsung. Perbedaan tersebut terlihat dari nilai rata- rata
siswa kelas VIII D dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe GI
lebih tinggi daripada nilai kelas VIII C yang menggunakan model pembelajaran
langsung pada materi yamg sama yaitu, Gradien Persamaan Garis Lurus.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis pengujian hipotesis antara siswa yang di ajar
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Group Invesigation (GI)
dengan yang di ajar menggunakan model pembelajaran langsung, maka diambil
kesimpulan bahwa “model pembelajaran kooperatif tipe GI lebih efektif dari
model pembelajaran langsung pada siswa SMP kelas VIII pada pokok bahasan
Gradien Persamaan Garis Lurus”.

SARAN
Sehubungan dengan kesimpulan terhadap hasil penelitian yang telah
dikemukakan di atas, maka diberikan saran sebagai berikut:
1.

Dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, guru hendaknya memilih model
dan metode mengajar yang dapat merangsang berkembangnya kemampuan
dan

potensial

siswa.

Didalam

penelitian

ini

guru

tentunya

tetap

memperhatikan tujuan pembelajaran, situasi dan kondisi yang ada, baik pada
lmbaga, guru maupun pada siswa.
2.

Guru dapat menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

Group Investigation (GI) sebagai salah satu alternative pembelajaran

753

matematika, karena pembelajaran ini memiliki potensi untuk meningkatkan
hasil belajar matematika siswa.
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ISU DAN PERMASALAHAN REMAJA SERTA IMPLIKASINYA
DALAM PENDIDIKAN

Aning Wida Yanti, S.Si., M.Pd
Jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang
aning.widayanti@yahoo.co.id

Abstrak. Dalam makalah ini dipaparkan tentang (1) deskripsi tentang
remaja, (2) permasalahan yang timbul pada remaja, (3) bentuk
penyimpangan pada remaja, (4) implikasi dari permasalahanpermasalahan tersebut bagi pendidikan.

Kata Kunci: remaja, permasalahan, penyimpangan, implikasi bagi
pendidikan

PENDAHULUAN
Remaja seringkali dianggap sebagai kelompok yang “aneh”, karena dalam
kehidupannya kelompok ini sering menganut kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang
berbeda atau bertentangan dengan kaidah-kaidah dan nilai yang dianut oleh orang
dewasa terutama orang tuanya. Dilihat dari demensi usia dan perkembangannya,
nampak bahwa kelompok ini tergolong pada kelompok “tradisional” (masa
peralihan) dalam pengertian remaja merupakan decade yang bersifat sementara
yaitu rentang waktu antara usia anak-anak dengan usia dewasa, sehingga bisa
dipahami bahwa pada setiap periode transisi selalu ada gejolak dan badai yang
menyertai perubahan. Dan masa transisi ini pulalah yang mengakibatkan remaja
setelah mengalami gejolak dalam mencari identitasnya, meskipun gejolak pada
setiap remaja memiliki kuantitas dan kualitas yang berbeda.
Perkembangan kepribadian seseorang termasuk remaja merupakan hasil
hubungan dan pengaruh timbal balik secara terus menerus antara pribadi dengan
lingkungannya, lingkungan sosial bagi kelompok remaja merupakan sumber
inspirasi yang dapat memberikan kekuatan dan kekuatan fisik maupun kesehatan
mental

yang

dapat

merupakan

upaya

mencegah

timbulnya

gangguan
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perkembangan kepribadian. Sebaliknya lingkungan sosial yang tidak sehat, dapat
pula menimbulkan gangguan dalam kesejahteraan mentalnya.

Pendidik

diharapkan dapat mengatasi berbagai kesulitan remaja sehingga perkembangan
kepribadiannya dapat berlangsung dengan baik.
Kegagalan remaja dalam melakukan tugas perkembangannya termasuk dalam
menjalin hubungan dengan lingkungan sosialnya sering menimbulkan konflikkonflik internal maupun konflik yang terjadi antar individu dan kelompok yang
mengarah pada munculnya perilaku menyimpang atau kenakalan remaja.
Sehingga dapat dikatakan bahwa pada dasarnya perilaku menyimpang atau
kenakalan yang sering muncul pada kelompok remaja sebenernya merupakan
kompensasi dari segala kekurangan dan kegagalan yang dialaminya.
Kenakalan remaja tidak pernah berlangsung dalam isolasi sosial dan tidak
berproses pada ruangan vakum tetapi selalu langsung dalam kontak antar personal
dan dalam konteks sosio kultural, karena itu perilaku menyimpang dapat bersifat
organisme fisiologis atau dapat pula psikis interpersonal, antar personal dan
kultural.
Memperhatikan permasalahan yang mungkin timbul dalam kehidupan masa
remaja, pemahaman dan pemecahannya harus dilakukan secara interdisipliner dan
antarlembaga.

Meskipun demikian, pendekatan dan pemecahannya dari

pendidikan merupakan salah satu jalanyang paling strategis, karena bagi sebagian
besar remaja bersekolah dengan para pendidik, khususnya para gurulah, mereka
itu paling banyak mempunyai kesempatan berkomunikasi dan bergaul.

PEMBAHASAN
Pada pembahasan masalah akan menyajikan tentang (1) deskripsi tentang remaja,
(2) permasalahan yang timbul pada remaja, (3) bentuk penyimpangan pada
remaja, (4) implikasi dari permasalahan-permasalahan tersebut bagi pendidikan.
Pengertian Remaja
Remaja merupakan bagian dari masyarakat yang di kemudian hari akan
bertanggung jawab terhadap kemajuan suatu bangsa. Seorang remaja ialah
individu yang berusia sekitar 13- 21 tahun, dengan periode perkembangan sejak
berakhirnya masa anak sampai datangnya awal masa dewasa atau lebih dikenal
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dengan periode peralihan. Dapat dikatakan bahwa sikap remaja saat ini masih
dalam tahap mencari jati diri atau mencari identitas dari dirinya. Jati diri yang
dicari oleh seorang remaja berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa
perannya di dalam masyarakat. Sehingga mereka berupaya untuk menentukan
sikapnya agar mencapai ke tingkat yang dinamakan dewasa. Namun, pada
kenyataannya, saat perkembangan remaja menuju tahap dewasa, mereka tidak
selalu dapat menunjukkan siapa dirinya dan apa kontribusi yang dapat
dilakukannya dalam masyarakat. Hal ini mungkin dapat terjadi karena banyak
faktor yang dapat berpengaruh pada diri individu semasa ia kecil, baik di
lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat pada saat ia berkembang.
Padahal, jikalau perkembangan masa kecil individu berjalan dengan baik,
maka kemungkinan pada tahapan perkembangan selanjutnya ia tidak akan
mengalami permasalahan yang berarti dalam usahanya untuk menyesuaikan
dirinya terhadap lingkungan. Berkaitan dengan usaha penyesuaian diri ke arah
dewasa, biasanya para remaja mengalami kegalauan untuk menemukan konsep
dirinya, karena kebanyakan mereka belum menemukan status dirinya secara utuh.
Saat konsep diri negatif yang menjadi acuan seseorang, maka jelas dapat
dipastikan bahwa remaja tersebut akan menghasilkan perilaku yang negatif yang
erat kaitannya dengan penyimpangan yang terjadi pada masa remaja.
Permasalahan yang Timbul pada Masa Remaja
Laju proses perkembangan perilaku dan pribadi itu dipengaruhi oleh tiga
faktor dominan, yaitu faktor bawaan (heredity), kematangan (maturation), dan
lingkungan (environment) termasuk belajar dan latihan (training and learning).
Ketiga faktor dominan utama itu senantiasa bervariasi yang mungkin dapat
menguntungkan atau menghambat atau membatasi lajunya proses perkembangan
tersebut.
Oleh karena garis lintasan perpindahan dari awal sampai akhir masa remaja
itu tidaklah selalu berjalan lurus dan mulus, tetapi mungkin sebaliknya berlikuliku yang bergantung atas variasi salah satu atau beberapa dari ketiga faktor
dominan tersebut. Liku-liku perkembangan yang ekstrem merupakan masalah
yang tidak mudah diatasi, baik oleh individu yang bersangkutan maupun oleh
masyarakat secara keseluruhan. Beberapa diantaranya ialah berikut ini :
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1. Masalah-masalah

yang

mungkin

timbul

berhubungan

dengan

perkembangan fisik dan psikomotorik, misalnya :
a.

Adanya variasi yang mencolok dalam tempo dan irama serta kepesatan
laju perkembangan fisik antarindividual atau kelompok (wanita lebih
cepat sekitar 1-2 tahun dari pria) dapat menimbulkan kecanggungankecanggungan bergaul satu sama lain.

b.

Perkembangan ukuran-ukuran tinggi dan berat badan yang kurang
proporsional, juga dapat membawa ekses psikologis tertentu, umpamanya
munculnya nama-nama cemoohan (nickname) si congcorang, si gendut,
dan sebagainya. Yang lebih jauh lagi dapat membawa kea rah selfrejection karena bodu-image-nya tidak sesuai dengan self-picture yang
diharapkannya.

c.

Perubahan suara dan peristiwa menstruasi dapat juga menimbulkan
gejala-gejala emosional tertentu seperti perasaan malu.

d.

Matangnya organ reproduksi, membutuhkan pemuasan biologis, kalau
tidak terbimbing oleh norma-norma tertentu dapat mendorong remaja
melakukan masturbasi, homo-sexual, atau mencoba heterosexual yang
mungkin berakibat lebih jauh lagi berkembang penyakit kelamin, di
samping merupakan pelanggaran atas norma kesusilaan.

2. Masalah-masalah

yang

mungkin

timbul

berhubungan

dengan

perkembangan bahasa dan perilaku kognitif.
a.

Bagi individu-individu tertentu, mempelajari bahasa asing bukanlah hal
yang menyenangkan. Kelemahan-kelemahan dalam fonetik misalnya,
juga dapat merupakan bahan semacam cemoohan, yang bukan mustahil
berakibat sikap negatif terhadap pelajaran dan guru bahasa asing yang
bersangkutan, benci pelajarannya dan juga terhadap gurunya.

b.

Intelegensi juga merupakan kapasitas dasar belajar, bagi yang dianugerahi
IQ yang tinggi (superior) atau di bawah rata-rata (slow learners), kalau
kurang bimbingan yang memadai akan membawa ekses psikologis
(underachiever-prestasinya di bawah kapasitasnya karena malas atau
nakal ; inferiority conflex – rasa rendah diri karena tidak pernah mastery
atau mencapai hasil yang diharapkan dalam belajarnya).
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c.

Kadang-kadang terjadi ketidakselarasan, antara keinginan dan minat
seseorang dengan bakat khusus (aptitudes)-nya, sering membawa
kesulitan juga dalam memilih program/jurusan/jenis sekolah yang akan
dimasukinya. Banyak kegagalan studi mungkin bersumber pada pilihan
yang kurang tepat ini.

3. Masalah yang timbul berhubungan dengan perkembangan perilaku
sosial, moralitas, dan keagamaan.
a.

Keterikatan hidup dalam gang (peers group) yang tidak terbimbing mudah
menimbulkan junevile delinquency (kenakalan remaja) yang berbentuk
perkelahian antar-kelompok, pencurian, perampokan, prostitusi, dan
bentuk-bentuk perilaku antisocial lainnya.

b.

Konflik dengan orang tua, yang mungkin berakibat tidak senang di
rumah, bahkan minggat (melarikan diri dari rumah).

c.

Melakukan perbuatan-perbuatan yang justru bertentangan dengan norma
masyarakat atau agamanya, seperti mengisap ganja, narkotika dan
sebagainya.

4. Masalah yang timbul berhubungan dengan perkembangan perilaku
afektif, konatif dan kepribadian.
a.

Mudah sekali digerakkan untuk melakukan gerakan atau kegiatan
dekstruktif yang spontan untuk melampiaskan ketegangan instutif
emosionalnya meskipun ia tidak mengetahui maksud yang sebenarnya
dari tindakan-tindakannya itu. Mudah terlibat kegiatan-kegiatan masa
remaja.

b.

Ketidakmampuan menegakkan kata hatinya membawa akibat sukar
terintregasikan dan sintesis fungsi-fungsi psikofisiknya, yang berlanjut
akan sukar pula menemukan identitas pribadinya. Ia akan hidup dalam
suasana adolencentimes (remaja yang berkepanjangan) meskipun
usianya sudah menginjak dewasa.
Ketika memasuki masa pubertas, setiap anak telah mempunyai sistem
kepribadian yang merupakan pembentukan dari perkembangan selama ini.
Di luar sistem kepribadian anak seperti perkembangan ilmu pengetahuan
dan informasi, pengaruh media massa, keluarga, sekolah, teman sebaya,
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budaya, agama, nilai dan norma masyarakat tidak dapat diabaikan dalam
proses pembentukan kepribadian tersebut. Pada masa remaja, seringkali
berbagai faktor penunjang ini dapat saling mendukung dan dapat saling
berbenturan nilai.

Masalah yang timbul berhubungan dengan perkembangan karier.
Masalah-masalah ini berhubungan dengan memilih pekerjaan.
Misalnya dalam memilih latihan-latihan tertentu untuk pekerjaan tertentu,
memilih jenis-jenis pekerjaan yang cocok dengan dirinya, mendapatkan
penjelasan tentang jenis pekerjaan, penempatan dalam pekerjaan tertentu
dan memperoleh penyesuaian yang baik dalam lingkungan pekerjaan
tertentu. Pada umumnya masalah pekerjaan ini dirasakan oleh murid-murid
sekolah, terutama murid-murid di sekolah menengah Atas dan Perguruan
Tinggi. Tetapi murid-murid Sekolah Menengah Pertama pun tidak sedikit
yang menghadapi masalah pekerjaan ini. Bahkan murid-murid Sekolah
Dasar juga banyak yang tidak lepas dari masalah ini, terutama murid-murid
yang tidak melanjutka pendidikan mereka.

Masalah

yang

timbul

berhubungan

dengan

perkembangan

kemandirian.
a) Ketergantungan disiplin kepada kontrol luar dan bukan karena nilai
sendiri yang ikhlas. Perilaku seperti ini akan mengarah kepada perilaku
formalistik dan ritualistik serta tidak konsisten. Situasi seperti ini akan
menghambat pembentukan etos kerja dan etos kehidupan yang mapan
sebagai salah satu ciri dari kualitas sumber daya dan kemandirian anak.
b) Sikap tidak peduli terhadap lingkungan hidup. anak mandiri bukanlah
anak yang lepas dari keluarganya melainkan anak yang bertranseden
terhadap

keluarganya.

Ketidakpedulian

terhadap

lingkungan

hidup

merupakan gejala perilaku impulsif yang menunjukkan bahwa kemandirian
anak masih rendah.
c)

Sikap hidup kompromistik tanpa pemahaman dan kompromistik

dengan mengorbankan prinsip. Gejala mitos bahwa segala sesuatunya dapat

760

diatur yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat merupakan petunjuk
ketidakjujuran berfikir dan bertindak serta kemandirian yang masih rendah.

Bentuk-Bentuk Perilaku Menyimpang
Berdasarkan permasalahan remaja yang telah dipaparkan sebelumnya,
maka dapat dispesifikasikan bentuk- bentuk perilaku menyimpang atau kenakalan
remaja yang dibagi menjadi empat kelompok besar, yaitu:
1.

Delikuensi Individual
Adalah perilaku menyimpang yang berupa tingkah laku kriminal yang

merupakan gejala personal dengan ciri khas “jahat“ yang disebabkan oleh
prodisposisi dan kecenderungan penyimpangan tingkah laku psikopat, neourotis,
dan antisosial. Penyimpangan perilaku ini dapat diperhebat dengan stimuli sosial
yang buruk, teman bergaul yang tidak tepat dan kodisi kultural yang kurang
menguntungkan. Perilaku menyimpang pada tipe ini seringkali bersifat
simptomatik karena muncul dengan disertai banyaknya konflik-konflik intra
psikis yang bersifat kronis dan disintegrasi pribadi.

2.

Delinkuensi Situasional
Bentuk penyimpangan perilaku tipe ini pada umumnya dilakukan oleh anak-

anak dalam klasifikasi normal yang dapat dipegaruhi oleh berbagai kekuatan
situasional baik situasi yang berupa stimuli sosial maupun kekuatan tekanan
lingkungan teman sebaya yang semuanya memberikan pengaruh yang “menekan
dan memaksa“ pada pembentukan perilaku menyimpang. Penyimpangan perilaku
dalam bentuk ini seringkali muncul sebagai akibat transformasi kondisi psikologis
dan reaksi terhadap pengaruh eksternal yang bersifat memaksa. Dalam kehidupa
remaja situasi sosial eksternal yang menekan, terutama dari kelompok sebaya
dapat dengan mudah mengalahkan unsure internal yang berupa pikiran sehat,
peraaan dan hati nurani sehingga memunculkan tingkah laku delinkuen
situasional.
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3. Delinkuensi Sistematik
Perbuatan menyimpang dan kriminal pada anak-anak remaja dapat
berkembang menjadi perilaku menyimpang yang disestematisir, dalam bentuk
suatu

organisasi

kelompok

sebaya

yang

berperilaku

seragam

dalam

penyimpangan. Kumpulan tingkah laku yang menyimpang yang disestematisir
dalam pengaturan status, norma dan peranan tertentu kan memunculkan sikap
moral yang salah dan justru muncul rasa kebanggaan terhadap perbedaanperbedaan dengan norma umum yang berlaku.
Semua perilaku menyimpang yang seragam dilakukan oleh anggota kelompok
ini kemudian dirasionalisir dan dilakukan pembenaran sendiri oleh seluruh
anggota kelompok, sehingga perilaku menyimpang yang dilakukan menjadi
terorganisir dan sistematis sifatnya. Dorongan berperilaku menyimpang pada
kelompok remaja terutama muncul pada saat kelompok remaja ini dalam kondisi
tidak sadar atau setengah sadar, karena berbagai sebab dan berada dalam situasi
yang tidak terawasi oleh kontrol diri dan kontrol sosial. Lama kelamaan perilaku
menyimpang ini diulang dan diulang kembali, dan kemudian dirasakan enak dan
menyenangkan yang kemudian diprofesionalisasikan yang pada akhirnya
kemudian digunakan untuk menegakkan gengsi diri secara tidak wajar.

4. Delinkuensi Komulatif
Pada hakekatnya bentuk delikuensi ini merupakan produk dari konflik budaya
yang merupakan hasil dari banyak konflik kultural yang kontroversial dalam iklim
yang penuh konflik.
Perilaku menyimpang tipe ini memiliki ciri utama, yaitu:
a) Mengandung banyak dimensi ketegangan syaraf, kegelisahan batin, dan
keresahan

hati

pada

remaja,

yang

kemudian

disalurkan

dan

dikompensasikan secara negatif pada tindak kejahatan dan agresif tak
terkendali.
b) Merupakan pemberontakan kelompok remaja terhadap kekuasaan dan
kewibawaan orang dewasa yang dirasa berlebihan.

Untuk dapat

menemukan identitas diri lewat perilaku yang melanggar norma sosial dan
hukum.
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c) Diketemukan adanya banyak penyimpangan seksual yang disebabkan oleh
penundaan usia perkawinan, jauh sesudah kematangan biologis tercapai dan
tidak disertai oleh kontrol diri yang kuat, hal ini bisa terjadi karena sulitnya
lapangan pekerjaan ataupun sebab-sebab yang lain.
d) Banyak diketemukan munculnya tindak ekstrem radikal yang dilakukan
oleh kelompok remaja, yang mengganggu dan merugikan kehidupan
masyarakat, yaitu cara untuk memenuhi kebutuhan yang dilakukan dengan
menggunakan cara-cara kekerasan, penculikan, penyadaran dan sebagainya.
Dengan mencermati bentuk perilaku menyimpang yang dilihat dari dimensi
penyebabnya, maka secara fisik wujud dari perilaku menyimpang dapat berupa
perilaku sebagai berikut :
a) Main kebut-kebutan di jalan perhitungan bahwa hal tersebut mengganggu
keamanan, keselamatan dan membahayakan jiwa diri sendiri maupun orang
lain.
b) Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan dan perilaku-perilaku lain yang
mengacaukan lingkungan sekitar. Hal ini sering dilakukan sebagai akibat
kelebihan energy dan dorongan primitive yang tak terkendali, serta upaya
mengisi waktu luang tanpa bimbingan orang dewasa.
c) Perkelahian antar individu, antar gang, antar kelompok, antar sekolah
ataupun antar suku, yang kesemuanya menunjukan akibat negatif.
d) Membolos sekolah dan bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di
tempat terpencil sambil melakukan berbagai eksperimen perilaku sosial.
e) Perilaku kriminalitas, yang berupa perbuatan mengancam, intimidasi
memeras, merampas dan sebagainya.
f) Berpestapora sambil mabuk-mabukan dan melakukan perbuatan seks bebas
yang mengganggu ligkungan.
g) Perkosaan dan agresifitas sosial atau pembunuhann karena motif seksual
atau didorong oleh reaksi-reaksi konpensatoris dan peranan inferior yang
menuntut pengakuan diri.
h) Kecanduan dan ketagihan obat terlarang yang erat kaitannya dengan tindak
kejahatan.
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i) Perjudian

dan

bentuk-bentuk

permainan

dengan

taruhan

yang

mengakibatkan ekses kriminalitas.
j) Perbuatan anti sosial dan a sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan
pada anak-anak remaja simptomatik, neourotik dan gangguan jiwa lain.
k) Penyimpangan-penyimpangan perilaku lain yang disebabkan oleh kerusakan
pada karakter anak yang menuntut kompensasi disebabkan oleh organ-organ
yang inferior.

Implikasi dari permasalahan dalam Pendidikan
Memperhatikan permasalahan yang mungkin timbul dalam kehidupan
masa remaja, sudah jelas kata Conger (197:ix) pemahaman dan pemecahannya
harus dilakukan secara interdisipliner dan antarlembaga. Meskipun demikian,
pendekatan dan pemecahannya dari pendidikan merupakan salah satu jalan yang
paling strategis karena bagi sebagian besar remaja bersekolah dengan para
pendidik, khususnyagurulah, mereka itu paling banyak mempunyai kesempatan
berkomunikasi dan bergaul.
Di antara usaha-usaha pembinaan, sekurang-kurangnya untuk mengurangi
kemungkinan tumbuhnya permasalahan tersebut di atas, dalam rangka kegiatan
pendidikan yang dapat dilakukan para pendidik umumnya dan para guru
khususnya, ialah:
(a) Untuk memahami dan mengurangi permasalahan yang berhubungan dengan
perkembangan fisik dan perilaku psikomotorik, antara lain:
(1) Seyogiannya dalam program dan kegiatan pendidik tertentu, diadakan
program dan perlakuan layanan khusus bagi siswa remaja pria dan wanita
(misalnya, dalam pelajaran anatomi dan fisiologi dan pendidikan olahraga)
yang diberikan pula oleh para guru yang dapat menyelenggarakan
penjelasan nya dengan penuh dignity;
(2) Disamping itu melalui bentuk-bentuk pendidikan secara formal tersebut,
kiranya dapat pula diadakan diskusi atau panel atau ceramah tamu tentang
pendidikan jenis (sex education), bahaya-bahaya dari perilaku menyimpang
dalam pemuasan kehidupan seksual (masturbasi, onani, prostitusi, dan
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sebagainya) terhadap kesehatan serta perkembangan jasmani dan rohani
yang sehat.

(b) Untuk memahami dan mengurangi kemungkinan timbulnya permasalahan
yang berhubungan dengan perkembangan bahan perilaku kognitif, antara lain:
(1)

Kepada para guru bidang studi tertentu seperti bahasa asing,

matematika, seni suara, dan olahraga, tampaknya dituntut pemahaman yang
mendalam dan perlakuan layanan perndidikan dan bimbingan kebijaksanaan
sehingga siswa-siswa remaja yang biasanya mengalami kesulitan dan
kelemahan tertentu dalam bidang-bidang studi yang sensitif tersebut tidak
menjurus kepada situasi-situasi frustasi yang mengandung lahirnya reaksireaksi mekanisme pertahanan diri atau defence mechanism atau sikap-sikap
dan tindakan-tindakan yang negatif destruktif, baik terhadap bidang
studinya maupun gurunya;
(2) Penggunaan strategi belajar-mengajar yang tepat (individualize atau
small groupbased instruction) untuk membantu siswa-siswa yang tepat (the
acceleratedstudents), dan yang lambat (the slow leaners) misalnya
menggunakan sistem belajar modul;
(3) Penjurusan atau pemilihan dan penentuan program studi seyogyanya
memperhitungkan segala aspek selengkap mungkin dengan data atau
informasi secermat mungkin

yang menyangkut kemampuan dasar

intelektual (iq), bakat khusus (aptitudes), di samping aspirasi atau keinginan
orangtuanya dan siswa yang bersangkutan.
c)

Untuk memahami dan mengurangi kemungkinan timbulnya permasalahan

yang berhubungan dengan perkembangan perilaku social, moralitas dan
kesadaran hidup atau penghayatan keagamaan, antara lain:
1)

Diusahakan terciptanya suasana dan tersedianya fasilitas yang

memungkinkan terbentuknya kelompok-kelompok perkumpulan remaja
yang mempunyai tujuan-tujuan dan program-program kegiatan yang positif
konstruktif berdasarkan minat, keolahragaan, kesenian, keagamaan, hobi,
kelompok belajar atau seperti diskusi, yang diorganisasikan oleh mereka
sendiri dengan guidance dari para pendidik seperlunya;
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2)

Diaktifkannya rumah dengan sekolah (parent-teacher association)

untuk saling mendekatkan dan menyelaraskan system nilai yang
dikembangkan dan cara pendekatan terhadap siswa remaja serta sikap dan
tindakan perlakuan layanan yang diberikan dalam pembinaannya;
3) Pertemuan dan kerja sama antarkelembagaan yang mempunyai tugas
dan kepentingan yang bersangkutan dengan kehidupan remaja secara
rasional (sekolah, lembaga keagamaan, lembaga kesehatan, lembaga
keamanan,

lembaga

pengabdian

kanak-kanak,

lembaga

konsultasi

psikologis, guidance and consulting centre, jawatan sosial, jawatan
penempatan tenaga kerja, lembaga kesehatan mental, dan sebagainya),
tampaknya akan sangat bermanfaat dalam rangka membantu para remaja
mengembangkan program-program pembinaan minat, karier, dan aktifitas
lainnya.
d)

Untuk memahami dan mengurangi kemungkinan timbulnya permasalahan

yang berhubungan dengan perkembangan fungsi-fungsi konatif, afektif, dan
kepribadian, antara lain:
1) Sudah barang tentu jalan yang paling strategis untuk ini ialah apabila
para pendidik terutama para orang tua dan guru dapat menampilkan pribadipribadinya yang dapat merupakan objek identifikasi sebagai pribadi idola
para remajanya;
2) Pemberian tugas-tugas yang dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab,
belajar menimbang, memilih dan mengambil keputusan atau tindakan yang
tepat akan sangat menunjang bagi pembinaan kepribadiannya.

PENUTUP
Berdasarkan pembahasan tersebut dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut.
(1) Remaja merupakan bagian dari masyarakat yang di kemudian hari akan
bertanggung jawab terhadap kemajuan suatu bangsa.
(2) Masalah-masalah yang mungkin timbul berhubungan dengan perkembangan
fisik dan psikomotorik; perkembangan bahasa dan perilaku kognitif;
perkembangan perilaku sosial, moralitas, dan keagamaan; perkembangan
perilaku afektif, konatif dan kepribadian.
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(3) Bentuk penyimpangan pada remaja diklasifikasikan dalam 4 kelompok, yaitu
delikuensi individual, delikuensi situasional, delikuensi sistematis, dan
delikuensi komulatif.
(4) Implikasi dari permasalahan-permasalahan tersebut bagi pendidikan melalui
pendekatan dan pemecahannya dari pendidikan yang merupakan salah satu
jalan yang paling strategis karena bagi sebagian besar remaja bersekolah, para
pendidik mempunyai kesempatan yang lebih besar dalam hal berkomunikasi
dan bergaul.

Dengan mempelajari Isu dan Permasalahan Remaja serta Implikasinya dalam
Pendidikan, Tenaga Pendidik akan mengetahui deskripsi tentang remaja,
permasalahan yang timbul pada remaja, bentuk penyimpangan pada remaja, dan
implikasi dari permasalahan-permasalahan tersebut bagi pendidikan sehingga
pendidik dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada remaja.
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