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Dosen yang bersangkutan,

Ipung Yuwono

3

Seminar Nasional Pendidikan Matematika
Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika
Surabaya, 05 Mei 2012

Peran Pendidikan Matematika dalam Membentuk
Karakter Bangsa*)
Oleh:
Prof. Dr. H. Ipung Yuwono, M.S., M.Sc. **)
Guru Besar Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang
Dalam dasa warsa terakhir ini masalah pendidikan yang paling banyak disorot, baik oleh
mereka yang berasal dari lapangan pendidikan, para pengamat pendidikan, maupun masyarakat
pada umumnya, adalah masalah rendahnya kualitas proses dan hasil pembelajaran. Banyak
ditengarai bahwa lembaga pendidikan formal (sekolah) yang seharusnya mendidik (aspek
karakter, olah rasa dan karsa) siswanya, namun hanya melakukan pengajaran (aspek kognitif,
olah pikir), seperti layaknya yang dilakukan oleh lembaga bimbingan tes. Lembaga bimbingan
belajar (bimbingan tes) melakukan pengajaran yang hanya mementingkan hasil tanpa
mengindahkan proses yang seharusnya. Terlihat dengan kasat mata bahwa proses pembelajaran
telah dikebiri menjadi perolehan informasi dengan sistem tagihan (lulus UN 100%) yang
mengutamakan hasil belajar jangka pendek, sementara pengembangan karakter, pemupukan
kebiasaan belajar, dan kemampuan memecahkan masalah masih jauh tertinggal penanganannya.
Usaha untuk membentuk karakter siswa melalui pembelajaran matematika yang bermakna,
sebenarnya telah dibenamkan dalam kurikulum yang seharusnya diimplementasikan oleh guru.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 (KTSP) tentang Standar Isi Untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk pembelajaran matematika diantaranya
menyatakan:
1.

Pendekatan pemecahan masalah merupakan fokus dalam pembelajaran matematika yang
mencakup masalah tertutup dengan solusi tunggal, masalah terbuka dengan solusi tidak
tunggal, dan masalah dengan berbagai cara penyelesaian.

2.

Dalam setiap kesempatan, pembelajaran matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan
masalah yang sesuai dengan situasi (contextual problem).

*) Disampaikan dalam Seminar Nasional di Univ. PGRI Adhi Buana, Surabaya, 5 Mei 2012.
**) Prof. Dr. Ipung Yuwono, M.S., M.Sc. adalah Guru Besar Pendidikan Matematika
Universitas Negeri Malang
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Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tanggal 23 November 2007
tentang Standar Proses Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan
bahwa dalam proses pembelajaran harus berintikan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Dengan
demikian penjelasan (eksplanasi) guru yang bersifat dogmatis, mencontohi, atau menggurui,
harus diminimalkan. Guru di kelas hanya sebagai fasilitator kegiatan belajar siswa, sehingga
siswa belajar secara bermakna.
Di lapangan, hampir semua guru matematika belum mengamalkan esensi peraturan di atas.
Sebagian besar guru belum memperhatikan kemampuan berpikir siswa atau tidak mengajar
secara bermakna. Terjadi kecenderungan pengajaran matematika ke arah penekanan pada
kemampuan procedural, aspek hitung menghitung, hafalan rumus, hanya mementingkan
langkah-langkah prosedural (algoritmis), dan memberikan perhatian yang rendah pada proses
pemerolehan konsep prosedur, atau rumus. Itu mungkin disebabkan adanya tuntutan kurikulum
(UN), yang harus dihabiskan pada suatu satuan waktu tertentu. Sebagai akibatnya, siswa tidak
mengalami proses pembelajaran matematika secara bermakna.
Selama ini terdapat pemahaman yang keliru tentang matematika sekolah. Hasil penelitian
Yuwono (2006) dan Steinmark & Bush (2003) menyebutkan bahwa hampir semua siswa dan
sebagian besar guru menganggap bahwa: (a) matematika adalah perhitungan saja, (b) soal
matematika harus diselesaikan dengan menggunakan rumus dan dalam waktu yang sesingkatsingkatnya, (c) tujuan mengerjakan soal adalah mendapatkan jawaban benar, (d) peran siswa
dalam belajar matematika adalah menerima penjelasan guru, kemudian menjelaskan kembali saat
ujian, dan (e) semua soal dapat diselesaikan dengn rumus, algoritma, yang ada di buku teks atau
telah dijelaskan guru.
Aspek karakter dalam pendidikan matematika
Proses pembelajaran yang mengedepankan eksplorasi, pemecahan masalah, selalu
menanyakan ―mengapa‖ rumusnya begini, melacak darimana datangnya rumus, atau prosedur,
merupakan pengejawantahan salah satu pendidikan karakter. Karakter yang dimaksud,
diantaranya ulet, tekun, gigih, rasional, kritis, beraktivitas sesuai aturan, dan tidak suka
menerabas/potongkompas (tidak mau antri, kaya mendadak). Saat menjadi warga masyarakat,
orang harus menghargai kerja keras, berpikir rasional, selalu mempertimbangkan kemasukakalan
kejadian atau tawaran yang kelihatannya menarik, namun sebenarnya penuh tipuan dan muslihat.
Dalam pembelajaran matematika siswa perlu dihadapkan pada masalah terbuka dengan
solusi tidak tunggal, dan masalah dengan berbagai cara penyelesaian. Contoh masalah demikian,
misalnya: carilah dua bilangan yang jumlahnya 10, carilah bilangan asli yang faktornya tepat ada
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3, apa perbedaan segitiga dengan persegi?, dsb. Dengan sering mendapatkan masalah yang
jawabannya tidak harus seragam, siswa terbiasa berbeda pendapat dan menghargai pendapat
kawannya. Hal itu merupakan pengejawantahan salah satu karakter manusia dalam menghargai
perbedaan. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus menghargai perbedaan. Mungkin perbedaan
pemikiran, perbedaan agama atau keyakinan atau madzab di antara warga masyarakat yang
pluralis. Hal tersebut mendidik siswa untuk bersikap demokratis dan legawa menerima
keberagaman dan perbedaan.
Pengenalan masalah yang berawal dari lingkungan siswa dimaksudkan agar awalan
pembelajaran matematika menjadi mudah dan menarik bagi siswa. Saat awal pembelajaran siswa
sudah mulai tertarik, bahwa masalah yang akan dikaji ada disekitar mereka, membumi, tidak di
awang-awang. Mempelajari matematika harus dapat menjadi aktivitas yang mengasyikkan bagi
siswa. Hal itu selaras dengan salah satu tujuan pembelajaran matematika yakni: memiliki sikap
menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian,
dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan
masalah. Sikap ulet dan percaya diri merupakan salah satu karakter yang harus dimiliki siswa
untuk bertahan hidup di masa depan yang penuh dengan kompetisi dan atau persaingan hidup.
Aspek karakter dalam matematika
Struktur matematika dibangun secara aksiomatik, dimulai dari ―term‖ yang tidak
didefinisikan, diikuti definisi, aksioma atau postulat yang diterima kebenarannya secara otomatis
dan berpijak pada nalar. Berdasarkan aksioma lalu diturunkan sifat atau teorema atau algoritma.
Hirarkis dalam struktur matematika tersebut mendidik siswa untuk taat azas, konsisten, dan
patuh pada aturan/hukum yang telah ditetapkan. Taat pada aturan/hukum atau prosedur
operasional standar (POS) merupakan salah satu aspek dalam pembentukan karakter bangsa yang
selama ini sering diabaikan oleh pihak yang seharusnya mengawal aturan atau hukum atau POS
tersebut.
Aspek lain dari bangunan matematika yang aksiomatik adalah keberanian untuk menerima
kesepakatan atau konsekuensi, walaupun konsekuensi tersebut rasa-rasanya bertentangan dengan
anggapan kita. Sebagai contoh kita menganggap seharusnya 20 = 0, dan 0! = 0, namun menurut
struktur matematika tidak demikian, yakni 20 = 1, dan 0! = 1. Hal itu mencerminkan keharusan
kita untuk konsisten, menerima hal yang telah disepakati, bersikap jujur, disiplin, legawa,
mengakui kekurangan, dan menepati janji. Karakter demikian, secara kasat mata mulai luntur
dari kehidupan berbangsa kita.
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Sistem atau struktur dalam matematika harus dibangun dengan memperhatikan semesta
pembicaraan. Kebenaran matematis adalah kebenaran yang berlaku dalam semestanya. Dalam
semesta bilangan bulat dan operasinya, perkalian bilangan yang menghasilkan nol, maka
minimal satu dari dua bilangan tersebut haruslah nol. Hal tersebut tidak berlaku dalam sistem
bilangan modulo-6 (bilangan jam 6-an) dan operasinya, karena ada dua bilangan yang taknol,
yakni 2 dan 3, yang bila dikalikan menghasilkan nol. Aspek karakter yang seharusnya muncul
dari kesemestaan ini adalah orang hidup harus mengikuti sistem, nilai/adat atau kebiasaan yang
berlaku di tempat tersebut.
Penutup
Catatan akhir dari paparan singkat ini adalah bahwa pembentukan karakter memerlukan
adanya keteladanan dari orang tua, guru, birokrat pendidikan dan para pemimpin.

Selain

keteladanan perlu adanya intervensi melalui proses pembiasaan secara terus-menerus dalam
jangka panjang yang dilakukan secara konsisten, agar perilaku berkarakter terinternalisasi dalam
diri siswa.
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CURRICULUM VITAE
I.

II.

III.

IDENTITAS
Nama

: Drs. Bambang Dwi Hartono, M.Pd.

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Tempat / Tanggal Lahir

: Pacitan, 24 Juli 1961

Agama

: Islam

Status Perkawinan

: Kawin

Alamat

: Jl. Walikota Mustajab No. 78, Surabaya.

Telpon

: (031) 5458766

Nama Istri

: Dyah Katarina S.Psi.

Jenis Kelamin

: Perempuan

Tempat / Tanggal Lahir

: Surabaya, 27 Juni 1968

Agama

: Islam

Status Perkawinan

: Kawin

Alamat

: Jl. Walikota Mustajab No. 78, Surabaya.

Telpon

: (031) 5458766

PENDIDIKAN
1.

Sekolah Dasar 8 tahun Komparasi PPSP IKIP Surabaya tamat tahun 1976

2.

Sekolah Menengah Atas PPSP IKIP Surabaya tamat tahun 1980

3.

S – 1 Pendidikan Matematika IKIP Surabaya tamat tahun 1984

4.

S – 2 Pendidikan Matematika IKIP Malang tamat tahun 1990

5.

Lemhanas tahun 2001

PEKERJAAN
1.

Mengajar di beberapa SMP / SMA Swasta di Surabaya (1980 - 1996)

2.

Dosen Pendidikan Matematika IKIP Semarang (1987 - 1997)

3.

Wiraswasta (1997 - 2000)
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4.

Wakil Walikota Surabaya (2000 - 2002)

5.

Walikota Surabaya (2002 - 2004)

6.

Komisaris PT. SIER Surabaya (2001 - 2005)

7.

Walikota Surabaya (2005 – 2010)

8.

Anggota Dewan Penyantun di Unair (2005 – 2010)

9.

Wakil Walikota Surabaya (2010 – 2015)

10. Anggota Dewan Pembina di UNTAG (2002 s/d sekarang)
11. Anggota Dewan Penyantun di Narotama (2002 s/d sekarang)
12. Ketua Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Surabaya (2010 – 2015)
13. Ketua Komunitas Intelejen Daerah dan Pembuna Komunitas Intelejen Daerah (2010 –
2015)
14. Ketua Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS Kota Surabaya (2010 – 2015)
15. Ketua Pelaksana Harian Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Surabaya
(2010 - 2015)
16. Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Surabaya (2010 – 2015)
IV.

V.

PENGHARGAAN
1.

Pembina terbaik Olah Raga di Jawa Timur versi SIWO PWI Jawa Timur

2.

Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Tahun

NAMA ANAK
1.

Azziza Bedytya Mahaputri (19 April 1989)

2.

Akbar Bram Mahaputra (11 Oktober 1990)

3.

Azzam Bre Mahaputra (27 Oktober 1997)
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“ MEMBANGUN KARAKTER BUDAYA
ANTI KORUPSI BANGSA
MELALUI PEMBELAJARAN MATEMATIKA “

Oleh :

BAMBANG DH

SIFAT – SIFAT
KEJIWAAN

HATI

AKHLAK

PIKIRAN

BUDI PEKERTI

PERBUATAN

TABIAT

KEBIASAAN

WATAK

KARAKTER

DISIPLIN

PATRIOTIK

JUJUR

TIDAK PUTUS ASA

BERANI

TERTIB

PEKERJA KERAS

TOLERAN

HEMAT

SUKA MENOLONG

CERMAT

AMANAH

BERSAHAJA

PEDULI
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SOMBONG
IRI
DENGKI

EGOIS
SERAKAH
LICIK
PELIT
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 REASONING

 CONSISTANT
 LOGIC
 NO OVERLOP

 STRICT
 ACCURACY
 AGREEMENT
 SIMPLIFICATION
 PATTERN

 etc……

KELENGKUNGAN
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-KOGNITIF
-AFEKTIF

-SIKOMOTOR
EINSTEIN

Senin, 09/04/2012 15:18 WIB

Bejat! Seorang Bapak Cabuli Anak Kandung
Hingga Hamil 7 Bulan
Eko Sudjarwo – detikSurabaya

Lamongan - Bejat! Mungkin kata-kata ini yang pantas diucapkan untuk
seorang bapak yang tega
mencabuli anak kandungnya. Pria bernama Sutris (36) mencabuli darah
dagingnya sendiri yang masih kelas 6 SD, hingga hamil 7 bulan.
Warga Desa Ayam Alas Kecamatan Mantup, Lamongan, ini pun tidak
mampu melawan saat
digelandang petugas ke ruang penyidikan Mapolres Lamongan. Dia
diperiksa karena mencabuli sebut saja AN (11).

Senin, 09/04/2012 15:18 WIB

Peristiwa itu terjadi sejak tahun lalu. Korban yang merupakan anak
keduanya, kerap kali berada di rumah sendirian.
Sedang istrinya yang bekerja sebagai buruh tani dan selalu pulang sore
hari. Melihat kesempatan itu, tersangka lantas
memaksa anak kandungnya melayani nafsu bejatnya dengan
mengancam akan meninggalkan keluarga jika korban tidak bersedia
melayani.
Ternyata, perbuatan tidak senonoh itu terus dilakukan berulangkali
hingga korban hamil 7 bulan. Di hadapan petugas,
tersangka mengaku jika telah 14 kali melakukan pencabulan terhadap
anak kandungnya sendiri.

"Semuanya saya dilakukan di dalam rumah saat istri bekerja sebagai
buruh tani," katanya.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan bejatnya, tersangka harus
mendekam di sel tahanan
Mapolres lamongan dan dijerat UU Perlindungan Anak serta UU
Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun
penjara.
"Kami masih terus meminta keterangan korban dan tersangka," kata
Kasubag Humas Polres Lamongan, AKP Umar Dami kepada wartawan.
(fat/fat)
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DIANTARA

RANGKING HDI (Tertinggi)
NEGARA
Norwegia
Australia
Selandia Baru
Amerika Serikat
Irlandia
Liechtenstein
Belanda
Kanada
Swedia
Jerman
Jepang
Korea
Swiss
Perancis
Israel
Finlandia
Islandia
Belgia
Denmark
Spanyol
Hongkong, China
Yunani
Italia
Luksemburg
Austria

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Sumber : http://hdr.undp.org/en/statistics/

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Inggris (United Kingdom)
Singapura
Republik Ceko
Slovenia
Andorra
Slovakia
Uni Emirat Arab
Malta
Estonia
Cyprus
Hongaria

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

37
38
39
40

Brunai Darussalam
Qatar
Bahrain
Portugal
Polandia

79
80 Jamaica
81 Tunisia
82 Jordan

122
123
124
125

83 Turki
84 Algeria
85 Tonga

126 Congo
127 Sao Tome and Principe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

HDI (Tertinggi)
NEGARA
Norwegia
Australia
Belanda
Amerika Serikat
Selandia Baru
Kanada
Irlandia
Liechtenstein
Jerman
Swedia
Swiss
Jepang
Hongkong, China
Islandia
Korea
Denmark
Israel
Belgia
Austria
Perancis
Slovenia
Finlandia
Spanyol
Italia
Luksemburg
Singapura
Republik Ceko
Inggris (United Kingdom)
Yunani
United Arab Emirates
Cyprus
Andorra
Brunai Darussalam
Estonia
Slovakia
Malta
Qatar
Hongaria
Polandia
Lithuania
Portugal
Bahrain
Latvia
Chili
Argentina
Kroasia
Barbados

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

HDI (tinggi)
NEGARA
Uruguay
Palau
Rumania
Kuba
Seychelles
Bahama
Montenegro
Bulgaria
Saudi Arabia
Meksiko
Panama
Serbia
Antigua and Barbuda
Malaysia
Trinidad dan Tobago
Kuwait
Libya
Belarus
Rusia
Grenada
Kazakhstan
Costa Rica
Albania
Lebanon
Saint Kitts and Nevis
Venezuela
Bosnia
Georgia
Azerbaijan
Ukraina
Mauritius
Yugoslavia
Jamaica
Peru
Dominica
Saint Lucia
Ekuador
Brazil
Saint Vincent
Armenia
Colombia
Iran
Oman
Tonga
Turki
Belize
Tunisia

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

HDI (Sedang)
NEGARA
Fiji
Turkmenistan
Republik Dominika
China
El Salvador
Sri Lanka
Thailand
Gabon
Suriname
Bolivia
Paraguay
Philipina
Botswana
Moldova
Mongolia
Mesir
Uzbekistan
Micronesia
Guyana
Namibia
Honduras
Maldives
Indonesia
Kyrgyzstan
Afrika Selatan

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

41
42 Barbados

Sumber : http://hdr.undp.org/en/statistics/

HDI (tinggi)
NEGARA
Bahama
Lithuania
Chili
Argentina
Kuwait
Latvia
Montenegro
Rumania
Kroasia
Uruguay
Libya
Panama
Saudi Arabia
Meksiko
Malaysia
Bulgaria
Trinidad dan Tobago
Serbia
Belarus
Costa Rica
Peru
Albania
Rusia
Kazakhstan
Azerbaijan
Bosnia dan
Herzegovina
Ukraina
Iran
Yugoslavia
Mauritius
Brazil
Georgia
Venezuela
Armenia
Ekuador
Belize
Colombia

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

Syrian Arab Republik
Tajikistan
Vietnam
Morocco
Nicaragua
Guatemala
Equatorial Guinea
Cape Verde
India
Timor Leste
Swaziland
Lao People 's Demiocratic
Republic
Solomon Islands
Kamboja
Pakistan

HDI (Sedang)
NEGARA
Jordan
Algeria
Sri Lanka
Republik Dominika
Samoa
Fiji
China
Turkmenistan
Thailand
Suriname
El Salvador
Gabon
Paraguay
Bolivia
Maldives
Mongolia
Moldova
Philipina
Mesir
Palestina
Uzbekistan
Mikronesia
Guyana
Botswana
Syrian Arab Republik
Namibia
Honduras
Kiribati
Afrika Selatan
Indonesia
Vanuatu
Kyrgyzstan
Tajikistan
Vietnam
Nicaragua
Morocco
Guatemala
Irak
Cape Verde
India
Ghana
Equatorial Guinea
Congo
Lao People 's
Kamboja
Swaziland
Bhutan

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

HDI (Terendah)
NEGARA
Kenya
Bangladesh
Ghana
Kamerun
Myanmar
Yaman
Benin
Madagascar
Mauritania
Papua Nugini
Nepal
Togo
Comoros
Lesotho
Nigeria
Uganda
Senegal
Haiti
Angolo
Djibouti
Tanzania
Cote d'lvoire
Zambia
Gambia
Rwanda
Malawi
Sudan
Afganistan
Guinea
Ethiopia
Sierra Leone
Republik Afrika Tengah
Mali
Burkina Faso
Liberia
Chad
Guinea - Bissau

164
165 Mozambique
166 Burundi
167 Niger
Congo (Democratic
168 Republic of the)
169 Zimbabwe

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

HDI (Terendah)
NEGARA
Solomon Islands
Kenya
Sao Tome and Principe
Pakistan
Bangladesh
Timor Leste
Angolo
Myanmar
Kamerun
Madagascar
Tanzania
Papua Nugini
Yaman
Senegal
Nigeria
Nepal
Haiti
Mauritania
Lesotho
Uganda
Togo
Comoros
Zambia
Djibouti
Rwanda
Benin
Gambia
Sudan
Cote d'lvoire
Malawi
Afganistan
Zimbabwe
Ethiopia
Mali
Guinea - Bissau
Eritrea
Guinea
Central African Republic
Sierra Leone
Burkina Faso
Liberia
Chad
Mozambique
Burundi
Niger
Congo Democratic
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Peringkat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Negara / Wilayah
Selandia Baru
Denmark
Finlandia
Swedia
Singapura
Norwegia
Belanda
Australia

Nilai
9.5
9.4
9.4
9.3
9.2
9.0
8.9
8.8

Swiss
Kanada
Luxembourg
Hongkong
Islandia
Jerman
Jepang
Austria
Barbados
Inggris
Belgia
Irlandia
Bahama
Chili
Qatar
Amerika Serikat
Perancis
Saint Lucia
Uruguay
Uni Emirat Arab
Estonia

8.8
8.7
8.5
8.4
8.3
8
8
7.8
7.8
7.8
7.5
7.5
7.3
7.2
7.2
7.1
7
7
7
6.8
6.4

Peringkat Negara / Wilayah
Nilai
117
Vietnam
2.9
118
Bolivia
2.8

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

Mali
Bangladesh
Ekuador
Ethiopia
Guatemala
Iran
Kazakhstan
Mongolia
Mozambik
Solomon Islands
Armenia
Republik Dominika
Honduras
Philipina
Syria
Kamerun
Eritrea
Guyana
Lebanon
Maldives
Nicaragua
Niger
Pakistan
Sierra Leone

2.8
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

Peringkat
30
31
32
33
34
35
36
37

Negara / Wilayah
Cyprus
Spanyol
Botswana
Portugal
Taiwan
Slovenia
Israel
Saint Vincent and the
Grenadines
Bhutan
Malta
Puerto Rico
Cape Verde
Polandia
Korea Selatan
Brunei Darussalam
Dominica
Bahrain
Macau
Mauritius
Rwanda
Costa Rica
Lithuania
Oman
Seychelles
Hongaria
Kuwait
Jordan
Republik Ceko
Namibia

Nilai
6.3
6.2
6.1
6.1
6.1
5.9
5.8
5.8

Peringkat
Negara / Wilayah
Azerbaijan
143
144
Belarus

Nilai
2.4
2.4

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

Comoros
Mauritania
Nigeria
Rusia
Timor Leste
Togo
Uganda
Tajikistan
Ukraina
Republik Afrika Tengah
Congo Republic
Cote d'Ivoire
Guinea-Bissau
Kenya
Laos
Nepal
Papua Nugini
Paraguay
Zimbabwe
Kamboja
Guinea
Kyrgyzstan
Yaman
Angola

5.7
5.6
5.6
5.5
5.5
5.4
5.2
5.2
5.1
5.1
5.1
5
4.8
4.8
4.8
4.8
4.6
4.6
4.5
4.4
4.4

2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.3
2.3
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.1
2.1
2.1
2.1
2

Peringkat
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Negara / Wilayah
Saudi Arabia
Malaysia
Cuba
Latvia
Turki
Georgia
Afrika Selatan
Kroasia

Nilai
4.4
4.3
4.2
4.2
4.2
4.1
4.1
4

Montenegro
Slovakia
Ghana
Itali
FYR Macedonia
Samoa
Brazil
Tunisia
China
Rumania
Gambia
Lesotho
Vanuatu
Colombia
El Salvador
Yunani
Morocco
Peru
Thailand
Bulgaria
Jamaica

4
4
3.9
3.9
3.9
3.9
3.8
3.8
3.6
3.6
3.5
3.5
3.5
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.3
3.3

Peringkat
88
89
90
91
92
93
94
95

Negara / Wilayah
Panama
Serbia
Sri Lanka
Bosnia and Herzegovina
Liberia
Trinidad and Tobago
Zambia
Albania

Nilai
3.3
3.3
3.3
3.2
3.2
3.2
3.2
3.1

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

India
Kiribati
Swaziland
Tonga
Argentina
Benin
Burkina Faso
Djibouti
Gabon
Indonesia
Madagaskar
Malawi
Meksiko
Sao Tome and Principe
Suriname
Tanzania
Algeria
Mesir
Kosovo
Moldova
Senegal

3.1
3.1
3.1
3.1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9

Peringkat Negara / Wilayah
Nilai
169
Chad
2
170
Democratic Republic 2
of the Congo
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

Libia
Burundi
Equatorial Guinea
Venezuela
Haiti
Irak
Sudan
Turkmenistan
Uzbekistan
Afganistan
Myanmar
Korea Utara
Somalia

2
1.9
1.9
1.9
1.8
1.8
1.6
1.6
1.6
1.5
1.5
1
1

Catatan : Peringkat Indeks
Persepsi Korupsi Negara /
Wilayah berdasarkan anggapan
seberapa korupsinya pada sektor
publik mereka. Sebuah penilaian
suatu negara / wilayah
menunjukkan tingkat persepsi
korupsi sektor publik pd skala 010, dimana nilai 0 berarti bahwa
suatu negara dianggap sebagai
sarana yang sangat korup dan
nilai 10 dapat diartikan bahwa
suatu negara dianggap sangat
bersih dari korup. Peringkat
suatu negara menunjukkan
posisi relatif terhadap negara /
wilayah yang termasuk dalam
indeks.
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Makalah Utama
Dr. S. Belen, S.Pd, B.Phil.
Judul : ―Pendidikan Karakter. Apa, mengapa dan bagaimana.‖
CURRICULUM VITAE
I.

II.

IDENTITAS
Nama

: Dr. S. Belen, S.Pd, B.Phil.

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Tempat / Tanggal lahir

: Makassar, 7 Juli 1950

Pendidikan dan Latihan:
1.

Sekolah Tinggi Filsafat Ledalero, Flores, NTT (B.Phil = Bachelor Philosophiae)

2.

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang

3.

Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang, Jawa Timur (S.Pd.)

4.

Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Jakarta

5.

Institute of Education University of London, Inggris

6.

University of Cambridge Local Examination Syndicate, Inggris

7.

South Bank University, London, U.K. (tanpa lewat jenjang S2 langsung S3 SosiologiAntropologi)

III.

Pekerjaan dan Tugas:
1.

Narasumber dan konsultan pusat Kurikulum Balitbang Kemdikbud

2.

Pendidikan Hak Asasi Manusia – bekerjasama dengan KOMNASHAM, UNESCO, dan
lembaga internasional lain.

3.

Pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan PAKEM: UNESCO, UNICEF,
DEPDIKNAS

4.

Evaluator untuk Proyek NTT - PEP AusAID, Flores

5.

Ditjen Manajemen Dikdasmen, Konsultan untuk Pengembangan Profesional Guru
Pendidikan Agama

6.

Dosen S2 UNJ

7.

Konsultan pada sejumlah sekolah dan perguruan tinggi serta penerbit
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8.

Tahun 2008 - 2009 ini mengembangkan 5 SDd model di Maluku Utara, memvasilitasi
revisi kurikulum PGSD FKIP Universitas Pattimura, Ambon dan membina SD di Ambon
dan Pulau Seram bersama Save the Chidren

9.

Tahun 2009 – 2011: Mengembangkan Sd model di Ambon dan Seram, tarutung di
Tapanuli Utara, flores Timur, dan Merauke(Papua).

10. Tahun 2009 – 2010: Mengembangkan sekolah model harmoni di Poso dan Palu
(Sulawesi tengah)
11. Tahun 2007 – 2011: Mengembangkan SMA model belajar aktif Di Pematang Siantar,
Sumatera Utara
12. Tahun 2010: Mengembangkan SMA model di Ende, Flores, NTT
13. Tahun 2011 s/d sekarang: Mengembangkan SMP dan SMA model contextual teaching &
learning Di Pontianak, Kalbar da SMA model di lalian, Belu, Timor (NTT)
14. Tahun 2011 s/d sekarang: Mengembangkan TK, SD, SMP, dan SMA model contextual
teaching & learning pada sebuah yayasan di Jakarta Barat serta membantu
pengembangan sister schools antara sekolah yayasan ini dengan TK,SD, SMP, dan SMA
di Kalabahi, Alor dan dengan SMP di Lewoleba, Lembata (NTT), terutama dalam bidang
kewirausahaan dan ekonomi kreatif.
IV.

Konsultan dan Pelatih untuk:
1.

Pengembangan dan implemetasi kurikulum dan penilaian

2.

Pengembangan buku pelajaran an saran belajar lain.

3.

Pendidikan HAM di sekolah dan PT.

4.

Rintisan inovasi pendidikan

5.

Pelatihan guru, kepala sekolah, pengawas, dan dosen.

6.

Penelitian tindakan kelas (PTK) untuk penulisan karya ilmiah guru, penelitian pendidikan
dan penelitian sosial.

7.

Pendidikan karakter berlandaskan budaya bangsa.

8.

Pendidikan kewirausahaan dan ekonomi kreatif.

9.

Pendidikan pengurangan risiko bencana alam dan sosial

10. Persiapan menghadapi ujian nasional.
11. Contextual teaching & learning dan brain based learning.
12. Mengapa siswa gagal dan solusinya.
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Apa, mengapa,
bagaimana
Pendidikan Karakter
S.Belen
www.sbelen.wordpress.com
Youtube: BelenSirilus

Tugas individual
• Sejauh mana Anda mengenal
tentang pendidikan karakter dan
sejauh mana telah
melaksanakan pendidikan
karakter (di sekolah / tempat
kerja dan di keluarga serta
lingkungan masyarakat)?

Apa ukuran kemajuan
sebuah negara?

Apa ukuran kemajuan
sebuah daerah?

1. Pendapatan nasional? X
2. Kemajuan teknologi? X
3. Kekuatan militer? X
4. Karakter penduduk? V

1. Pendapatan daerah? X
2. Kemajuan teknologi? X
3. Kekuatan keamanan? X
4. Karakter penduduk? V

Diskusi
• Apa arti karakter?
• Nilai-nilai karakter apa yang
paling penting
ditumbuhkembangkan dalam
diri mahasiswa sekarang?
Hubungan
dengan: diri

sesama

alam
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Apa fokus hidup
Anda?

Pengertian

Rasa aman

Kebijaksanaan

PUSAT

Pedoman

Daya

• Rasa aman: Perasaan diri berguna,
identitas anda, jangkar emosional anda,
harga diri anda, kuat tidaknya kekuatan
pribadi yang mendasar.
• Pedoman: Sumber arah hidup, peta anda,
kerangka acuan internal anda menafsirkan
apa yang terjadi di luar, standar, kriteria
implisit yang mengatur pengambilan
keputusan dan pelaksanaan saat demi
saat.

Pengertian
• Kebijaksanaan: Perspektif hidup anda, rasa
keseimbangan, pengertian hubungan antara
berbagai bagian dan prinsip. Meliputi
penilaian, ketajaman pandangan,
pemahaman, keutuhan yang terpadu.
• Daya: Kemampuan / kapasitas bertindak,
potensi & kekuatan mencapai sesuatu.
Energi vital untuk membuat pilihan &
mengambil keputusan. Kemampuan
mengatasi kebiasaan buruk dan
mengusahakan kebiasaan yang baik, lebih
efektif.

Rasa aman

Kebijaksanaan

PASANGAN

Pedoman

Daya
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Rasa aman

Rasa aman

Kebijaksanaan

KELUARGA

Pedoman

Kebijaksanaan

UANG

Pedoman

Daya

Daya

Rasa aman

Rasa aman

Kebijaksanaan

PEKERJAAN

Pedoman

Kebijaksanaan

Rasa aman

Rasa aman

KESENANGAN

Daya

Pedoman

Daya

Daya

Kebijaksanaan

HARTA

Pedoman

Kebijaksanaan

TEMAN

Pedoman

Daya
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Rasa aman

Rasa aman

DIRI

Pedoman

MUSUH

Kebijaksanaan

Kebijaksanaan

Pedoman

SENDIRI

Daya

Daya

Rasa
aman

Pedoman Kebijaksana Daya

Jika Anda
berpusat
kepada
pasangan

 …..
 …..
 …..
 …..
 …..

 …..
 …..

Pusat

Rasa
aman

Pedoman Kebiksanaan Daya

Jika Anda
berpusat
kepada
prinsip

 …..
 …..
 …..
 …..
 …..

 …..
 …..
 …..
 …..

Pusat
Keluarga

Uang

Pasangan

Pekerjaan

Diri
Harta

PRINSIP

Tempat
ibadah

Rasa
aman

Uang
Pekerjaan
Harta

Kesenangan
Teman

 …..

Teman

Pedoman

Kebiksanaan

Daya

Pasangan

Keluarga

 …..

Kesenangan

Musuh

Pusat

an

 …..
 …..
 …..
 …..
 …..
 …..

 …..
 …..
 …..
 …..

Musuh
Tempat
ibadah
Diri sendiri
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Sisa waktu dalam hidup ini
Imajinasikan / bayangkan bahwa
Anda hanya diberi waktu untuk
hidup 1 tahun lagi.
Apa yang akan Anda prioritaskan
dalam kehidupan dalam rentang
waktu yang tersisa ini?

Nilai-nilai karakter berlandaskan
budaya bangsa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. Semangat kebangsaan
11. Cinta tanah air
12. Menghargai prestasi
13. Bersahabat/komunikatif
14. Cinta damai
15. Gemar membaca
16. Peduli lingkungan
17. Peduli sosial
18. Tanggung jawab

Religius
Jujur
Toleransi
Disiplin
Kerja keras
Kreatif
Mandiri
Demokratis
Rasa ingin tahu

Pusat Kurikulum Balitbang Kemendiknas

KARAKTER

KARAKTER

…………………
…………………
…………………
…………………
……………..…
…

…………………
…………………
…………………
…………………
……………..…
…

Tayangan video yang berhubungan
dengan Pendidikan karakter

• Video Pendidikan Karakter di TK,
SD, SMP, Madrasah, SMA, SMK
• Video Children see, children do;
Indonesia Terkini; Lena Maria
yang buntung; Forest Gump;
Domba pink, atau yang lain

1

Integrasi dalam
mata pelajaran

2

Melalui muatan
lokal

3

Kegiatan
pengembangan
diri

Mengembangkan silabus dan
RPP pada kompetensi yang
sudah ada sesuai dengan nilai
yang akan diterapkan
Kompetensi dikembangkan
oleh sekolah/daerah
Pembudayaan & Pembiasaan
melalui keg. ekstra kurikuler
Layanan konseling bagi
peserta didik
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• Kerohanian (Rohani Islam, Rohani Kristen, Rohani Katolik, Rohani
Hindu, Rohani Buddha) – untuk mengembangkan nilai-nilai religius,
toleransi, dan demokratis.
• Kelompok ilmiah remaja – pengembangan nilai-nilai gemar
membaca, rasa ingin tahu, kreatif, menghargai prestasi.
• Tari tradisional – pengembangan nilai-nilai cinta tanah air, kreatif.
• Palang Merah Remaja – pengembangan nilai-nilai bersahabat,
cinta damai, peduli sosial.
• Pramuka – pengembangan nilai-nilai disiplin, kerja keras, kreatif,
mandiri.
• Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) – pengembangan nilai-nilai
disiplin, cinta tanah air, semangat kebangsaan.
• Olahraga prestasi – pengembangan nilai-nilai sportivitas, kerja
keras, disiplin, menghargai prestasi.

• Diwujudkan melalui interaksi antar-peserta didik,
antar-guru, antar-tenaga kependidikan, antara peserta
didik dengan kepala sekolah, guru, dan tenaga
kependidikan, serta antara warga sekolah dengan
masyarakat sekitar.
• Interaksi tersebut terikat oleh berbagai aturan, norma,
dan etika yang berlaku di sekolah.
• Kepemimpinan, keteladanan, keramahan, toleransi,
kerja keras, disiplin, kepedulian sosial, kepedulian
lingkungan, rasa kebangsaan, dan tanggungjawab
merupakan nilai-nilai yang dikembangkan dalam
budaya sekolah.

Konsep
ilmu

•
•
•
•

Kegiatan rutin.
Kegiatan spontan.
Keteladanan.
Pengkondisian.

Dorongan
kreativitas

.

Iklim
sekolah

Proses
pembelajaran

Tradisi
Proses
peneladanan

Proses
pembiasaan

Dorongan
memecahkan
masalah

.

• Penampilan.
• Pelayanan.
• Prestasi

1. Masukkan ke dalam cakram pendidikan
karakter
2. Apa saja kegiatan yang bisa dilakukan
sekolah untuk membangun karakter yang
baik dan unggul siswa?
Melalui:
(1) Proses peneladanan
(2) Proses pembiasaan
(3) Proses pembelajaran: Contoh kegiatan
belajar yang diintegrasikan ke dalam mata
pelajaran yang turut mendukung
pengembangan karakter siswa

Kesenian

Nilai-nilai
harapan
bangsa
Indonesia

.
Budaya
lingkungan
hidup
Budaya
setempat

Budaya damai

Tradisi &
nilai bangsa
lain

Budaya
nasional

Perubahan perilaku
individu dimulai dari
kaki, dalam arti mulai
bertindak walaupun
dalam tindakantindakan kecil.

III

Selanjutnya,
perubahan perilaku
datang dari motivasi
hati, yang
dipengaruhi emosi.

II

Dan ketiga,
perubahan perilaku
individu dipengaruhi
konsep, pikiran /
pandangan di kepala
/ benaknya.

I
© SBelen
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Mengapa?
• Mengapa kita menekankan perubahan
perilaku mengikuti tahapan ini?
• Pola penekanan seperti ini mengikuti
perkembangan otak (mulai dari
belakang ke arah depan) dan prinsipprinsip kerja otak. Jika kita mengikuti
apa yang dimaui otak, kerja kita dalam
mendidik orang akan berhasil / efektif.

Prefrontal Cortex
-> Penilaian

IV. Prefrontal
Cortex ->
Judgement /
Penilaian
III. Amygdala
-> Emosi

Amygdala
-> Emosi

II. Nucleus Accumbens
-> Motivasi

Nucleus Accumbens ->
Motivasi

Cerebellum ->
Koordinasi fisik

I. Cerebellum ->
Koordinasi fisik

Perkembangan otak dimulai dari belakang
otak …
dan bergerak ke depan

Perkembangan otak dimulai dari
belakang otak … dan bergerak ke depan

Perkembangan otak dimulai dari belakang otak … dan
bergerak ke depan

Usia 24

Amygdala

Judgment
/Penilaian

Emosi
Motivasi
Koordinasi
fisik

Prefrontal
Cortex

Judgment
/Penilaian

Emosi

Motivasi

Koordinasi
fisik,
Pemrosesa
n indera

Nucleus
Accumbens
Cerebellum

Perhatikan: Judgment / penilaian adalah
yang paling akhir berkembang

Ah… keseimbangan, akhirnya!
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Lingkungan
masyarakat

LSM

Sekolah
Gambar Agen-agen yang
mempengaruhi pendidikan
anak

Anak
Masjid,
gereja,
pura,
wihara

Keluarga /
wali
Penguasa
negara
setempat

Penanganan
perbedaan
individual

Pajangan
karya
siswa

Kerja
kelompok

Diskusi
Pengorganisasian
kelas

Unsur2
Belajar aktif

Teknik bertanya
& umpan balik

Keterampilan
berpikir

Kegiatan
belajar
aktif & kreatif

Penggunaan
lingkungan
& beragam
sumber belajar

• Apa saja gagasan pengembangan
karakter mahasiswa melalui proses
peneladanan dan proses pembiasaan di
kampus melalui kegiatan akademik,
kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan
pengabdian masyarakat, serta kode etik
di kampus? Tuliskan gagasan Anda
dalam kelompok pada secarik kertas!

Hasil diskusi Tangerang
Peneladanan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Berpakaian Rapi
Ramah
Disiplin
Kasih sayang
Kejujuran
Meminta maaf
Sopan santun
Tidak merokok

Hasil diskusi Surabaya
Peneladanan

Pembiasaan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Buang sampah
Tepat waktu
Berdoa
Menyapa
Minta izin
Pakaian rapi
Memberi salam
Jabatangan
Memelihara lingkungan
Hidup sehat
Hemat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

JUJUR dalam segala hal
Berbicara santun
Membuang sampah pada
tempatnya
Rajin menabung
Saling menyayangi antar-teman
Berpakaian dengan sopan
Menepati janji
Datang sekolah tepat waktu
Suka berbagi
Tolong menolong
Toleransi
Taat beribadah
Sederhana
Ramah
Sabar
Ikhlas/ mengalah

Pembiasaan
1.
2.
3.
4.

Datang tepat waktu
Pakaian sesuai ketentuan
Berbicara ramah dan sopan
Berbahasa indonesia baik dan
benar (EYD)
5. Taat peraturan
6. Mencuci tangan
7. Membuang sampah pada
tempatnya
8. Berdoa sebelum makan, belajar
9. 3 S (salam, senyum, sapa)
10. Mengucapkan terima kasih
11. Menjaga lingkungan
12. Memberi dan meminta maaf
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Hasil diskusi Surabaya
Peneladanan
1. Berpakaian sopan dan rapi
2. Buang sampah pada
tempatnya
3. Datang tepat waktu
4. Sopan santun dalam
berbicara
5. Contoh menulis dengan
rapi dan jelas
6. Menghargai orang lain
7. Tidak merokok didepan
siswa
8. dll…..

Pembiasaan
1. Berdo’a sebelum
pembelajaran dimulai
2. Mengucapkan terima
kasih, salam, dan
menyapa
3. Meminta maaf
4. Mengucapkan kata “
TOLONG”
5. Toleransi
6. Menghargai……

Hasil diskusi
Peneladanan
Disiplin waktu
Pakaian rapi
Bicara sopan
Ramah, stop kekerasan fisik,
verbal, emosional
Jangan merokok depan anak
Buang sampah pada
tempatnya
Tidak membeda-bedakan
siswa
Aplikasi konkret
Kompak korps guru

Hasil diskusi Tenggarong
Peneladanan

Pembiasaan

1. Guru disiplin datang tepat
waktu
2. Guru berpakaian rapi
3. Tidak merokok di kelas
4. Tidak mengoperasikan HP
di kelas
5. Guru berbicara santun
6. Guru aktif mengikuti
upacara bendera
7. Guru berpenampilan tidak
berlebihan

1. Senyum, sapa, salam
2. Buang sampah pada
tempatnya
3. Saling menolong
4. Tidak mencoret dinding
atau meja
5. Disiplin waktu
6. Menjaga kebersihan kelas
dan fasilitas sekolah
7. Berpakaian sesuai
ketentuan
8. Berbicara baik dan sopan

Pembiasaan

Game Pendidikan Karakter

Kantin kejujuran
Salam, sapa, senyum
Berdoa
Piket
Pengajian
Olahraga
Sholat berjamaah
Kebaktian, devosi pagi
Kegemaran membaca
Kebersihan
English Day
Upacara bendera
Senam otak

• Permainan berpasangan melepas tali yang mengikat
tangan dua pemain.
• Permainan memberi permen sambil menghitung
jumlah orang yang diberi. Tiap peserta diberi 2
permen.
• Demonstrasi menuangkan kopi ke dalam air bening
dalam gelas & susu ke dalam air bening dalam gelas.
• Permainan menyusun potongan tangram (jigzaw
puzzle). Tidak boleh meminta / mengambil, hanya
boleh menunggu untuk diberi.
• Membisikkan pesan berantai.
• dll yang relevan
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ASPEK INTUITIVE PADA TAHAP BERPIKIR MODEL VAN HIELE
Dra. Susilo Bekti, M.Pd.
bekti_susilo2006@yahoo.co.id
Prodi Pendidikan Matematika FPIEK IKIP Budi Utomo Malang
ABSTRAK
Fischbein (1994) menyatakan bahwa dalam menganalisis tingkah laku matematika siswa, ada tiga
aspek yang perlu diperhitungkan yaitu aspek formal, algoritmik, dan intuitive. Menurut Fischbein
(1987), intuisi dikarakteristikkan oleh intrinsic certainty, self-evidence and immediacy perseverance,
coerciveness, globality, extrapolativeness, implicitness dan theory status.
Tingkat berpikir menurut van Hiele terdiri dari tingkat berpikir visualisasi (tingkat nol), tingkat
berpikir analitik (tingkat satu), tingkat berpikir abstraksi (tingkat dua), tingkat berpikir deduksi (tingkat
tiga), dan tingkat berpikir rigor (tingkat empat). (Burger, 1993)
Berdasarkan karakteristik intuisi dan juga karakteristik tingkat berpikir siswa berdasar model van
Hiele, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tahap berpikir siswa, aspek intuitive tingkah laku
matematik siswa semakin berkurang. Dengan demikian, dalam pembelajaran geometri ada tiga tahap
yang perlu ditempuh, yaitu (1) Tahap A: Intuitif, pekerjaan eksperimental; (2)Tahap B: Pekerjaan
deduktif 'secara lokal' di mana simbolisme formal dan penalaran deduktif diperkenalkan, tetapi intuisi
dan induksi masih memiliki tempat dan akan digunakan untuk menjembatani kesenjangan logikanya yang
sulit; (3)Tahap C: Pekerjaan yang ketat (rigorous) secara global.

Kata kunci : Intuisi, Van Hiele
A. PENDAHULUAN
Proses berpikir analitik dan logik memainkan peranan penting dalam merepresentasekan
struktur pengetahuan matematika. Ini menunjukkan bahwa berpikir matematika diproduksi
melalui proses mental sadar, dan didasari oleh logika matematika dan bukti matematika.
Proses memformulasi pengetahuan matematik melalui pengaitan antara notasi dan simbol
dengan ide-ide matematika memerlukan aktivitas mental yang disebut kognisi formal
(formal cognition). Kognisi formal merupakan kognisi yang dikontrol oleh logika
matematika dan bukti matematika baik melalui induksi matematika atau melalui deduksi
(Fischbein, 1994). Namun demikian, kognisi formal tidak menjelaskan setiap langkah
berpikir dalam aktivitas matematik. Pengembangan kemampuan memahami dan
menggunakan pengetahuan formal adalah tidak menjamin kreativitas matematik, seperti
membuat dugaan atau klaim pengetahuan baru. Jadi, adalah tidak jelas apakah kreativitas
matematika dapat dikembangkan hanya melalui penggunaan kognisi formal. Karena itu
diduga, ada proses mental (kognisi) berbeda selain kognisi formal dalam mengoperasikan
kegiatan/aktivitas matematik. Kognisi ini disebut kognisi intuitif (biasanya disingkat intuisi).
(Roh, 2005)
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Dalam matematika formal, konsep didefinisikan secara ketat dan sifat-sifat konsep
dibangun melalui deduksi logis dari definisi dan teorema-teorema terkait. Pada sisi lain,
makna intuitif sebuah konsep digunakan untuk membantu memahami konsep.
Dalam menyelesaikan sebuah masalah matematika, mungkin seseorang hanya dapat
menggunakan salah satu kognisi tersebut. Ketika menunjukkan limit sebuah fungsi linier,
seorang mahasiswa mungkin dapat menyajikannya melalui sebuah grafik, dan ia tidak
mampu menunjukkannya melalui bukti formal. Pada sisi lain seorang siswa mungkin dapat
membuktikan sebuah identitas trigonometri, tetapi tidak dapat menjelaskan mengapa
identitas tersebut berlaku. Ini berarti kedua kognisi tersebut merupakan proses berbeda
dalam aktivitas mental seseorang. Hal ini menunjukkan adanya interaksi atau konflik antara
kognisi formal dan kognisi intuitif (intuisi).
Selain menggunakan aktivitas mental yang disebut kognisi formal, proses bekerja dalam
matematika sering bersifat algoritmik atau prosedural, dikerjakan langkah demi langkah,
misalnya menggunakan rumus ―abc‖ untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat,
menghitung nilai-nilai fungsi pada beberapa titik untuk menggambar grafik fungsi,
menggunakan rumus untuk menentukan limit, turunan atau integral suatu fungsi, dan
beberapa prosedur penyelesaian soal dan strategi-strategi standar lainnya.
Dalam mendesain pembelajaran, salah satu langkah yang harus ditempuh adalah
mengidentifikasi

tingkah laku siswa. Selanjutnya Fischbein (1994) menyatakan bahwa

dalam menganalisis tingkah laku matematika siswa, ada tiga aspek yang perlu
diperhitungkan yaitu aspek formal, algoritmik, dan intuitive.
Menurut

Fischbein (1987), intuisi dikarakteristikkan oleh intrinsic certainty, self-

evidence and immediacy perseverance, coerciveness, globality, extrapolativeness,
implicitness dan theory status.
Tingkat berpikir menurut van Hiele terdiri dari tingkat berpikir visualisasi (tingkat nol),
tingkat berpikir analitik (tingkat satu), tingkat berpikir abstraksi (tingkat dua), tingkat
berpikir deduksi (tingkat tiga), dan tingkat berpikir rigor (tingkat empat). (Burger, 1993).
Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana peran intuisi pada tahap berpikir model van
Hiele?
B. KAJIAN TEORI
1. Karakteristik Intuisi
Menurut

Fischbein (1987), intuisi dikarakteristikkan oleh intrinsic certainty

(intuisi diambil sebagai ketentuan), self-evidence and immediacy (subyek melihat
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pernyataan mereka langsung diterima tanpa kebutuhan untuk pembenaran ekstrinsik
oleh bukti formal atau dukungan empiris), perseverance (intuisi tahan terhadap
interpretasi alternatif), coerciveness (umumnya alternatif dikecualikan sebagai sesuatu
yang tidak dapat diterima), globality (intuisi menawarkan pandangan global kesatuan,
berbeda dengan pemikiran logis yang eksplisit, analitik dan diskursif), extrapolativeness
(mengekstrapolasi secara tidak langsung dari jumlah terbatas informasi data yang
berada di luar jangkauan langsung), implicitness (proses intuitif umumnya tidak sadar
dan orang tersebut menyadari hanya dari produk akhir) dan theory status ( intuisi adalah
sebuah teori, tidak pernah sekedar ketrampilan ( skill) atau persepsi).
Makna karakteristik intuisi yang diungkapkan oleh Fischbein(1987, 1999) di atas
lebih lanjut diuraikan sebagai berikut.
Sifat self-evidence menunjukkan bahwa konklusi intuitif dianggap benar dengan
sendirinya. Ini berarti bahwa konklusi intuitif tidak memerlukan jastifikasi. Sebagai
contoh, seseorang menyimpulkan bahwa keseluruhan selalu lebih besar dari bagianbagiannya, bahwa bilangan asli memiliki suksesor, bahwa dua titik menentukan sebuah
garis. Ia merasa bahwa pernyataan-pernyataan ini benar dengan sendirinya tanpa perlu
jastifikasi. Intrinsic certainty, subyek menganggap pernyatan, representasi, atau
interpretasinya, sebuah ketertentuan, tidak perlu ada dukungan eksternal (formal atau
empiris) untuk memperolehnya. Coerciveness bermakna bahwa sekali intuisi dibangun,
ia sangat kokoh atau stabil. Subyek cenderung memaksakan kebenaran pernyataan,
representasi atau interpretasi tertentu, subyek sulit menerima kebenaran pernyataan,
representasi atau interpretasi alternatif terkait pernyataannya. Globality. Fischbein
menekankan bahwa intuisi merupakan pandangan global dan berlawanan kutub dengan
berpikir analitik. Sifat global intuisi menunjukkan bahwa orang yang berpikir intuitif
lebih memandang keseluruhan obyek daripada bagian-bagian detailnya. Karakteristik
intuisi; extrapolativeness bermakna bahwa melalui intuisi, orang menangkap secara
umum sifat universal suatu prinsip, suatu relasi, suatu aturan melalui realitas khusus.
Sebagai contoh jika seseorang membaca ―Januari, Februari‖ maka ia dapat menebak
secara benar bahwa berikutnya adalah kata ―Maret,‖ meskipun aturan urutan kata-kata
tersebut tidak diberikan.
2. Lima Tingkat Berpikir Model van Hiele
Tingkat berpikir menurut van Hiele terdiri dari tingkat berpikir visualisasi (tingkat
nol), tingkat berpikir analitik (tingkat satu), tingkat berpikir abstraksi (tingkat dua),
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tingkat berpikir deduksi (tingkat tiga), dan tingkat berpikir rigor (tingkat empat).
(Burger, 1993).
David Fuys (1988:58,60) mengemukakan deskripsi penentu tingkat berpikir siswa
menurut model van Hiele sebagai berikut.
Tingkat berpikir 0 : Siswa mengidentifikasi, memberi nama, membandingkan dan
mengoperasikan gambar-gambar geometri ( misalnya: segitiga, sudut, perpo-tongan
garis atau kesejajaran garis) berdasarkan penampakannya.
Deskripsi tingkat berpikir 0 adalah sebagai berikut.
1) Siswa mengidentifikasi hal-hal tentang suatu bentuk melalui penampakannya secara
keseluruhan,
2) Siswa mengkonstruksi, menggambar, atau menyalin sebuah bentuk
3) Siswa memberi nama atau lebel bentuk-bentuk dan konfigurasi yang lain, menggunakan
nama-nama standart dan atau non standart yang cocok.
4) Siswa membandingkan dan memilah bentuk-bentuk berdasarkan penampakannya secara
keseluruhan.
5) Secara verbal, siswa mendeskripsikan bentuk-bentuk berdasarkan penampakannya
secara keseluruhan.
6) Dalam memecahkan persoalan rutin, siswa cenderung menggunakan operasi pada
bentuk-bentuk daripada menggunakan sifat yang diterapkan secara umum.
7) Siswa mengidentifikasi suatu bangun tetapi,
a. Tidak menganalisis bangun tersebut berdasar sifat dari komponennya.
Contoh: Siswa mengenal persegi melalui penampakannya secara keseluruhan.
b. Tidak berpikir sifat-sifat sebagai ciri dari suatu bangun.
Contoh: Siswa menunjuk sisi dari sebuah persegi dan mengukur untuk mengecek
bahwa mereka sama, tetapi tidak menggeneralisasikan persamaan sisi untuk semua
persegi.
c. Tidak membuat generalisasi mengenai bentuk-bentuk atau menggunakan bahasa
hubung.
Contoh: Siswa tidak secara spontan menggunakan istilah‖semua, setiap, beberapa,
tidak ada‖ dan kuantifikasi semacam ini yang lain dalam pernyataannya, meskipun
semua, beberapa atau tidak ada merupakan sifat dari sebuah tipe bentuk tertentu.
Tingkat berpikir 1: Siswa menganalisis bangun berdasarkan sifat-sifat dari komponen
dan hubungan antar komponen, menyusun sifat-sifat pada sebuah kelas bangun-bangun
secara nyata, dan menggunakan sifat-sifat tersebut untuk memecahkan persoalan.
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Deskripsi tingkat berpikir 1 adalah sebagai berikut.
1) Siswa mengidentifikasi dan menguji hubungan antar komponen bangunbangun (misalnya kekongruenan dari sisi yang berhadapan pada sebuah
jajargenjang, kekongruenan sudut-sudut dalam pola pengubinan).
2) Siswa mengingat dan menggunakan dengan tepat istilah untuk komponen dan
hubungan antar komponen (misalnya sisi yang berhadapan, sudut yang
berkorespondensi adalah kongruen, diagonal saling membagi dua sama
panjang)
3) a. Siswa

membandingkan

dua

bentuk

berdasarkan

hubungan

antar

komponennya.
b. Siswa memilah bentuk-bentuk dalam berbagai cara berdasar sifat-sifat
tertentu, termasuk memilah contoh dan bukan contoh pada sebuah kelas.
4) a. Siswa menginterpretasikan dan menggunakan deskripsi verbal sebuah
bangun berdasarkan syarat sifatnya dan menggunakan deskripsi ini untuk
menggambar/ mengkonstruksi bangun.
b. Siswa menginterpretasikan pernyataan verbal dan simbolik dari aturanaturan dan menerapkannya.
5) Siswa menemukan sifat-sifat dari bangun khusus secara nyata dan
menggeneralisasikan sifat itu untuk kelas dari bangun tersebut.
6) a. Siswa mendeskripsikan sebuah kelas dari bangun-bangun (misalnya
jajargenjang) berdasar syarat dari sifatnya.
b. Siswa menyatakan bentuk dari sebuah bangun berdasarkan sifat tertentu
yang diberikan.
7) Siswa mengidentifikasi sifat yang digunakan untuk mengkarakteristikkan suatu
kelas bangun, juga menerapkan sifat tersebut untuk kelas bangun yang lain,
dan membandingkan kelas-kelas bangun berdasarkan sifat-sifatnya..
8) Siswa menemukan sifat kelas bangun yang tidak dikenal.
9) Siswa memecahkan masalah geometri dengan menggunakan sifat bangun yang
diketahui atau melalui wawasan yang mendalam.
10)Siswa merumuskan dan menggeneralisasikan sifat-sifat bangun (diarahkan
oleh guru/materi atau secara spontan dari dirinya sendiri) dan menggunakan
bahasa hubung (contoh: semua, setiap, tidak ada), tetapi
a. tidak menerangkan bagaimana sifat tertentu sebuah bangun saling
berhubungan,
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b. tidak dapat merumuskan dan menggunakan definisi formal,
c. tidak menerangkan hubungan subklas di luar pengecekan contoh khusus
pada sifat yang telah terdaftar.
d. tidak mengusahakan keperluan untuk bukti atau keterangan logika pada
generalisasi yang ditemukan secara nyata dan tidak menggunakan bahasa
hubung (misalkan: jika-maka, karena) secara tepat.
Tingkat berpikir 2: Siswa merumuskan dan menggunakan definisi, memberikan
argumen informal, mengikuti dan memberikan argumen secara deduktif.
Deskripsi tingkat berpikir 2 adalah sebagai berikut.
1) a. Siswa

mengidentifikasi

perbedaan

kumpulan

sifat

yang

mengkarakteristikkan sebuah kelas dari bangun dan memeriksa bahwa hal
tersebut sudah cukup.
b. Siswa mengidentifikasi kumpulan sifat minimum yang dapat dipakai untuk
mengkarakteristikkan sebuah bangun.
c. Siswa merumuskan dan meggunakan sebuah definisi untuk sebuah kelas
bangun.
2) Siswa memberikan alasan informal (menggunakan diagram, potongan bentuk
yang dilipat, atau materi lain)
a. menggambarkan sebuah kesimpulan dari informasi yang diberikan,
mengambil kesimpulan dengan menggunakan hubungan logika,
b. mengurutkan kelas-kelas bentuk.
c. mengurutkan dua sifat.
d. menemukan sifat baru melalui deduksi.
e. menghubungkan beberapa sifat dalam sebuah silsilah.
3) Siswa memberikan argumen deduktif informal,
a. mengikuti sebuah argumen deduktif dan dapat memberikan bagian-bagian
dari argumen,
b. memberi sebuah kesimpulan atau variasi dari sebuah argumen deduktif.
c. memberi argumen deduktif berdasarkan pendapatnya sendiri.
4) Siswa memberikan lebih dari satu keterangan untuk membuktikan sesuatu dan
memberi alasan keterangan ini dengan menggunakan silsilah.
5) Siswa mengenal perbedaan antara pernyataan dan konversnya secara informal.
6) Siswa mengidentifikasi dan menggunakan strategi atau alasan dengan wawasan
yang mendalam untuk memecahkan masalah.
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7) Siswa mengenal peran argumen deduktif dan pendekatan masalah secara
deduktif tetapi,
a. tidak berpegang pada pengertian deduktif dalam sebuah sistem aksioma
(misalnya tidak melihat keperluan untuk definisi dan asumsi dasar),
b. tidak membedakan secara formal antara pernyataan dan konversnya,
c. belum memberikan hubungan antar jaringan kerja dari teorema.
Tingkat berpikir 3: Siswa menetapkan, dalam sistem postulational, teorema dan
hubungan antara jaringan teorema.
Deskripsi tingkat berpikir 3 adalah sebagai berikut.
Siswa
1.

Mengakui kebutuhan istilah yang tidak didefinisikan, definisi, dan dasarasumsi tertentu (misalnya, postulat).

2.

Mengakui karakteristik definisi formal (misalnya, kondisi perlu dan cukup)
dan kesetaraan definisi.

3.

Membuktikan dalam sebuah hubungan pengaturan aksiomatik yang
dijelaskan secara informal di tingkat 2.

4.

Membuktikan hubungan antara teorema dan pernyataan terkait (misalnya,
e.g., converse, inverse, contrapositive )

5.

Menetapkan keterkaitan antara jaringan teorema.

6.

Membandingkan dan mengkontraskan bukti yang berbeda dari teorema.

7.

Meneliti efek dari perubahan definisi awal, atau postulat dalam suatu urutan
logika.

8.

Menetapkan prinsip umum yang menyatukan beberapa dalil yang berbeda

9.

Menciptakan bukti dari set aksioma sederhana sering menggunakan model
untuk mendukung argumen

10. Memberikan argumen deduktif formal tetapi tidak menyelidiki axiomatics
sendiri atau membandingkan sistem aksioma.
Burger (1993) mengemukakan karakteristik siswa yang berada pada tahap
berpikir rigor sebagai berikut.
Pada tingkat berpikir ini, siswa menilai penyelidikan dari bermacam-macam
sistem aksioma dan logika. Juga dapat memberi alasan dalam cara yang sangat tepat
dengan sistem yang bermacam-macam. Tingkat berpikir ini biasanya terdapat pada
siswa di perguruan tinggi.
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C. PEMBAHASAN
Bila diperhatikan deskriptor pada tingkat berpikir visualisasi (tingkat nol), nampak
bahwa siswa dalam berpikir geometri pada tingkat ini banyak menggunakan intuisi,
terutama intuisi yang berkarakteristik globality. Pada tingkat berpikir analitik (tingkat satu),
karakteristik globality ini mulai berkurang, sedangkan aspek formal mulai muncul. Pada
tingkat abstraksi, aspek intuitive akan semakin berkurang lagi dan aspek formal semakin
kuat. Begitu juga pada tingkat deduksi dan rigor.
D. KESIMPULAN
Berdasarkan karakteristik intuisi dan juga karakteristik tingkat berpikir siswa berdasar
model van Hiele, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tahap berpikir siswa, aspek
intuitive tingkah laku matematik siswa semakin berkurang. Terkait dengan pembelajaran,
Di Inggris, sejak tahun 1923, Asosiasi matematika merekomendasikan tiga tahap dalam
pengajaran geometri; yaitu
Tahap A : Intuitif, pekerjaan eksperimental
Tahap B: Pekerjaan deduktif

'secara lokal' di mana simbolisme formal dan penalaran

deduktif diperkenalkan, tetapi intuisi dan induksi masih memiliki tempat dan akan
digunakan untuk menjembatani kesenjangan logikanya yang sulit; dan
Tahap C: Pekerjaan yang ketat (rigorous) secara global. (Jones,K.1998)
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ABSTRAK
Sejak kurikulum 2004 yang dikenal dengan istilah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
disosialisasikan, yang ditindaklanjuti dengan berbagai pelatihan tentang inovasi pembelajaran, banyak
guru yang berusaha mengubah langkah-langkah pembelajaran di kelas dari pembelajaran yang berpusat
pada guru (teacher centered) menjadi berpusat pada siswa (student centered). Adanya perubahan
langkah-langkah pembelajaran tersebut secara tidak langsung akan berpengaruh pada proses berpikir dan
penalaran siswa.
Tujuan penulisan artikel ini untuk mendeskripsikan peran penalaran dalam pembelajaran
matematika, serta bagaimana menumbuhkan kebiasaan bernalar pada diri siswa. Penulis melakukan studi
literatur terhadap beberapa hasil penelitian tentang penalaran, mengamati proses pembelajaran dan
melakukan wawancara berbasis tugas kepada beberapa siswa Sekolah Dasar.
Hasil kajian menunjukkan bahwa penalaran sangat diperlukan dalam mempelajari matematika.
Kebiasaan bernalar akan tumbuh apabila pembelajaran dikelola dengan baik, bahan ajar didesain sehingga
mampu menata nalar anak.

Kata Kunci : Penalaran, Pembelajaran Matematika
A. Pendahuluan
Sejak kurikulum 2004 yang dikenal dengan istilah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
disosialisasikan, yang ditindaklanjuti dengan berbagai pelatihan tentang inovasi pembelajaran,
banyak guru yang berusaha mengubah langkah-langkah pembelajaran di kelas dari pembelajaran
yang berpusat pada guru (teacher centered) menjadi berpusat pada siswa (student centered). Hal
ini cukup menggembirakan bagi dunia pendidikan, karena dengan pembelajaran yang berpusat
pada siswa, kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif perlahan-lahan akan tercapai. Adanya
perubahan langkah-langkah pembelajaran tersebut secara tidak langsung akan berpengaruh pada
proses berpikir dan penalaran siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa, akan melatih
siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, sehingga penalaran siswa pun akan lebih
baik.
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan mulai dari Sekolah Dasar
(SD) sampai Perguruan Tinggi (PT). Proses pembelajaran matematika pada jenjang yang satu
tentu berbeda dengan jenjang lainnya. Hal ini dilakukan karena siswa pada setiap jenjang
memiliki tingkat perkembangan kognitif yang berbeda.

Piaget (dalam Santrock, 2003)

mengelompokkan tingkat perkembangan kognitif siswa menjadi empat kelompok, yaitu:
sensorimotor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal.
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Setiap tahap perkembangan memiliki ciri yang berbeda. Pada tahap sensorimotor, anak
membangun pemahamannya akan dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman inderawinya
(misalnya dengan melihat dan mendengar) dengan gerakan fisik, motorik. Pada tahap
praoperasional, anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan atau gambar.
Anak berpikir berdasarkan penggunaan simbol dan konsep intuitif. Pada tahap operasional
konkret, anak mampu melakukan operasi kognitif. Berpikir logis menggantikan pemikiran
intuitif selama nalar dapat diterapkan pada suatu kejadian khusus atau konkret. Sedangkan pada
tahap operasional formal, pemikiran anak bersifat lebih abstrak. Mereka tidak lagi terbatas pada
pengalaman nyata dan konkret sebagai landasan berpikir.
B. Tujuan dan Cara Kerja
Tujuan penulisan artikel ini untuk mendeskripsikan peran penalaran dalam pembelajaran
matematika, serta bagaimana menumbuhkan kebiasaan bernalar pada diri siswa.
Penulis melakukan studi literatur terhadap beberapa hasil penelitian tentang penalaran,
mengamati proses pembelajaran dan melakukan wawancara berbasis tugas kepada beberapa
siswa Sekolah Dasar. Artikel ini merupakan hasil studi pendahuluan, sehingga paparan hasil
wawancara yang disajikan masih merupakan data awal. Paparan hasil wawancara
menggambarkan penalaran subjek yang diwawancarai, tidak digunakan untuk menggeneralisasi.
C. Hasil dan Pembahasan
Menurut Keraf (dalam Suharnan, 2005) penalaran atau sering juga disebut jalan pikiran
adalah suatu proses berpikir yang berusaha menghubungkan fakta-fakta yang diketahui menuju
pada suatu kesimpulan. Soekadijo (dalam Suharnan, 2005) mengatakan penalaran adalah
aktivitas menilai hubungan proposisi-proposisi yang disusun di dalam bentuk premis-premis,
kemudian menentukan kesimpulannya.
Suriasumantri (1988) mengatakan ―penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam
menarik sesuatu kesimpulan yang berupa pengetahuan‖.

Subanji (2007) mengemukakan

penalaran adalah aktivitas mental/kognitif dalam menyelesaikan masalah dengan berpikir logis
dan bersifat analitis.
Dalam kamus psikologi (Chaplin, terjemahan Kartini Kartono, 1989), nalar (reason)
diartikan sebagai totalitas proses intelektual yang terlibat dalam berpikir dan upaya memecahkan
masalah. Sedangkan penalaran (reasoning) diartikan sebagai proses berpikir khususnya berpikir
logis atau berpikir memecahkan masalah.
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Suriasumantri (1988) mengatakan penalaran mempunyai dua ciri, yaitu (1) adanya suatu
pola berpikir yang luas dapat disebut logika. Kegiatan penalaran merupakan suatu proses
berpikir logis. Kegiatan berpikir menurut pola tertentu atau menurut logika tertentu. (2) Proses
berpikirnya bersifat analitik. Penalaran merupakan suatu kegiatan analisis yang menggunakan
logika ilmiah. Sifat analitik merupakan konsekwensi dari adanya suatu pola berpikir tertentu.
Analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah
tertentu.
Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka yang dimaksud dengan penalaran dalam artikel
ini adalah proses berpikir khususnya berpikir logis individu berkenaan dengan pengambilan
kesimpulan atau membuat pernyataan-pernyataan dalam menyelesaikan masalah.
Berpikir logis adalah berpikir berdasarkan kaidah logika dan dapat membuktikan bahwa
kesimpulan itu benar sesuai dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya yang sudah diketahui.
Sahakian (dalam Suriasumantri, 1988) menyebutkan ―logika secara luas dapat didefinisikan
sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih‖.
Penalaran dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu penalaran deduktif dan
penalaran induktif (Fearnside 1980; Halpern, 1966; Soekadijo, 1989, dalam Suharnan, 2005:161,
Sumaryono 1999:73).
Suriasumantri (1988:48) mengartikan induksi merupakan cara berpikir dimana ditarik suatu
simpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penalaran induktif
dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang
khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat
umum.
Contoh: 8 habis dibagi 2 adalah bilangan genap
12 habis dibagi 2 adalah bilangan genap
Jadi semua bilangan yang habis dibagi 2 adalah bilangan genap
Sedangkan deduksi adalah cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik
simpulan yang bersifat khusus. Penarikan simpulan secara deduktif biasanya menggunakan pola
berpikir silogisme.

Silogisme disusun dari dua buah pernyataan dan sebuah simpulan.

Pernyataan yang mendukung silogisme disebut premis, kemudian dibedakan sebagai premis
mayor dan premis minor. Simpulan merupakan pengetahuan yang didapat berdasarkan kedua
premis tersebut.
Contoh:
Premis mayor : Semua bilangan pecahan merupakan bilangan rasional.
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2
bilangan pecahan,
3
2
Simpulan
: Jadi merupakan bilangan rasional.
3
Ketepatan penarikan simpulan tergantung dari tiga hal, yaitu: kebenaran premis mayor,

Premis minor :

kebenaran premis minor dan keabsahan pengambilan simpulan. Jika salah satu dari ketiga unsur
tersebut persyaratannya tidak dipenuhi maka simpulan yang ditariknya salah.
Menurut Suriasumantri (1988:55) tidak semua manusia mempunyai persyaratan yang sama
terhadap apa yang dianggapnya benar. Ada dua teori kebenaran yang digunakan dalam cara
berpikir ilmiah, yaitu: teori koherensi dan teori korespondensi. Berdasarkan teori koherensi
suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan
pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Sedangkan berdasarkan teori
korespondensi suatu pernyataan adalah benar bila materi pengetahuan yang dikandung
berkorespondensi dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut
Soedjadi (2000) menyatakan bahwa pembudayaan penalaran akan mungkin tercapai bila
upaya penataan nalar peserta didik dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menumbuhkan
kebiasaan bernalar. Lebih lanjut Soedjadi mengatakan ‖... dengan menggunakan kurikulum
matematika yang bagaimanapun aspek penataan nalar perlu mendapat perhatian dalam
pembelajaran, sehingga proses yang terjadi tetap mengarah kepada tujuan pendidikan
matematika.‖ Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa pentingnya membudayakan penalaran
dalam mempelajari matematika.
Pendapat tersebut sejalan dengan yang disampaikan Mueller & Maher (2009:34) yaitu
‖Generally, researchers concur that reasoning and proof form the foundation of mathematical
understanding and that learning to reason and justify is crucial for growth in mathematical
knowledge

(Umumnya, para peneliti sepakat bahwa penalaran dan bentuk pembuktian

merupakan dasar pemahaman matematika dan bahwa belajar untuk bernalar dan membuktikan
sangat penting untuk pertumbuhan pengetahuan matematika). Ball & Bass (dalam Yankelewitz,
2009) mengatakan ―mathematical understanding is impossible without emphasizing reasoning‖
(pemahaman matematika tidak mungkin tanpa menekankan penalaran).
Menurut Soedjadi (2000) ‖.... Agar supaya pembudayaan penalaran dapat dicapai, perlu
diupayakan agar penyajian matematika sekolah, baik di dalam kelas maupun dalam buku ajar,
benar-benar diarahkan kepada penataan nalar. Bahan ajar tidak harus selalu yang baru. Bahan
ajar yang lamapun yang masih ada dalam kurikulum perlu diolah sedemikian rupa sehingga lebih
tajam dalam menata nalar anak.‖
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Penataan nalar anak disesuaikan dengan perkembangan kognitifnya, dapat dilakukan dalam
suasana yang menyenangkan, tidak terlalu serius. Materi dapat disajikan melalui metode
permainan. Dengan bermain anak merasa lebih senang dan tidak tegang. Selain itu guru harus
dapat menghubungkan materi dengan kehidupan yang dialami anak.
Pecahan merupakan salah satu materi yang dikenalkan mulai kelas III Sekolah Dasar (SD).
Menurut Orton (1992) pecahan merupakan suatu bagian penting dari kurikulum pendidikan
dasar. Hampir semua dari apa yang diajarkan tentang pecahan di SD diajarkan kembali di
sekolah menengah. Oleh karena itu pembelajaran siswa tentang pecahan di SD harus optimal.
Konsep pecahan serta operasi-operasinya harus benar-benar dipahami siswa dengan tepat.
Mengenalkan bilangan pecahan tidak semudah mengenalkan bilangan bulat. Orton (1992)
mengatakan untuk menangani pecahan mungkin jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan.
Agar mudah dipahami, maka mengenalkan bilangan pecahan kepada siswa dapat diawali
dengan menggunakan benda konkrit, misalnya: coklat batangan, potongan-potongan kertas
berbentuk persegi panjang, lingkaran, dan sebagainya. Kemudian dengan gambar (semi konkrit),
dan akhirnya mengenalkan simbol pecahan. Dengan menggunakan media tersebut, selain siswa
lebih mudah memahami konsep bilangan pecahan, siswa juga akan terbiasa menggunakan
penalarannya.
Yankelewizt (2009) mengatakan bahwa ada beberapa bentuk penalaran siswa pada saat
mengeksplorasi ide pecahan, yaitu penalaran langsung dan tidak langsung. Pada penalaran
langsung, siswa membuat simpulan dari sebuah pernyataan yang diketahui, misalnya negasi dari
pernyataan tersebut. Sedangkan pada penalaran tidak langsung, siswa membuat simpulan
berdasarkan beberapa pernyataan yang diketahui. Pada penalaran ini, untuk mengambil simpulan
diperlukan premis mayor dan premis minor.
Berkenaan dengan penalaran siswa dalam menyelesaikan masalah pecahan, penulis
menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah menurut Polya, yaitu: (1).

Memahami

masalah, (2). Membuat rencana, (3). Melaksanakan rencana, dan (4). Memeriksa kembali.
Berikut petikan wawancara berbasis tugas antara penulis (P) dengan siswa (W) pada studi
pendahuluan.
P

: Silakan dibaca soalnya.
1

W : Siswa membaca soal . ―Ibu mempunyai 5 meter kain, kemudian bibi
2

memberi ibu 3 meter kain. Berapa meter kain yang dimiliki ibu sekarang?
P

: Data apa saja yang ada pada soal tersebut?
1

2

W : kain ibu 5 meter, diberi bibi 3 meter. Ditanyakan kain ibu sekarang
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P

: Mengapa yang ditanyakan ―kain ibu sekarang‖?

W : Karena ada kata ―berapa‖
P

: Bagaimana menyelesaikannya?

W : Ditambah
P

: Mengapa ditambah?

W : Karena diberi.
P

: Coba tulis lengkap apa yang dimaksud Andin!
1

2

3

10

13

W : Siswa menulis 5 + 3 = 15 + 15 = 15
P : Mengapa penyebutnya 15,
W : karena 5 x 3 = 15
P

: Coba cek lagi soalnya, apa jawaban Andin sudah tepat?

W : Sudah tepat bu, sekarang kain ibu lebih panjang, karena diberi oleh bibi,
bukan diberikan kepada bibi.
Berdasarkan transkrip wawancara berbasis tugas di atas, penulis mencoba menganalisis dan
menyimpulkan penalaran subjek (W) dalam menyelesaikan masalah pecahan menggunakan
langkah-langkah Polya sebagai berikut.
Dalam memahami masalah subjek (W) dapat menyebutkan data yang diketahui dan yang
ditanyakan dalam soal. Subjek (W) dapat memberikan argumen yang logis mengapa
mengungkapkan data-data itu yang diketahui dan mengapa mengatakan itu yang ditanyakan
dalam soal. Subjek (W) mengidentifikasi yang ditanyakan dalam soal karena munculnya kata
perintah yaitu ―berapa‖.
Dalam merencanakan masalah, subjek (W) akan menggunakan strategi ―menambahkan‖.
Strategi ini merupakan strategi yang tepat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah
yang diberikan. Dan subjek (W) memberikan argumen yang logis mengapa menggunakan
strategi itu dalam menyelesaikan masalah. Argumen subjek (W) adalah ―Karena diberi‖. Subjek
(W) juga dapat menjelaskan langkah-langkah garis besar yang akan digunakan dalam
memecahkan masalah sesuai dengan kondisi soal.
Dalam melaksanakan rencana, subjek (W) melaksanakan rencana sesuai dengan strategi
yang ditetapkan pada saat merencanakan pemecahan masalah yaitu menjumlah dua pecahan
yang diketahui, yaitu

1
5

2

+ 3. Subjek (W) memberikan argumen yang logis dalam menyelesaikan

penjumlahan dua pecahan. Ketika ditanya mengapa penyebutnya 15? subjek (W) memberikan
argumen ―Karena 3x5=15‖ Selanjutnya subjek (W) menyelesaikannya dengan langkah-langkah
pengerjaan yang benar sehingga diperoleh jawaban yang benar, yaitu

1
5

2

3

10

13

+ 3 = 15 + 15 = 15 .
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Dalam memeriksa kembali solusi yang diperoleh subjek (W) mengecek langkah-langkah
pengerjaannya. Subjek (W) memberikan argumen yang logis mengapa yakin bahwa solusi yang
diperoleh merupakan solusi yang benar. Subjek (W) memberikan argumen bahwa solusi yang
diperoleh sesuai dengan kondisi soal, yaitu ―sekarang kain ibu lebih panjang, karena diberi oleh
bibi‖.
D. Simpulan
Setelah mempelajari beberapa literatur dan melakukan wawancara berbasis tugas, maka
diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut.
1.

Penalaran adalah proses berpikir khususnya berpikir logis individu berkenaan dengan
pengambilan kesimpulan atau membuat pernyataan-pernyataan

dalam menyelesaikan

masalah.
2.

Penalaran sangat diperlukan dalam mempelajari matematika, karena pemahaman
matematika tidak mungkin tanpa menekankan penalaran.

3.

Pembudayaan penalaran akan mungkin tercapai bila upaya penataan nalar peserta didik
dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menumbuhkan kebiasaan bernalar.

4.

Penataan nalar peserta didik disesuaikan dengan perkembangan kognitifnya, dapat dilakukan
dalam suasana yang menyenangkan, tidak terlalu serius. Materi dapat disajikan melalui
metode permainan. Dengan bermain peserta didik merasa lebih senang dan tidak tegang.
Selain itu guru harus dapat menghubungkan materi dengan kehidupan yang dialami peserta
didik.

5.

Penalaran subjek (W) dalam memahami masalah dapat menyebutkan data yang diketahui
dan yang ditanyakan dalam soal. Subjek (W) dapat memberikan argumen yang logis
mengapa mengungkapkan data-data itu yang diketahui dan mengapa mengatakan itu yang
ditanyakan dalam soal. Subjek (W) mengidentifikasi yang ditanyakan dalam soal karena
munculnya kata perintah yaitu ―berapa‖.

6.

Dalam merencanakan masalah, subjek (W) menggunakan strategi yang tepat yang dapat
digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Subjek (W) memberikan argumen
yang logis mengapa menggunakan strategi itu dalam menyelesaikan masalah.

7.

Dalam melaksanakan rencana, subjek (W) melaksanakan rencana sesuai dengan strategi
yang ditetapkan pada saat merencanakan pemecahan masalah.

Subjek (W) memberikan

argumen yang logis dalam menyelesaikan penjumlahan dua pecahan.
8.

Dalam memeriksa kembali solusi yang diperoleh subjek (W) mengecek langkah-langkah
pengerjaannya. Subjek (W) memberikan argumen yang logis mengapa yakin bahwa solusi
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yang diperoleh merupakan solusi yang benar. Subjek (W) memberikan argumen bahwa
solusi yang diperoleh sesuai dengan kondisi soal.
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SOFT SKILLS
MAHASISWA CALON GURU MATEMATIKA DALAM MENGAJAR
(SUATU KAJIAN TEORI)
Wiwin Sri Hidayati, M.Pd.
winrambo@ymail.com
ABSTRAK
Soft skills sebagai jalinan atribut personalitas baik intrapersonal skill maupun interpersonal
skill. Intrapersonal skill dalam penulisan ini adalah manajemen stres, sedangkan interpersonal
skill adalah komunikasi matematika baik verbal dan non verbal. Soft skills bagi calon guru
matematika merupakan seperangkat kemampuan yang mempengaruhi bagaimana berinteraksi
dengan siswa dalam mengajar. Matematika merupakan bahasa yang melambangkan serangkaian
makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat
artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan padanya, tanpa itu
matematika hanya merupakan kumpulan rumus-rumus yang mati. Sebagai bahasa, matematika
merupakan sebuah cara mengungkapkan atau menerangkan dengan cara tertentu. Tujuan
komunikasi matematika adalah menyampaikan maksud objek matematika kepada siswa dalam
bentuk lisan, tulisan, atau alat bantu yang lain. Stres merupakan bagian dari kondisi manusiawi,
dalam batas tertentu stres membantu kita agar tetap termotivasi. Tetapi kadang-kadang ketika
kita terlalu banyak mendapatkan stres maka kualitas kinerja jadi menurun. Oleh karena itu, kita
perlu memiliki kemampuan mengelola stres, yang selanjutnya penulis sebut sebagai manajemen
stres. Indikator komunikasi matematika verbal mahasiswa calon guru matematika sebagai
berikut: 1. pengucapan objek matematika dengan jelas dan benar; 2. volume suara dapat didengar
oleh siswa yang duduknya paling belakang; 3. pemberian intonasi yang berbeda pada objek
matematika yang ditekankan. Indikator komunikasi matematika non verbal mahasiswa calon
guru matematika sebagai berikut:1.tulisan objek matematika di papan tulis maupun slide
presentasi dapat dibaca oleh siswa yang duduk paling belakang; 2.tulisan objek matematika di
papan tulis maupun slide presentasi ringkas. Indikator manajemen stres mahasiswa calon guru
matematika sebagai berikut:1. mengatur emosi ketika menghadapi berbagai macam karakter
siswa dalam mengajar, 2. menunjukkan rasa nyaman di dalam kelas, 3.tatapan mata
menunjukkan sikap tenang dan percaya diri.
Kata Kunci : Soft Skills, Mengajar.
A. Pengertian Soft Skills
Berbagai penjelasan tentang soft skills dipublikasikan melalui buku dan internet.
Elfindri dkk (2010: 67) menyebutkan bahwa soft skills adalah keterampilan dan kecakapan
hidup, baik untuk diri sendiri (intrapersonal), maupun berkelompok atau bermasyarakat
(interpersonal). Soft skill dapat diartikan sebagai prilaku intrapersonal dan interpersonal
yang mampu mengembangkan dan memaksimalkan kinerja yang humanis.
Soft skills adalah istilah sosiologis yang berkaitan dengan ―EQ‖ (Emotional Intelligence
Quotient) seseorang, kumpulan karakter kepribadian, rahmat sosial, komunikasi, bahasa,
kebiasaan pribadi, keramahan, dan optimisme yang menjadi ciri hubungan dengan orang
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lain. Soft skills melengkapi keterampilan keterampilan keras (bagian dari seseorang IQ),
yang merupakan persyaratan teknis pekerjaan dan banyak kegiatan lainnya.
Soft Skill atau keterampilan lunak menurut Berthhall (Diknas, 2008) merupakan tingkah
laku personal dan interpersonal yang dapat mengembangkan dan memaksimalkan kinerja
manusia (melalui pelatihan, pengembangan kerja sama tim, inisiatif, dan pengambilan
keputusan lainnya. Keterampilan lunak ini merupakan modal dasar mahasiswa calon guru
matematika untuk berkembang secara maksimal sesuai pribadi masing-masing.
Soft skills adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain
(termasuk dengan dirinya sendiri). Atribut soft skills, dengan demikian meliputi nilai yang
dianut, motivasi, perilaku, kebiasaan, karakter dan sikap. Atribut soft skills ini dimiliki oleh
setiap orang dengan kadar yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh kebiasaan berfikir, berkata,
bertindak dan bersikap. Namun, atribut ini dapat berubah jika yang bersangkutan mau
merubahnya dengan cara berlatih membiasakan diri dengan hal-hal yang baru.
Apabila dicermati dari kenyataan yang ada, baik dari perbincangan informal maupun
hasil penelusuran atau kajian formal, maka rasio kebutuhan soft skills dan hard skills di
dunia kerja/usaha berbanding terbalik dengan pengembangannya di perguruan tinggi. Fakta
menunjukkan bahwa yang membawa atau mempertahankan orang di dalam sebuah
kesuksesan di lapangan kerja yaitu 80% ditentukan oleh mind set yang dimilikinya dan 20%
ditentukan oleh technical skills. Namun, kenyataan di perguruan tinggi atau sistem
pendidikan kita saat ini, soft skills hanya diberikan rata-rata 10% saja dalam kurikulumnya.
Berdasarkan definisi di atas, penulis memberikan definisi soft skills sebagai jalinan
atribut personalitas baik intrapersonal skill maupun interpersonal skill. Intrapersonal skill
dalam penulisan ini adalah manajemen stres, sedangkan

interpersonal skill adalah

komunikasi matematika baik verbal dan non verbal.
B. Pentingnya Soft Skills bagi Mahasiswa Calon Guru Matematika
Hasil penulisan psikologi sosial menunjukkan bahwa orang yang sukses di dunia kerja
ditentukan oleh peranan ilmu sebesar 18%. Sisanya 82% dijelaskan oleh keterampilan
emosional, soft skills dan sejeninya (Elfindri 2010: 68). Dunia kerja percaya bahwa sumber
daya manusia yang unggul adalah mereka yang tidak hanya memiliki kemahiran hard skills
saja tetapi juga piawai dalam aspek soft skills. Dunia pendidikanpun mengungkapkan bahwa
berdasarkan penulisan di Harvard University Amerika Serikat ternyata kesuksesan seseorang
tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skills) saja,
tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft skills). Penulisan ini
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mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20% oleh hard skills dan sisanya 80%
oleh soft skills. Realitanya pendidikan di Indonesia lebih memberikan porsi yang lebih besar
untuk muatan hard skills, bahkan bisa dikatakan lebih berorientasi pada pembelajaran hard
skills saja. Lalu seberapa besar semestinya muatan soft skills dalam kurikulum pendidikan?,
kalau mengingat bahwa sebenarnya penentu kesuksesan seseorang itu lebih disebabkan oleh
unsur soft skills.
Jika berkaca pada realita di atas, pendidikan soft skills tentu menjadi kebutuhan urgen
dalam dunia pendidikan. Namun untuk mengubah kurikulum juga bukan hal yang mudah.
Pendidik seharusnya memberikan muatan-muatan pendidikan soft skills pada proses
pembelajarannya, akan tetapi tidak semua pendidik mampu memahami dan menerapkannya.
Lalu siapa yang harus melakukannya? Pentingnya penerapan pendidikan soft skills idealnya
bukan saja hanya untuk anak didik saja, tetapi juga bagi pendidik.
Proses rekrutasi karyawan, kompetensi teknis dan akademis (hard skills) lebih mudah
diseleksi. Kompetensi ini dapat langsung dilihat pada daftar riwayat hidup, pengalaman
kerja, indeks prestasi dan keterampilan yang dikuasai. Sedangkan untuk soft skills biasanya
dievaluasi oleh psikolog melalui psikotes dan wawancara mendalam. Interpretasi hasil
psikotes, meskipun tidak dijamin 100% benar namun sangat membantu perusahaan dalam
menempatkan ‗the right person in the right place’.
Para ahli menejemen percaya bahwa bila ada dua orang dengan bekal hard skills yang
sama, maka yang akan menang dan sukses di masa depan adalah yang memiliki soft skills
lebih baik. Mereka adalah benar-benar sumber daya manusia unggul, yang tidak hanya
semata memiliki hard skills baik tetapi juga didukung oleh soft skills yang tangguh.
Atribut soft skills dimiliki oleh setiap orang dengan kadar yang berbeda-beda,
dipengaruhi oleh kebiasaan berfikir, berkata, bertindak dan bersikap. Namun, atribut ini
dapat berubah jika yang bersangkutan mau merubahnya dengan cara berlatih membiasakan
diri dengan hal-hal yang baru. Seorang guru, banyak menghadapi masalah yang berkaitan
dengan soft skills. Masalah soft skills biasanya menjadi lebih kompleks ketika seseorang
harus berinteraksi dengan banyak orang. Oleh karena itu penting kiranya bagi seorang guru
untuk mengasah soft skills yang dimilikinya.
Soft skills bagi calon guru matematika merupakan seperangkat kemampuan yang
mempengaruhi bagaimana berinteraksi dengan siswa dalam mengajar. Soft skills bagi calon
guru matematika diantaranya memuat komunikasi efektif, berpikir kreatif dan kritis,
membangun tim, serta kemampuan lainnya yang terkait kapasitas kepribadian individu.
Pentingnya soft skills bagi mahasiswa calon guru matematika bertujuan memberikan
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kesempatan kepada individu untuk mempelajari perilaku baru dan meningkatkan hubungan
antar pribadi dengan siswa ketika berinteraksi dalam menyampaikan materi pelajaran.
C. Komunikasi
Secara etimologis komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu cum yang artinya dengan
atau bersama dengan dan kata umus yang berarti satu. Dua kata di atas membentuk kata
communio, yang artinya kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, atau hubungan.
Communicare dalam bahasa Inggris yang berarti membagi sesuatu dengan orang lain, tukar
menukar, membicaraan sesuatu dengan orang, memberitahukan sesuatu kepada seseorang,
bercakap-cakap

bertukar

pikiran.

Jadi

komunikasi

adalah

berarti

pemberitahuan

pembicaraan, percakapan, pertukaran pikiran atau hubungan (Hardjana, 2003). Komunikasi
adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu,
mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan (langsung) ataupun tidak
langsung (melalui media) (dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_definisi_komunikasi,).
Komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu cara untuk menyampaikan suatu
pesan dari pembawa pesan ke penerima pesan untuk memberitahu, pendapat, atau perilaku
baik langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui media.
Penulis secara sederhana mendefinisikan komunikasi adalah proses penyampaian
ide/pikiran. Seorang guru yang tidak memiliki kepandaian melakukan komunikasi, maka
akan mudah tersisih dari kelompoknya. Demikin juga seorang guru yang terampil, namun
tidak memiliki keterampilan komunikasi yang baik, maka keterampilannya tidak akan
banyak diketahui orang lain.
Berdasarkan sifatnya komunikasi dibedakan menjadi 2, yaitu komunikasi verbal dan
komunikasi non verbal. Pembahasan komunikasi selanjutnya difokuskan pada komunikasi
matematika dan non matematika, baik verbal maupun non verbal.
1.

Komunikasi matematika Verbal (Lisan)
Matematika sebagai alat bagi ilmu yang lain sudah cukup dikenal dan sudah tidak
diragukan lagi. Matematika bukan hanya sekedar alat bagi ilmu, tetapi lebih dari itu
matematika adalah bahasa. Matematika merupakan bahasa yang melambangkan
serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang
matematika bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan
padanya, tanpa itu matematika hanya merupakan kumpulan rumus-rumus yang mati.
Sebagai bahasa, matematika merupakan sebuah cara mengungkapkan atau menerangkan
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dengan cara tertentu. Dalam hal ini yang dipakai oleh bahasa matematika ialah dengan
menggunakan simbol-simbol.
Simbol ―4‖ dan kata ―empat‖ menyampaikan pesan yang sama, hanya bentuknya
yang berbeda. Membaca teks matematika, harus mampu membaca simbol-simbol
khusus matematika yang berkaitan di dalam teks.

Ketika mengucapkan objek

matematika maka suara yang keluar dari bibir kita haruslah memperhatikan bagaimana
nada, kejelasan, dan penekanan suara. Menurut Borg, James (2010, 47), kita
berkomunikasi melalui suara (nada, kecepatan, dan penekanan suara).
Matematika merupakan bahasa, artinya matematika tidak hanya sekedar alat bantu
berfikir, alat untuk menemukan pola, tetapi matematika juga sebagai wahana
komunikasi antar siswa dan komunikasi antara guru dengan siswa. Komunikasi dalam
matematika dan pembelajaran matematika menjadi sesuatu yang diperlukan. Jika kita
sepakat bahwa matematika itu merupakan suatu bahasa dan bahasa tersebut sebagai
bahasan terbaik dalam komunitasnya, maka mudah dipahami bahwa komunikasi
merupakan esensi dalam mengajar, belajar, dan mengakses matematika (Rbaryans,
2007).
Ketika sebuah konsep informasi matematika diberikan oleh seorang guru kepada
siswa ataupun siswa mendapatkannya sendiri melalui bacaan, maka saat itu sedang
terjadi transformasi informasi matematika dari komunikator kepada komunikan. Respon
yang diberikan komunikan merupakan interpretasi komunikan tentang informasi tadi.
Dalam matematika, kualitas interpretasi dan respon itu seringkali menjadi masalah
istimewa. Hal ini sebagai salah satu akibat dari karakteristik matematika itu sendiri yang
sarat dengan istilah dan simbol. Karena itu, kemampuan keterampilan berkomunikasi
guru dalam mengajar matematika menjadi tuntutan khusus. Kemampuan keterampilan
komunikasi matematika verbal merupakan keterampilan yang dapat menyertakan dan
memuat berbagai kesempatan untuk berkomunikasi dalam bentuk: merefleksikan
benda-benda nyata, gambar, atau ide-ide matematika ; membuat model situasi atau
persoalan menggunakan metode oral; menggunakan keahlian membaca istilah, serta
informasi matematika; merespon suatu pernyataan/persoalan dalam bentuk argumen
yang meyakinkan.
Jadi jelaslah bahwa komunikasi dalam mengajar matematika merupakan
kemampuan mendasar yang harus dimiliki guru dan pengguna matematika selama
belajar, mengajar, dan meng-assess matematika. Di dalam proses pembelajaran
matematika di kelas, komunikasi gagasan matematika bisa berlangsung antara guru
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dengan siswa, antara buku dengan siswa, dan antara siswa dengan siswa. Setiap kali kita
mengkomunikasikan gagasan-gagasan matematika, kita harus menyajikan gagasan
tersebut dengan suatu cara tertentu. Ini merupakan hal yang sangat penting, sebab bila
tidak demikian, komunikasi tersebut tidak akan berlangsung efektif. Gagasan tersebut
harus disesuaikan dengan kemampuan siswa yang kita ajak berkomunikasi. Guru harus
mampu menyesuaikan dengan sistem representasi yang mampu mereka gunakan. Tanpa
itu, komunikasi hanya akan berlangsung dari satu arah dan tidak mencapai sasaran.
Menurut teori komunikasi, intonasi berpengaruh sebesar 38% dari komunikasi. Oleh
karena itu guru dalam berkomunikasi juga harus memperhatikan intonasi, selain itu juga
memperhatikan volume suara, juga kejelasan ucapan.
Berdasarkan lawan bicara, komunikasi lisan dibagi menjadi 3 yaitu, komunikasi
personal, presentasi dan diskusi grup (dalam http://www.ditdik.itb.ac.id/sotf skills/Bu.3).
Komunikasi personal dilakukan oleh guru dalam rangka menggali informasi penting
dari siswa, menyampaikan materi, bertanya dan lain sebagainya. Berikut ini adalah halhal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi personal:
a.

hilangkan ambiguitas, dalam berbicara gunakan kata-kata yang lugas dan tidak
bermakna ganda. Guru hendak menyampaikan informasi, oleh karena itu
sampaikan apa yang menjadi inti permasalahan dan pertanyaan. Pertanyaan yang
terlalu panjang cenderung membuat siswa sulit menangkap inti pembicaraan.

b.

bertanya untuk memastikan, dalam suatu pekerjaan, kesalahpahaman dapat
menyebabkan keretakan hubungan, oleh karenanya bila ada sesuatu yang tidak
mengerti, jangan ragu untuk bertanya.

c.

catat poin-poin penting, karena komunikasi personal seringkali waktunya terbatas,
tentu saja sangat membantu jika sebelumnya kita sudah membuat daftar poin-poin
penting yang akan ditanyakan. Menurut hasil penulisan, manusia umumnya hanya
dapat mengingat 20% informasi bila hanya mendengar saja.

d.

sampaikan rangkuman, rangkuman dapat membantu mengoreksi bila ada kesalahan
atau ada informasi tambahan.
Komunikasi lisan selanjutnya adalah presentasi, dilakukan dengan tujuan untuk

meyakinkan orang lain mengenai apa yang akan disampaikan. Berikut hal-hal yang
perlu diperhatikan dalam presentasi:
a.

persiapan yang matang, sehingga lancar dalam menyampaikan ide,

b.

pembukaan yang menarik,

c.

perhatikan intonasi, beri penekanan pada poin-poin penting,
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d.

gunakan fakta,

e.

gunakan alat bantu,

f.

kontak mata,

g.

libatkan orang lain dengan contoh dan pertanyaan,

h.

perhatikan pertanyaan dan komentar,

i.

kejelasan ucapan.
Komunikasi lisan terakhir adalah diskusi, dalam dunia pendidikan melibatkan siswa

secara aktif. Semua siswa memiliki kesempatan yang sama dalam berbicara. Berikut
hal-hal yang perlu diperhatikan dalam diskusi:
a.

ungkapkan ide,

b.

catat poin-poin penting,

c.

fokus,

d.

menghargai orang lain,

e.

mengikuti hasil kesepakatan
Informasi dan komunikasi yang baik ditandai dengan semakin mudahnya

menyampaikan ide dan gagasan kepada orang lain sehingga pesan sampai kepada orang
lain. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mendefinisikan komunikasi matematika
verbal adalah proses penyampaian ide/pikiran matematika dalam bentuk lisan berupa
ujaran.
2.

Komunikasi matematika Non Verbal
Matematika yang penuh dengan simbol memungkinkan terjadinya kesalahan dalam
memahaminya. Hal ini menjadi alasan yang kuat bahwa dalam mengajar matematika
seorang guru juga memerlukan keterampilan komunikasi matematika non verbal.
Dengan tulisan, peluang terjadinya salah paham dapat diminimalkan.
Tujuan komunikasi matematika non verbal adalah menyampaikan maksud objek
matematika kepada siswa dalam bentuk tulisan, atau alat bantu yang lain. Guru dapat
menggunakan alat bantu, alat bantu berupa grafik, gambar, atau hasil ketikan poin-poin
penting

sangat

berguna

dalam

komunikasi.

Guru

mempunyai

kewajiban

mengkomunikasikan objek matematika secara jelas dan benar pada saat mengajar.
Beberapa hal berikut dapat dilakukan guru dalam komunikasi matematika non
verbal, misalnya: menyatakan peristiwa sehari-hari dalam simbol matematika, menulis
objek matematika, membuat grafik, mendemonstrasikan notasi matematika serta
menggambarkannya.
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Berikut hal-hal yang harus dilakukan dalam melakukan komunikasi matematika
non verbal:
1.

sampaikan padat dan jelas, padat maksudnya informasi yang akan disampaikan
tidak terkurangi esensinnya walaupun dengan tulisan yang ringkas, jelas
maksudnya apa yang tertulis sebaiknya tidak ambigu atau mengundang salah
persepsi.

2.

hilangkan ketidaksukaan, ketika tugas sudah dibebankan kepada kita maka kita
harus melaksanakan dengan ikhlas,

3.

gunakan bentuk poin dan penekanan, untuk memudahkan pembaca menangkap inti
informasi (http://www.ditdik.itb.ac.id/sotf skills/Bu.4)
Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mendefinisikan komunikasi matematika

non verbal adalah proses penyampaian ide/pikiran matematika dalam bentuk tertulis
berupa tulisan dari objek matematika.
D. Menejemen Stress
Stres merupakan bagian yang tidak terhindarkan dari kehidupan kita. Stres adalah
perasaan ketegangan emosional atau fisik karena adanya tekanan-tekanan berat atau
tuntutan-tuntutan yang bertentangan sehingga menjadi beban yang melebihi kemampuan
maksimum kita.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 2 pengertian stres: (1) Gangguan atau
kekacauan mental dan emosional (2) - Tekanan. Secara teknis psikologik, stres didefinisikan
sebagai suatu respons penyesuaian seseorang terhadap situasi yang dipersepsinya menantang
atau mengancam kesejahteraan orang bersangkutan. ~ Stres is an adaptive response to a
situation that is perceived as challenging or threatening to the person’s well-being . Jadi
stres merupakan suatu respon fisiologik ataupun perilaku terhadap ‗stresor ‗ ~ hal yang
dipandang sebagai menyebabkan cekaman, gangguan keseimbangan (homeostasis), baik
internal maupun eksternal. Dalam pengertian ini, bisa kita perjelas bahwa stres bersifat
subjektif sesuai persepsi orang yang memandangnya. Dengan perkataan lain apa yang
mencekam bagi seseorang belum tentu dipersepsi mencekam bagi orang lain (Gunarya, A,
2008: 3). Lebih lanjut Sudrajat, Akhmad (2010) mengatakan stres adalah suatu kondisi
tegangan baik secara faal maupun psikologis yang diakibatkan oleh tuntutan dari lingkungan
yang dopersepsinya sebagai ancaman.
Stres merupakan bagian dari kondisi manusiawi, dalam batas tertentu stres membantu
kita agar tetap termotivasi. Tetapi kadang-kadang ketika kita terlalu banyak mendapatkan
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stres maka kualitas kinerja jadi menurun. Oleh karena itu, kita perlu memiliki kemampuan
mengelola stres, yang selanjutnya penulis sebut sebagai manajemen stres.
Menejemen stres adalah adalah kemampuan mengatur perasaan yag terkait dengan
emosi diri. Guru dituntut untuk berinteraksi dan mengelola siswa dengan berbagai karakter
kepribadian. Guru dituntut untuk berinteraksi dan mengelola siswa dengan berbagai karakter
kepribadian. Saat itulah kecerdasan emosionalnya diuji. Umumnya kelemahan dibidang
intrapersonal skills berupa karakter yang melekat pada diri seseorang. Butuh usaha keras
untuk mengubahnya. Namun demikian intrapersonal skills bukan sesuatu yang sulit.
Kemampuan ini dapat diasah dan ditingkatkan seiring dengan pengalaman kerja. Ada
banyak cara meningkatkan intrapersonal skills. Salah satunya melalui learning by doing.
Selain itu intrapersonal skills juga bisa diasah dan ditingkatkan dengan cara mengikuti
pelatihan-pelatihan. Satu cara ampuh untuk meningkatkan intrapersonal skills adalah
dengan berinteraksi dan melakukan aktivitas dengan orang lain, dan ini erat kaitannya bagi
seorang guru.
Agar manajemen stres dapat dilakukan, berikut langkah-langkah yang dapat diambil:
mengenali gejala stres, memahami faktor-faktor penyebab stres, dan melatih diri melakukan
mekanisme penangananya. Ada sejumlah gejala yang bisa diditeksi secara mudah yaitu :
(a) Gejala fisiologik, antara lain : denyut jantung bertambah cepat , banyak berkeringat
(terutama keringat dingin), pernafasan terganggu, otot terasa tegang, sering ingin buang
air kecil, sulit tidur, gangguan lambung, dst,
(b) Gejala psikologik, antara lain : resah, sering merasa bingung, sulit berkonsentrasi, sulit
mengambil keputusan, tidak enak perasaan, atau perasaan kewalahan ( exhausted) dsb,
(c) Tingkah laku, antara lain : berbicara cepat sekali, menggigit kuku, menggoyanggoyangkan kaki, gemetaran, berubah nafsu makan ( bertambah atau berkurang)
(Gunarya, A, 2008: 7).
Adapun faktor penyebab stres meliputi: ancaman, ketakutan, ketidakpastian, dan
disonansi kognitif (Sudrajat, Akhmad, 2010). Persepsi tentang adanya ancaman membuat
seseorang merasa stres, baik ancaman fisik, sosial, finansial, maupun ancaman lainnya.
Keadaan akan menjadi buruk jika orang yang mempersepsikan tentang adanya ancaman ini
merasa bahwa dirinya tidak dapat melakukan tindakan apapun yang akan dapat mengurangi
ancaman tersebut. Faktor selanjutnya adalah ketakutan yang membuat orang membayangkan
akan terjadinya akibat yang tidak menyenangkan. Demikian juga dengan ketidakpastian.
Saat kita merasa tidak yakin tentang sesuatu, maka kita akan sulit membuat prediksi.
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Akibatnya kita merasa tidak akan dapat mengendalikan situasi. Perasaan tidak mampu
mengendalikan situasi akan menimbulkan ketakutan yang berujung pada stres.
Faktor penyebab stres selanjutnya adalah disonansi kognitif, yaitu kesenjangan antara
apa yang kita lakukan dengan apa yang kita pikirkan. Sebagai contoh, seorang mahasiswa
calon guru matematika merasa bahwa sudah siap akan tampil real teaching dengan segala
persiapannya dan akan memulai pelajaran tepat waktu, namun ternyata terlambat masuk ke
kelas karena jalanan macet, sehingga siswa menilai tidak tepat waktu. Hal tersebut di atas
tentu saja dapat berujung pada stres, karena kita terancam dengan sebutan tidak tepat waktu.
Cara seseorang mengelola atau mengatur

stres (manajemen stres) dikelompokkan

menjadi 2 kategori:
1.

Cara spontan yang tidak disadari, dimana pengelolaan stres berpusat pada emosi yang
dirasakan (defense mechanism), perilaku yang terglong dalam kelompok ini adalah:
1.1. Acting out, yaitu menampilkan tindakan yang justru tidak mengatasi masalah.
Perilaku ini lebih sering terjadi pada orang yang kurang mampu mengendalikan
diri, misalnya merusak barang-barang disekitarnya.
1.2. Denial, yaitu menolak mengakui keadaan yang sebenarnya. Hal ini dapat
bermakna positif, dapat juga negatif.
1.3. Displacement, yaitu memindahkan/melampiaskan perasaan/emosi tertentu pada
pihak/objek lain yang benar-benar tidak ada hubungannya namun dianggap lebih
aman.
1.4. Rasionalisasi, yaitu membuat alasan-alasan yang logis atas perilaku buruk.

2.

Cara yang disadari (direct coping), yaitu seseorang sadar melakukan upaya untuk
mengatasi stres. Berikut 2 strategi untuk mengatasi stres:
2.1. Meningkatkan toleransi terhadap stres, dengan cara meningkatkan keterampilan diri
sendiri, baik secara fisik maupun psikis.
2.2. Mengenal dan mengubah sumber stres, dapat dilakukan dengan 3 macam
pendekatan: (a) bersikap asertif, yaitu berusaha mengetahui, menganalisis, dan
mengubah sumber stres, (b) menarik diri/menghindar dari sumber stres, (c)
kompromi, yang dapat dilakukan dengan konformitas ( mengikuti tuntutan sumber
stres, pasrah) atau negosiasi (sampai batas tertentu menurunkan intensitas sumber
stres dan meningkatkan toleransi terhadap stres) (Departemen Pendidikan Nasional,
2008).
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Selanjutnya dalam penulisan ini yang dimaksud dengan manejemen stres mahasiswa
calon guru matematika dalam mengajar adalah kemampuan mengatur suatu respons
penyesuaian terhadap situasi yang dipersepsinya mengganggu dalam mengajar.
E. Soft Skills dalam Pembelajaran
Guru sebagai salah satu komponen dalam sistem pembelajaran untuk meningkatkan
kemampuan siswa, memiliki peranan penting dalam menentukan arah dan tujuan dari suatu
proses pembelajaran. Kemampuan yang dikembangkan tidak hanya ranah kognitif dan
psikomotorik semata yang ditandai dengan penguasaan materi pelajaran dan keterampilan,
melainkan juga ranah kepribadian siswa. Pada ranah ini siswa harus menumbuhkan rasa
percaya diri sehingga menjadi manusia yang mampu mengenal dirinya sendiri yakni
manusia yang berkepribadian yang mantap dan mandiri. Manusia utuh yang memiliki
kemantapan emosional dan intelektual, yang mengenal dirinya, yang mengendalikan dirinya
dengan konsisten dan memiliki rasa empati (tepo seliro). Menurut Howard Gardner dalam
bukunya yang bejudul Multiple Inteligences (1993), bahwa ada 2 kecerdasan yang berkaitan
dengan kemampuan mengembangkan kepribadian yaitu :
1. Kecerdasan Interpersonal (interpersonal Intelligence) adalah kemampuan untuk mengerti
dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, dan temperamen orang
lain. Kepekaan akan ekspresi wajah, suara dan gerak tubuh orang lain (isyarat), dan
kemampuan untuk menjali relasi dan komunikasi dengan berbagai orang lain.
2. Kecerdasan Intrapersonal (intrapersonal intelligence) adalah kemampuan memahami diri
dan bertindak adaptif berdasarkan pengetahuan tentang diri. Kemampuan berefleksi dan
keseimbangan diri, kesadaran diri tinggi, inisiatif dan berani.
Soft skill yang diberikan kepada mahasiswa calon guru dapat diintegrasikan dengan
materi pembelajaran. Menurut Saillah (2007), materi soft skills yang perlu dikembangkan
kepada para mahasiswa, tidak lain adalah penanaman sikap jujur, kemampuan
berkomunikasi, dan komitmen. Untuk mengembangkan soft skills dengan pembelajaran,
perlu dilakukan perencanaan yang melibatkan para guru, siswa, alumni, dan dunia kerja,
untuk mengidentifikasi pengembangan soft skills yang relevan.
Tentu saja pengidentifikasian tersebut bukan sesuatu yang ―hitam-putih‖, tetapi lebih
merupakan kesepakatan. Dengan asumsi semua guru memahami betul ―isi‖ pembelajaran
yang dibina dan ―memahami‖ konsep soft skills beserta komponen-komponennya, maka
pengisian akan berlangung objektif dan cermat. Dengan cara itu setiap guru mengetahui
komponen soft skills apa yang harus dikembangkan ketika mengajar. Setiap orang termasuk
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peserta didik sudah memiliki soft skills walaupun berbeda-beda. Soft skills ini dapat
dikembangkan menjadi lebih baik atau bernilai (diterapkan dalam kehidupan sehari-hari)
melalui proses pembelajaran. Pendidikan soft skills tidak seharusnya melalui satu mata
pelajaran khusus, melainkan dintegrasikan melalui mata pelajaran yang sudah ada atau
dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa.
F. Jalinan Komunikasi dan Manajemen Stres
Jalinan keterampilan komunikasi sebagai interpersonal skills, manajemen stres sebagai
intrapesonal skill sebagaimana dijelaskan pada batasan istilah dapat menunjukkan soft skills
yang dimiliki oleh mahasiswa calon guru matematika dalam mengajar.
Berdasarkan kajian teori tentang komunikasi dan manajemen stres berikut ini penulis
merumuskan beberapa indikator soft skills mahasiswa calon guru matematika dalam
mengajar.
Indikator keterampilan komunikasi matematika verbal mahasiswa calon guru
matematika pada saat mengajar dapat dilihat dari :
1. Pengucapan objek matematika dengan jelas dan benar;
2. Volume suara dapat didengar oleh siswa yang duduknya paling belakang;
3. Pemberian intonasi yang berbeda pada objek matematika yang ditekankan.
Indikator keterampilan komunikasi matematika non verbal mahasiswa calon guru
matematika pada saat mengajar dapat dilihat dari :
1.

Tulisan objek matematika di papan tulis maupun slide presentasi dapat dibaca oleh
siswa yang duduk paling belakang;

2.

Tulisan objek matematika di papan tulis maupun slide presentasi ringkas.

Indikator manajemen stres mahasiswa calon guru matematika dalam dapat dilihat dari:
1.

Mengatur emosi ketika menghadapi berbagai macam karakter siswa dalam mengajar,
misalnya tidak marah jika siswa sering minta ijin keluar kelas, mengajak siswa yang
tidak memperhatikan pelajaran untuk kembali memperhatikan pelajaran dengan ramah,
tidak marah jika siswa sering bertanya karena belum mengerti ;

2.

Menunjukkan rasa nyaman di dalam kelas, misalnya tidak gelisah duduk di kursi, tidak
berulang kali melihat jam tangan atau jam di dinding kelas.

3.

Tatapan mata menunjukkan sikap tenang dan percaya diri, misalnya tatapan mata
terarah kepada siswa yang sedang bertanya atau menjawab pertanyaan, tatapan mata
menyeluruh kepada siswa yang ada dalam kelas.
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PERANCANGAN PEMBELAJARAN PAKEM
BERBASIS KARAKTER BIDANG STUDI MATEMATIKA DI SEKOLAH DASAR
Drs. Achmad Fanani, M.Pd.1
Drs. Atnuri, SH.2
Dosen Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
ABSTRAK
Maraknya berbagai penyimpangan perilaku di masyarakat yang tidak sesuai dengan norma
moral, sosial, maupun agama, seperti kecemasan, ketidak percayaan, korupsi, pemaksaan,
kekerasan, perusakan, perkelahian massa, kejahatan seksual, kehidupan ekonomi yang
konsumtif, kehidupan politik yang carut marut/tidak produktif, dan sebagainya, diindikasikan
oleh beberapa pihak merupakan kegagalan pendidikan nasional Indonesia dalam
mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar menusia yang berkarakter, bermutu, dan
bermartabat.
Model pembelajaran PAKEM dapat mengakomodasi tuntutan perkembangan seluruh aspek
dalam diri anak, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. PAKEM merupakan model
pembelajaran yang dilaksanakan dengan ciri-ciri multi metode dan multi media, praktik dan
bekerja dalam satu tim, memanfaatkan lingkungan sekitar, dilaksanakan di dalam dan di luar
kelas, serta multi aspek (logika, praktik, dan etika).
Dalam perancangan, guru harus melakukan analisis SK dan KD serta analisis tugas sehingga
dihasilkan pemetaan materi dan indikator sesuai dengan aspek belajar (kognitif, psikomotor, dan
afektif) sesuai kategori proses dan produk, sehingga delapan prinsip pengembangan silabus dapat
terpenuhi. Pengembangan pembelajaran PAKEM dan berbasis karakter harus tercermin dalam
setiap hasil pengembangan sesuai dengan prinsip dan unsur masing. Pengembangan skenario
kegiatan pembelajaran perlu melibatkan multimetode, multimedia dan aktivitas yang bervariasi,
serta permainan-permainan yang aktif, menarik, dan menyenagkan sebagai sarana internalisasi
dan aktualisasi nilai karakter. Pengembangan scenario kegiatan pembelajaran harus tampak jelas
hubungannya dengan proses internalisasi nilai dan nilai karakter yang dikembangkan sesuai
dengan indicator nilai minimal dalam setiap mata pelajaran..
Kata kunci : Perancangan, Pembelajaran, Pakem Karakter.
A. Pendahuluan
Perancangan pembelajaran merupakan titik awal penentuan keberhasilan pembelajaran.
Degeng (1989) menyatakan tujuan perancangan pembelajaran adalah memperbaiki dan
meningkatkan

kualitas

pembelajaran

dengan

cara

memilih,

menetapkan,

dan

mengembangkan metode pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal.
Hasil pembelajaran harus mencakup hasil langsung dan hasil pengiring. Sasaran akhir
desain pembelajaran adalah memudahkan belajar. Oleh karena itu desain pembelajaran
harus mencakup semua variabel yang mempengaruhi belajar. Inti desain pembelajaran
hakikatnya menetapkan strategi pembelajaran yang optimal untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.
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Fakta di lapangan (pernyataan mahasiswa PSKGJ, peserta PLPG dan PPG PGSD)
bahwa guru di sekolah dasar jarang mengembangkan pembelajarannya dengan cara yang
baik dan benar. Guru lebih sering hanya menulis kembali Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) yang dibuat oleh Kelompok Kerja Guru (KKG), sehingga guru tidak
tahu proses dan hakikat RPP yang dibuat.
Seluruh perangkat yang dibutuhkan dalam pembelajaran direncanakan dalam
perancangan pembelajaran. Semua unsur dalam perangkat pembelajaran harus terkait dan
bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu pembelajaran yang tidak dirancang
dengan baik dan benar bisa mengakibatkan ketidak jelasan proses dan pengukuran
keberhasilan belajar, sehingga bisa mengakibatkan kegagalan dalam proses dan pencapaian
tujuan belajar.
Perancangan

pembelajaran

tidak

hanya

sekedar

mengembangkan

pernagkat

Pembelajaran, tetapi juga harus memperhatikan aspek psikologi dan perkembangan siswa,
sehingga pembelajaran berlangsung menyenangkan. Oleh karena itu perancangan
pembelajaran harus inovatif. Pembelajaran PAKEM termasuk salah satu pendekatan yang
inovatif dan dapat mengoptimalkan perolehan belajar dari seluruh aspek belajar.
Dengan pendekatan PAKEM memungkinkan pembelajaran dapat berjalan secara
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk
berpartisipasi aktif dengan memberikan ruang yang cukup untuk lebih kreatif dan mandiri
sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (PP No.
19 tahun 2005).
Maraknya berbagai penyimpangan perilaku di masyarakat yang tidak sesuai dengan
norma moral, sosial, maupun agama, seperti kecemasan, ketidak percayaan, korupsi,
pemaksaan, kekerasan, perusakan, perkelahian massa, kejahatan seksual, kehidupan
ekonomi yang konsumtif, kehidupan politik yang carut marut/tidak produktif, dan
sebagainya, diindikasikan oleh beberapa pihak merupakan kegagalan pendidikan nasional
Indonesia dalam mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar menusia yang
berkarakter, bermutu, dan bermartabat.
Oleh karena itu pembelajaran harus dirancang sedemikian sehingga siswa tidak hanya
meguasai bidang koknitif saja tetapi juga keterampilan dan sikap yang dapat menumbuhkan
karakter positip. Hal ini ditekankan pada guru dikarenakan guru merupakan pelaku utama
yang secara langsung menjalankan tugas pendidikan dan pembelajaran untuk mencapaia
tujuan pendidikan, yaiu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
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cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab
(UU. Sisdiknas).
B. Rumusan Masalah
1.

Bagaimana merancang pembelajaran PAKEM di SD?

2.

Bagaimana mengimplementasikan pendidikan karakter pada perancangan pembelajaran
PAKEM di SD?

C. Pembahasan
1.

Hakikat perancangan pembelajaran
Setiap guru seharusnya membuat perancangan (desain) pembelajaran sebelum
melaksanakan pembelajaran. Degeng (1988) menyimpulkan urgensinya langkah
penetapan strategi pengorganisasian dalam perancangan pembelajaran karena dapat
meningkatkan perolehan belajar dan retensi.
Merancang pembelajaran pada hakikatnya merancang seluruh perangkat yang
dibutuhkan dalam pembelajaran mulai dari pengembangan silabus, Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), materi ajar, Lembar Kegiatan Siswa (LKS), media
pembelajaran, dan instrumen penilaian hasil belajar. Pengembangan perangkat
pembelajaran meliputi pengembangan unsur-unsur pembelajaran, diantaranya adalah
pengembangan indikator, tujuan pembelajaran, materi yang dibutuhkan, kegiatan
belajar, strategi. Model, dan media pembelajaran, serta instrumen penilaian hasil
belajar.
Pengembangan silabus merupakan titik tolak untuk mengembangkan perangkat
pembelajaran yang lain. Ada delapan prinsip yang harus diperhatikan dalam
pengembangan silabus, diantaranya adalah prinsip 1) ilmiah , 2) relevan, 3) sistematis,
4) konsisten, 5) memadai, 6) aktual dan kontekstual, 7) fleksibel, 8) menyeluruh. Prinsip
ini sering kurang diperhatikan guru dalam proses pengembangan silabus, hal ini
dikarenakan proses pengembangan tidak dilakukan melalui tahapan yang benar,
sehingga hasilnya tidak optimal.
Agar dapat mencapai delapan prinsip tersebut, kita perlu melakukan beberapa
langkah awal yaitu melakukan analisis Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi dasar
(KD). Pada hakikatnya langkah ini adalah melakukan pemetaan KD menjadi indikator
dan materi yang dibutuhkan berdasarkan aspek belajar (kognitif, psikomotor, dan
afektif) serta kategorinya (produk dan proses). Hasil pemetaan ini adalah terwujudnya
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peta konsep, peta hirarkhi dan prosedural, sehingga antara indikator dan materi yang
dibutuhkan untuk mencapai kompetensi yang terkait sesuai dengan struktur ilmunya
dapat terpetakan. Dengan demikian prinsip ilmiah, relevansi, sistematis, dan
menyeluruh dapat kita jaminkan.
Langkah

kedua

adalah

melakukan

analisis

tugas.

Pada

tahapan

ini

mengembangkan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa sesuai dengan indikator
yang telah dikembangkan pada langkah awal. Berdasarkan tujuan tersebut
dikembangkan tugas-tugas apa yang harus dilakukan siswa untuk mencapai tujuan
belajar serta sumber belajar yang dibutuhkan. Pada saat ini harus memperhatikan
karakteristik siswa sehingga tugas yang dikembangkan memadai sesuai dengan
perkembangan fisik dan berfikir siswa. Hasil langkah ini digunakan untuk acuan
mengembangkan kegiatan belajar dan penetapan strategi pembelajaran. Dengan
demikian prinsip konsistensi dan memadai dapat terjaminkan.
Walaupun cukup rumit dan sulit untuk melakukan lngkah-langkah tersebut sebagai
langkah awal pengembangan, namun kedua Langkah tersebut di atas akan memudahkan
kita dalam mengembangkan silabus dan perangkat yang lain.
2.

Pendekatan PAKEM dalam pembelajaran
Pembelajaran PAKEM menuntut guru untuk merancang dan melakukan kegiatan
pembelajaran yang melibatkan peserta didik selalu parsitipatif, aktif, kreatif,
menyenangkan sehingga setiap peserta didik dapat membuat karya, gagasan, pendapat,
ide atas hasil penemuannya dan usahanya sendiri. Model pembelajaran PAKEM dapat
mengakomodasi tuntutan perkembangan seluruh aspek dalam diri anak, baik kognitif,
afektif, maupun psikomotor. PAKEM merupakan model pembelajaran yang
dilaksanakan dengan ciri-ciri multi metode dan multi media, praktik dan bekerja dalam
satu tim, memanfaatkan lingkungan sekitar, dilaksanakan di dalam dan di luar kelas,
serta multi aspek (logika, praktik, dan etika).
Beberapa aspek yang mempengaruhi proses pembelajaran PAKEM antara lain
pengalaman, komunikasi, interaksi, dan refleksi. Apabila keempat aspek tersebut
terdapat dalam pembelajaran, maka secara otomatis kriteria pembelajaran PAKEM telah
terpenuhi.
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan PAKEM antara lain
sebagai berikut:
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a.

Memahami Sifat Anak.
Secara hakiki semua anak memiliki sifat ingin tahu dan berimajinasi. Sifat tersebut
merupakan modal dasar bagi berkembangnya sikap kritis dan kreatif. Kegiatan
pembelajaran merupakan salah satu lahan yang harus kita oleh sehingga kedua sifat
tersebut berkembang dengan baik dan subur.

b.

Mengenal Anak Secara Perorangan.
Latar belakang para peserta didik berasal dari lingkungan keluarga yang berbedab
eda dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda pula. Dalam pembelajaran
PAKEM perbedaan individual tersebut perlu diperhatikan dan harus tercermin
dalam kegiatan pembelajaran. Semua peserta didik dalam kelas tidak harus selalu
mengerjakan kegiatan yang sama, melainkan berbeda sesuai dengan kecepatan
belajarnya. Peserta didik yang memiliki kemampuan lebih dapat dimanfaatkan
untuk tutor sebaya.

c.

Memanfaatkan Perilaku Anak dalam Pengorganisasian Belajar.
Berdasarkan pengalaman, peserta didik dapat menyelesaikan tugas dengan baik bila
mereka duduk berkelompok, karena dapat berinteraksi dan bertukar pikiran. Akan
tetapi mereka perlu juga menyelesaikan tugas secara perorangan agar bakat
individunya juga berkembang.

d.

Mengembangkan

Kemampuan

Berpikir

Kritis,

Kreatif,

dan

Kemampuan

Memecahkan Masalah.
Pada dasarnya, hidup ini adalah untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu,
dibutuhkan kemampuan berfikir kritis untuk menganalisis masalah dan kreatif
untuk melahirkan alternatif pemecahan masalah yang keduanya berasal dari rasa
ingin tahu dan imajinasi yang ada pada diri anak sejak lahir. Oleh sebab itu, tugas
guru adalah mengembangkannya dengan cara sering memberikan tugas atau
mengajukan pertanyaan secara terbuka.
e. Mengembangkan Ruang Kelas sebagai Lingkungan Belajar yang Menarik.
Ruang kelas yang menarik merupakan hal yang sangat disarankan dalam PAKEM.
Hasil pekerjaan peserta didik, baik hasil perorangan maupun kelompok sebaiknya
dipajang untuk memenuhi ruang kelas. Karena hal tersebut dapat memotivasi
peserta didik untuk bekerja lebih baik dan menimbulkan inspirasi bagi peserta didik
yang lainnya.
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f. Memanfaatkan Lingkungan sebagai Sumber Belajar
Lingkungan (fisik, sosial, atau budaya) merupakan sumber yang kaya untuk bahan
belajar anak. Lingkungan dapat berperan sebagai media belajar, tetapi juga sebagai
objek kajian (sumber belajar). Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar
sering membuat anak merasa senang karena belajar dengan menggunakan
lingkungan tidak selalu harus keluar kelas, tetapi bahan dari lingkungan dapat
dibawa ke ruangan kelas.
g. Memberikan Umpan Balik yang Baik untuk Meningkatkan Kegiatan Belajar
Mutu hasil belajar akan meningkat bila terjadi interaksi dalam belajar, misalnya
dengan pemberian umpan balik yang merupakan interaksi antara guru dengan
peserta didik. Umpan balik itu hendaknya lebih mengungkap kekuatan daripada
kelemahan peserta didik.
h.

Membedakan Aktif Fisik dan Aktif Mental
Banyak guru yang merasa puas bila menyaksikan para peserta didik tampak sibuk
bekerja dan bergerak, bangku dan meja diatur berkelompok serta peserta didik
duduk saling berhadapan. Keadaan ini bukanlah ciri yang sebenarnya dari PAKEM.
Sering bertanya, mempertanyakan gagasan orang lain, dan mengungkapkan
gagasan merupakan tanda-tanda aktif mental.

3.

Pentingnya pendidikan karakter bagi siswa Sekolah dasar.
Pendidikan karakter bangsa adalah usaha sekolah yang dilakukan secara bersama
oleh guru dan pimpinan sekolah melalui semua mata pelajaran dan kegiatan-kegiatan
lain diluar mata pelajaran untuk mengembangkan watak, tabiat, akhlak, atau
kepribadian peserta didik melalui internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang kita
yakini bersama yang digunakan peserta didik sebagai landasan untuk cara pandang,
berpikir, bersikap, dan bertindak yang menunjukkan kemuliaannya.
Pendidikan karakter bagi siswa terutama siswa sekolah dasar dirasa penting
dikarenakan adanya fenomena penurunan nilai sosial dan kultural masyarakat kita yang
semakin mengkhawatirkan rendahnya harkat dan martabat masyarakat Indonesia di
masa mendatang. Dalam hal ini sekolah dan guru memiliki tanggung jawab yang cukup
besar.
Ada tiga fungsi pendidikan budaya dan karakter bangsa:
a.

Pengembangan: pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi perilaku yang
baik bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan
budaya dan karakter bangsa
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b.

Perbaikan: memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggungjawab dalam
pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat

c.

Penyaring: untuk menyaring budaya-budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain
yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa.

Adapun tujuan pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah
a.

Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia dan
warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa

b.

Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan
dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius

c.

Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggungjawab peserta didik sebagai
generasi penerus bangsa

d.

Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif,
berwawasan kebangsaan

e.

Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang
aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang
tinggi dan penuh kekuatan (dignity).

Sumber nilai-nilai karakter bangsa meliputi
a.

Agama: nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada
nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama.

b.

Pancasila: Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan
peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang
memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupannya sebagai warga negara.

c.

Budaya:tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilainilai budaya yang diakui masyarakat tersebut. Nilai-nilai budaya tersebut dijadikan
dasar dalam memberi makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi
antaranggota masyarakat tersebut.

4.

Implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran di Sekolah Dasar.
Program pengembangan diri, perencanaan dan pelaksanaan pendidikan budaya dan
karakter dilakukan melalui pengintegrasian ke dalam kegiatan sehari-hari sekolah, yaitu
melalui hal-hal berikut.
a.

Kegiatan rutin sekolah
Kegiatan rutin merupakan kegiatan yang dilakukan peserta didik secara terus
menerus dan konsisten setiap saat. Contoh kegiatan ini adalah upacara pada hari
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besar kenegaraan, pemeriksaan kebersihan badan (kuku, telinga, rambut, dan lainlain) setiap hari Senin, beribadah bersama atau shalat bersama setiap dhuhur (bagi
yang beragama Islam), berdoa waktu mulai dan selesai pelajaran, mengucap salam
bila bertemu guru, tenaga kependidikan, atau teman.
b.

Kegiatan spontan
Kegiatan spontan yaitu kegiatan yang dilakukan secara spontan pada saat itu
juga. Kegiatan ini dilakukan biasanya pada saat guru dan tenaga kependidikan yang
lain mengetahui adanya perbuatan yang kurang baik dari peserta didik yang harus
dikoreksi pada saat itu juga. Apabila guru mengetahui adanya perilaku dan sikap
yang kurang baik maka pada saat itu juga guru harus melakukan koreksi sehingga
peserta didik tidak akan melakukan tindakan yang tidak baik itu. Contoh kegiatan
itu: membuang sampah tidak pada tempatnya, berteriak-teriak sehingga
mengganggu pihak lain, berkelahi, memalak, berlaku tidak sopan, mencuri,
berpakaian tidak senonoh. Kegiatan spontan berlaku untuk perilaku dan sikap
peserta didik yang tidak baik dan yang baik sehingga perlu dipuji, misalnya:
memperoleh nilai tinggi, menolong orang lain, memperoleh prestasi dalam olah
raga atau kesenian, berani menentang atau mengkoreksi perilaku teman yang tidak
terpuji. Gambar 8. Nilai cinta damai.

c.

Keteladanan
Keteladanan adalah perilaku dan sikap guru dan tenaga kependidikan yang lain
dalam memberikan contoh terhadap tindakan-tindakan yang baik sehingga
diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik untuk mencontohnya. Jika guru dan
tenaga kependidikan yang lain menghendaki agar peserta didik berperilaku dan
bersikap sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa maka guru dan
tenaga kependidikan yang lain adalah orang yang pertama dan utama memberikan
contoh berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai itu. Misalnya, berpakaian
rapi, datang tepat pada waktunya, bekerja keras, bertutur kata sopan, kasih sayang,
perhatian terhadap peserta didik, jujur, menjaga kebersihan.

d.

Pengkondisian
Untuk mendukung keterlaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa
maka sekolah harus dikondisikan sebagai pendukung kegiatan itu. Sekolah harus
mencerminkan kehidupan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang diinginkan.
Misalnya, toilet yang selalu bersih, bak sampah ada di berbagai tempat dan selalu
dibersihkan, sekolah terlihat rapi dan alat belajar ditempatkan teratur.
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e.

Budaya Sekolah
Budaya sekolah cakupannya sangat luas, umumnya mencakup ritual, harapan,
hubungan, demografi, kegiatan kurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, proses
mengambil keputusan, kebijakan maupun interaksi sosial antarkomponen di
sekolah. Budaya sekolah adalah suasana kehidupan sekolah tempat peserta didik
berinteraksi dengan sesamanya, guru dengan guru, konselor dengan sesamanya,
pegawai administrasi dengan sesamanya, dan antaranggota kelompok masyarakat
sekolah.
Interaksi internal kelompok dan antarkelompok terikat oleh berbagai aturan,
norma, moral serta etika bersama yang berlaku di suatu sekolah. Kepemimpinan,
keteladanan, keramahan, toleransi, kerja keras, disiplin, kepedulian sosial,
kepedulian lingkungan, rasa kebangsaan, dan tanggung jawab merupakan nilai-nilai
yang dikembangkan dalam budaya sekolah. Pengembangan nilai-nilai dalam
pendidikan budaya dan karakter bangsa dalam budaya sekolah mencakup kegiatankegiatan yang dilakukan kepala sekolah, guru, konselor, tenaga administrasi ketika
berkomunikasi dengan peserta didik dan menggunakan fasilitas sekolah.

f. Pengintegrasian dalam mata pelajaran
Pengembangan nilai-nilai pendidikan budaya dan karakater bangsa bukan
hanya tanggung jawab guru mata pelajaran Pendidikan Kewaganegaraan (PKn) dan
Agama saja tetapi diintegrasikan dalam setiap pokok bahasan dari setiap mata
pelajaran. Nilai-nilai tersebut dicantumkan dalam silabus dan RPP dan
diimplementasikan dalam berbagai aspek kegiatan dan proses pembelajaran di kelas
maupun luar kelas.
Pembentukan karakter siswa dalam proses pembelajaran dilakukan melalui proses
internalisasi dan aktualisasi nilai yang tercermin dalam hasil perancangan pembelajaran
yang dibuat guru. Adapun implementasinya terwujud dalam kegiatan pembelajaran dan
tersurat maupun tersirat dalam materi ajar, Lembar Kegiatan Siswa (LKS), dan media
pembelajaran.
Kendala yang dihadapi guru dalam mengintegrasikan nilai karakter ke dalam
pembelajaran adalah sulitnya merumuskan nilai ke dalam indikator yang lebih rinci,
sehingga tidak optimal dalam pelaksanannya. Untuk mengatasi hal ini Direktort
Pendidikan dasar (Kemendikbud, 2011) telah menjabarkan delapan belas nilai karakter
yang perlu ditumbuhkembangkan menjadi indikator minimal (peta nilai yang
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diidentifikasi untuk sejumlah mata pelajaran di jenjang pendidikan dasar dapat dilihat
pada lampiran makalah).
5.

Pengembangan skenario pembelajaran PAKEM yang berkarakter di sekolah
dasar.
Pengembangan skenario pembelajaran PAKEM yang berkarakter dilakukan melalui
tahapan-tahapan perancangan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu:
a.

Pengembangan kegiatan pembelajaran didasarkan pada hasil analisis tugas yang
telah dikembangkan.

b.

Setiap tujuan pembelajaran sangat dimungkinkan dikembangkan lebih dari satu
kegiatan.

c.

Kegiatan pembelajaran yang dikembangkan harus sesuai dengan indikator
kompetensi dasar dan memperhatikan indikator nilai karakter minimal.

d.

Kegiatan pembelajaran yang dikembangkan harus menerapkan multimetode dan
multimedia sehingga unsur dan prinsip pembalajaran PAKEM harus terpenuhi.

e.

Kegiatan pembelajaran yang dikembangkan harus jelas dan dapat diukur

f.

Masukkan berbagai permainan yang sesuai dan mendukung materi pembelajaran
dalam pengembangan skenario kegiatan, sehingga prinsip dan hakikat pembelajaran
PAKEM serta proses menumbuhkembangkan nilai karakter dapat tercapai.

g.

Siapkan pertanyaan ( ditulis dalam kolom internalisasi nilai) untuk siswa setelah
melakukan aktivitas bermain sebagai proses internalisasi nilai karakter yang
dikembangkan.

h.

Tambahkan kolom internalisasi nilai dan nilai karakter yang dikembangkan di
samping kolom tabel kegiatan pembelajaran.

D. Simpulan dan Rekomendasi
1.

Simpulan
Berdasarkan pembahasan di atas serta permasalahan yang ditetapkan dalam
makalah ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
a.

Dalam perancangan, guru harus melakukan analisis SK dan KD serta analisis tugas
sehingga dihasilkan pemetaan materi dan indikator sesuai dengan aspek belajar
(kognitif, psikomotor, dan afektif) sesuai kategori proses dan produk, sehingga
delapan prinsip pengembangan silabus dapat terpenuhi.

b.

Pengembangan pembelajaran PAKEM dan berbasis karakter harus tercermin dalam
setiap hasil pengembangan sesuai dengan prinsip dan unsur masing.
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c.

Pengembangan skenario kegiatan pembelajaran perlu melibatkan multimetode,
multimedia dan aktivitas yang bervariasi, serta permainan-permainan yang aktif,
menarik, dan menyenagkan sebagai sarana internalisasi dan aktualisasi nilai
karakter.

d.

Pengembangan scenario kegiatan pembelajaran harus tampak jelas hubungannya
dengan proses internalisasi nilai dan nilai karakter yang dikembangkan sesuai
dengan indicator nilai minimal dalam setiap mata pelajaran..

2.

Rekomendasi
Berdasarkan pembahasan dan simpulan tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu
direkomendasikan sebagai berikut:
a.

Perancangan pembelajaran perlu dilakukan oleh setiap guru dalam mengembangkan
perangkat pembelajaran yang PAKEM dan berbasis karakter, karena merupakan hal
yang penting dan mendasar dalam penentuan kualitas pembelajaran, sehingga
tujuan pembelajaran dapat dicapai optimal.

b.

Perancangan pembelajaran memang dirasa sangat berat untuk dikerjakan, oleh
karena itu perlu adanya manajemen kerja dan kerjasama yang baik dengan sesama
guru sejenis dalam satu gugus Kelompok Kerja Guru (KKG).

c.

Pelaksanaan perancangan akan lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan sejak
awal semester.
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PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN MIND MAPPING BERBASIS
KONTEKSTUAL PADA MATERI PERSAMAAN LINIER SATU VARIABEL SISWA
KELAS VII SMP
Nur Susilowati
Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nusantara PGRI Kediri
ABSTRAK
Mata pelajaran matematika diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar
sampai perguruan tinggi untuk membekalai peserta didik agar memiliki kemampuan berfikir
logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif. Kenyataan yang penulis jumpai adalah bahwa dalam
proses pembelajaran dikelas, sering sekali siswa dianggap sebagai wadah kosong yang dapat
diisi ilmu pengetahuan atau informasi apa pun oleh guru. Penulis jarang menemukan guru yang
benar-benar aspek perasaan atau emosi murid, kesiapan mereka untuk belajar baik secara fisik
maupun pskis. Hal yang kerap terjadi adalah guru masuk ke kelas, murid duduk manis dan diam,
lalu guru langsung mengajar.Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka penulis ingin
mencoba mengembangkan perangkat pembelajaran mind mapping berbasis kontekstual pada
materi persamaan linier satu variabel pada siswa SMP yang dirasa mampu memberikan suasana
berbeda dalam pembelajaran.
Pendahuluan
Kata Kunci : Pengembanagan Perangkat, Pembelajaran Mind Mapping Berbasis Kontekstual,
Persamaan Linier Satu Variabel.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Mata pelajaran matematika diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah
dasar sampai perguruan tinggi untuk membekalai peserta didik agar memiliki kemampuan
berfikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif.
Kenyataan yang penulis jumpai adalah bahwa dalam proses pembelajaran dikelas,
sering sekali siswa dianggap sebagai wadah kosong yang dapat diisi ilmu pengetahuan atau
informasi apa pun oleh guru. Penulis jarang menemukan guru yang benar-benar aspek
perasaan atau emosi murid, kesiapan mereka untuk belajar baik secara fisik maupun pskis.
Hal yang kerap terjadi adalah guru masuk ke kelas, murid duduk manis dan diam, lalu guru
langsung mengajar.
Penulis memilih kelas VII SMP, sebab kelas ini merupakan tingkat awal di SMP,
sehingga sangat tepat jika dimulai pada tingkat awal ini agar siswa dapat membuat
hubungan yang tepat antar sub pokok bahasan pada pembelajaran matematika yang
menyenangkan agar siswa tidak takut dan tidak kaku dalam mengikuti pembelajaran
matematika ke tngkat selanjutnya.pemilihan sub materi Persamaan Linier Satu Variabel
(PLSV)didasari survei pendahuluan, melalui pembicaraan dengan guru di Lapangan bahwa
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siswa masih mengalami kesulitan dan mengeluh dalam memahami menyelesaikan soal-soal
Persamaan Linier Satu Variabel (PLSV).
Berdasarkan pelaksanaan PPL pada pembelajaran matematika yang dilakukan di SMP
Negeri 8 Kediri khususnya kelas VII – I pada materi Persamaaan Linear Satu Variabel
(PSLV) kegagalan siswa dalam belajar matematika adalah kesulitan memahami pelajaran
ketika proses belajar mengajar dilaksanakan. Kesulitan mereka adalah memahami konsep
yang diberikan guru ketika KBM berlangsung. Secara klasikal kelas ini sudah tuntas dengan
nilai rata-rata 79,6 diatas KKM yang ditetapkan yaitu 75. Namun pada kenyataannya ada
32,5 % dari 40 siswa masih mendapat nilai dibawah KKM. Hal ini dikarenakan penempatan
jam pelajaran matematika yang terletak pada akhir jam pelajaraan dimana kondisi siswa
yang kurang maksimal, konsentrasi siswa terpecah, kebingungan dalam memahami konsep,
dan mudah melupakan pelajaran yang terdahulu..
Untuk mengatasi hal ini, model pembelajaran Mind Mapping yang didekati dengan
pendekatan kontekstual cukup cocok diterapkan pada kurikulum kita sekarang yaitu dengan
pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
Pembelajaran dengan mind mapping berhasil meningkatkan hasil belajar pada SMP di
Indonesia ini dapat dilihat dalam penelitian Agung Aji Tapantoko (2011).
Namun apakah model pembelajaran mind mapping berbasis kontekstual juga dapat
meningkatkan pemahaman siswa terhahad materi Persamaan Linier Satu Variabel di SMP
masih perludipertanyakan. Untuk melaksanakan pembelajran mind mapping berbasis
kontekstual, perlu terlebih dahulu disiapkan perangkat pembelajaran dan teori Persamaan
Linier Satu Variabel yang saat ini belum ada di kota Kediri. Oleh karena itu perlu
dikembangkan perangkat pembelajaran materi Persamaan Linier Satu Variabel dengan
model mind mapping berbasis kontekstual untuk digunakan dalam upaya meningkatkan
pemahaman siswa terhadap materi yang baru diajarkan. Perangkat pembelajaran yang akan
dikembangkan meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa
(LKS), dan Tes Hasil Belajar(THB).
Berdasar latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, masalah yang diteliti
berfokus pada bagaimana contoh pengembangkan perangkat pembelajaran mind mapping
berbasis kontekstual pada materi persamaan linier satu variabel pada siswa SMP.
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B. Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah di atas akan dibuat prototipe Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) pengembangan perangkat pembelajaran matematika dengan model
mind mapping berbasis kontekstual untuk level SMP yang belum terpublikasi secara
luas di kota kediri. Penelitian ini dengan maksud mengembangkan bahan ajar
persamaan linier satu variabel dengan model pembelajaran mind mapping berbasis
kontekstual yang dapat digunakan untuk lebih memahami tentang konsep materi
tersebut pada siswa SMP.
C. Manfaat Penulisan
1. bagi siswa, dapat meningkatkan kemanpuan dalam memahami konsep matematika
terutama materi persamaan linier satu variabel;
2. bagi guru, mendapatkan perangkat pembelajaran dengan materi persamaan linier satu
variabel dengan model pembelajaran mind mapping berbasis kontekstual;
3. bagi penulis, sebagai bagian pengembangan perangkat pembelajaran mind mapping
berbasis kontekstual yang masih langka pada SMP ; dan
4. pengembangan pendidikan indonesia, sebagai salah satu inovasi pembelajaran.
INTI
Peta pikiran (mind mapping) adalah satu teknik mencatat yang mengembangkan gaya
belajar visual. Peta pikiran memadukan dan mengembangkan potensi kerja otak yang terdapat di
dalam diri seseorang. Dengan adanya keterlibatan kedua belahan otak maka kan memudahkan
seserorang untuk mengatur dan mengingat segala bentuk informasi, baik secara tertulis maupun
secara verbal.
Menurut (Buzan, 2004: 68) Mind Map (peta pikiran) adalah metode untuk menyimpan suatu
informasi yang diterima oleh seseorang dan mengingat kembali informasi yang diterima tesebut.
Mind Map (peta pikiran) juga merupakan teknik meringkas bahan yang akan dipelajari dan
memproyeksikan masalah yang dihadapi ke dalam bentuk peta atau teknik grafik sehingga lebih
mudah memahaminya.
Konsep Mind Mapping asal mulanya diperkenalkan oleh Tony Buzan tahun 1970-an. Mind
Mapping sangat baik digunakan untuk pengetahuan awal siswa atau untuk menemukan alternatif
jawaban.
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Adapun langkah-langkah pembelajarannya adalah sebagai berikut :
1.

Guru menyampaikan kopetensi yang ingin dicapai

2.

Guru mengemukakan konsep/permasalahan yang akan ditanggapi oleh siswa dan sebaiknya
permasalahan yang mempunyai alternatif jawaban

3.

Membentuk kelompok yang anggotanya 2-3 orang

4.

Tiap kelompok menginventarisasi/mencatat alternaatif jawaban hasil diskusi.

5.

Tiap kelompok (atau diacak kelompok tertentu) membaca hasil diskusinya dan guru
mencatat dipapan dan mengelompkkan sesuai dengan kebutuhan guru.

6.

Dari data di papan siswa diminta membuat kesimpulan atau guru memberi perbandingan
sesuai konsep yang disediakan guru.
Pembelajaran kontekstual atau Contextual Teching and Lerarning (CTL) adalah suatu

konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia
nyata siswa dan memotivasi siswa membuat hubungan anatara pengetahuan yang dimilikinya
dengan penerapan dalam penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan melibatkan
tujuh komponen utama pembelajaran kontekstual, yakni : konstruktivisme (contructivism),
bertanya (questioning), inkuiri (inquiry), masyarakat belajar (learning community), pemodelan
(modeling),

refleksi

(reflection),

dan

penilaian

autentik

(authentic

assessment).

(Trianto.2009:111)
Pembelajaran kontekstual melibatkan tujuh komponen utama dari pembelajaran produktif
yaitu: konstruktivisme (Constructivism), bertanya (Questioning), menemukan (Inquiry),
masyarakat belajar (Learning Community), pemodelan (Modelling), refleksi (Reflection) dan
penilaian yang sebenarnya (Authentic Assessment) (Depdiknas, 2003:5).
Jadi secara garis besar langkah-langkah penerapan CTL dalam kelas sebagai berikut :
1.

Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja
sendiri, menemukan sendiri, dan mengotruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan
barunya.

2.

Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik.

3.

Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya.

4.

Ciptakan masyarakat belajar (belajar dalam kelompok-kelompok).

5.

Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran.

6.

Lakukan refleksi di akhir pertemuan.

7.

Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara.
Model Pembelajaran Mind Mapping Berbasis Kontekstuan adalah adalah pembelajaran yang

situasi dan isinya khusus dan memberi kesempatan siswa dapat melakukan pemecahan masalah,
83

Seminar Nasional Pendidikan Matematika
Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika
Surabaya, 05 Mei 2012
latihan dan tugas secara riil dan otentik denagan meringkas bahan yang akan dipelajari dan
memproyeksikan masalah yang dihadapi ke dalam bentuk peta atau teknik grafik sehingga lebih
mudah memahaminya.
Penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang produk berupa perangakat
pembelajaraan mind mapping berbasis kontekstual yang akan digunakan untuk meningkatkan
pemahaman siswa SMP terutama pada materi persamaan linier satu variabel. Terdapat 3
perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan yaitu Lembar Kerja Siswa (LKS), Rencana
Pelaksanaan Pembelajara (RPP), dan Tes Hasil Belajar (TBH).
Pengembangan perangkat pembelajaran ini mengacu pada pengembangan perangkat
Thiagarajan, Semmel dan Semmel (1974) adalah 4-D. Model ini terdiri dari empat tahap
pengembangan, yaitu Define, Design, Develop, dan Desseminate (Trianto, 2009 : 23). Namun
pada penelitian ini peneliti hanya mengunaka 3 fase yaitu define, design dan develop. Adapu
perincian dari ketiga fase tersebut adalah sebagai berikut :
1.

Fase pendevinisian
Dalam fase ini peneliti menganalisis kurikulum, berdiskusi dengan para guru matematika
untuk menentukan bahan ajar yang seperti apa yang kurang difahami siswa mereka. Selain
itu peneliti juga meminta masukan dari siswa tentang mata pelajaran yang sekiranyan
kurang difahami.

2.

Fase desain
Dalam fase ini peneliti membuat perangkat pembelajaran dan instrumen yang digunakan
untuk mengukur efektivitas perangkat pembelajaran. Perangkat permbelajaran melitputi
buku ajar siswa berupa kumpulan Lembar Kerja Siswa (LKS),

Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP), dan Tes Hasil Belajar (THB) di kelas. Sedangkan instrumen yang
digunakan adalah Lembar Validasi dan Lembar Observasi.
3.

Fase pangembangam
Dalam fase ini tersusun perangkat pembelajaran mind mapping berbasis kontekstual pada

materi persamaan linier satu variabel yang selanjutnya di sebut prototipe 1
Adapun contoh dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang akan dikembangkan sebagai
berikut : (terlampir)

84

Seminar Nasional Pendidikan Matematika
Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika
Surabaya, 05 Mei 2012
PENUTUP
Dari bahasan yang telah diajukan diatas maka dapat disimpilkan bahwa :
1.

Jenis pengembangan yang akan digunakan adalah penelitian pengembangan yang
menggunakan model 4-D yang disederhanakan, telah dihasilkanperangkat pembelajaran
model Mind Mapping berbasis Kontekstual dengan materi Persamaan Linear Satu Variabel.

2.

Penelitian pengembangan ini diharapkan dapat memperkaya kajian pustaka bagi guru yang
akan melaksanakan pembelajan.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan

: SMP Negeri 8 Kediri

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas/Semester

: VII/I

Alokasi waktu

: 2 x40 menit (1Pertemuan)

Standar Kompetensi :
2. Memahami bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel.
Kompetensi Dasar

:

2.3 Menyelesaikan Persamaaan Linier Satu Variabel (PLSV)
I. Indikator
a. Kognitif
proses
2.3.1. Mengenali persamaan linier satu variabel (PLSV) dalam berbagai bentuk dan
variabel
b. Afektif
Nilai pendidikan karakter bangsa :
- Menampilkan sikap religius
- Memiliki rasa ingin tahu
- Bersahabat/ komunikatif
- Membentuk perilaku kreatif
- Membentuk perilaku mandiri
- Memiliki disiplin
- Memiliki rasa hormat
- Tekun
- Tanggung jawab
Ketrampilan sosial :
- Social skill : bekerjasama, belajar memberi/menerima tanggung jawab, menghargai
pendapat teman
- Study skill and work habits : ketrampilan belajar dan kebiasaan kerja
- Group work skill : ketrampilan kerja kelompok
c. Psikomotor :
- Membuat peta konsep
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II. Tujuan Pembelajaran
a. Kognitif
Proses
- Siswa dapat mengenali persamaan linier satu variabel (PLSV) dalam berbagai
bentuk dan variabel.
b. Afektif
Nilai pendidikan karakter bangsa :
- Siswa dapat menampilkan sikap religius setelah melakukan doa sebelum dan sesudah
kegiatan
- Siswa memiliki rasa ingin tahu setelah mendapatkan pengantar materi dari guru
- Siswa dapat menampilkan sikap bersahabat/ komunikatif selama proses diskusi
kelompok
- Siswa dapat membentuk perilaku kreatif saat diskusi kelompok.
- Siswa dapat membentuk perilaku mandiri setelah mengerjakan tugas secara individu.
- Siswa dapat memiliki rasa disiplin dalam mengikuti pembelajaran.
- Siswa dapat memiliki rasa hormat terhadap guru pada saat pembelajaran
berlangsung.
- Siswa dapat memiliki ketekunan pada saat mengerjakan tugas yang diberikan oleh
guru.
- Siswa dapat meliliki rasa tanggung jawab saat dibebankan guru untuk mencari
jawaban dari tugas yang diberikan.
Ketrampilan sosial :
- Social skill : bekerjasama, belajar memberi/menerima tanggung jawab, menghargai
pendapat teman
- Study skill and work habits : ketrampilan belajar dan kebiasaan kerja
- Group work skill : ketrampilan kerja kelompok
c. Psikomotor
- Siswa dapat membuat peta konsep mengenai Persamaan Linier satu Variabel.
III. Materi Pembelajaran
Persamaan Linier Satu variabel :
1. Kalimat terbuka
- Kalimat benar dan salah
- Pengertian kalimat terbuka
- Penyelesaian kalimat terbuka
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IV. Model Pembelajaran
Model

: Mind Mapping

Pendekatan : Kontekstual
Metode

: ceramah, diskusi, tanya jawab dam pemberian tugas.

V. Kegiatan Pembelajaran
 Pertemuan 1
Tahap
Pendahuluan
Syntak

Inti
1. Mengemukakan
konsep.

2. Pengarahan

3. membentuk
kelompok
4. kerja
kelompok
5. presentasi
hasil
kelompok

Kegiatan (Skenario
Pembelajaran)

Metode/
Pendekatan

- Salam pembuka
- Doa
- Mengingatkan kembali materi - Ceramah
yang telah dipelajari
- Apersepsi
- Tanya
- Menyampaikan tujuan
jawab
pembelajaran
- Memberi pengantar tentang
pengertian kalimat terbuka.
- Menjelaskan perbedaan kalimat
benar dan kalimat salah.
- Menberikan kesempatan siswa
untuk bertanya tentang hal yang
belum difahami.
- Memberikan Permasalahan
mengenai kalimat terbuka.
- Memberikan alur pembuatan
peta konsep
- Menpersilahkan siswa
berkelompok 2-3 orang.
- Tiap kelompok berkumpul dan
mendiskusikan permasalahan
yang ada.
- Tiap-tiap kelompok mencatat
alternatif jawaban hasil diskusi.
- Tiap kelompok (atau diacak
kelompok tertentu) membaca
hasil diskusi dan guru mencatat
dipapan dan mengelompokkan
sesuai dengan kebutuhan.
- Bersama-sama menyimpulkan
mengenai PLSV dan yang bukan
PLSV.
- Mengambar dan mencatat peta
konsep yang sudah disimpulkan.

- Ceramah
(konstruktivisme)
- inquiri
- Questioning/tanya
jawab

Nilai Budaya
dan Karakter
Bangsa
- Rasa hormat
- religius

Alokasi
Waktu
10
menit

- Bersahabat/k
omunikatif

- Rasa hormat

50
menit

- Tekun

- Bersahabat/k
omunikasi
dan rasa
ingin tahu.
- Disiplin

- Modeling

- Tekun,
kreatif, dan
mandiri
- Learning
comunity
(diskusi)

- Bersahabat/komu
nikasi
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Penutup

- Memberikan post-test
- Menyimpulkan materi
pembelajaran yang telah
dipelajari pada hari ini.
- Memberi umpan balik/
menjawab pertanyaan siswa
yang kurang paham.
- Mengakhiri pelajaran pada jam
ini.
VI. Sumber dan media pembelajaran

-Assesment
-tanya
jawab

- Mandiri
- Tanggung
jawab
- Rasa ingin
tahu

20
menit

a. Sumber : buku BSE Matematika SMP kelas VII, buku Erlangga Matematika SMP
kelas VII
b. Media Pembelajaran : -

VII. Penilaian
a. Prosedur : penilaian proses,dan penilaian akhir (post test)
b. Jenis penilaian : tes, non tes
c. Bentuk instrumen : tes tulis, sikap.

Kediri, ..............2012
Mengetahui,

Guru,

--------------------------

--------------------------

Catatan :
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PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN ARIFIN
DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA SD DI KABUPATEN LAMONGAN DAN
TUBAN
Dr. Zaenal Arifin, S.Pd. M.Pd.
ari3f_t3a@yahoo.com
Dosen Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Darul Ulum Lamongan
ABSTRAK
Rendahnya motivasi belajar, prestasi, dan kemampuan pemecahan masalah siswa, merupakan
permasalahan penting dan mendesak dalam pendidikan matematika. Salah satu upaya untuk
meningkatkan motivasi belajar, prestasi, dan kemampuan pemecahan masalah siswa adalah dengan
menerapkan model pembelajaran yang secara teoritis memiliki kelebihan dalam peningkatan mutu proses
pembelajaran. Dengan memadukan dua konsepsi pembelajaran konstruktivisme dan behaviorisme penulis
menemukan gagasan baru Model Pembelajaran ARIFIN. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan
model pembelajaran baru yaqng penulis populerkan dengan nama Model ARIFIN, dengan subjek seluruh
siswa Kelas IV SDN 1 Unggulan Sukodadi Lamongan dan Siswa Kelas IV C SD BAS Tuban.
Keseluruhan subjek yang dilibatkan ada 60 siswa yang terdiri dari 35 siswa SDN 1 Unggulan sukodadi
dan 25 siswa SD BAS Tuban. Instrumen yang digunakan meliputi soal tes prestasi belajar (THB), tes kuis
(TK), dan Angket Respon dan Motivasi Belajar Siswa (ARMB). Selain itu digunakan pula instrumen
pendukung yang meliputi lembar observasi aktivitas siswa, dan lembar penilaian kepraktisan dan
validitas model pembelajaran ARIFIN. Selanjutnya data dianalisis menggunakan analisis statistik
deskriptif diantaranya adalah analisis data untuk mengetahui validitas, kapraktisan, dan keefektifan Model
ARIFIN.
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh simpulan bahwa model ARIFIN valid, praktis (dapat
dilaksanakan dalam pembelajaran), dan efektif yang ditinjau dari ketuntasan belajar siswa, aktivitas
siswa, kesesuaian aktivitas guru, dan respon siswa.

Kata Kunci: Model ARIFIN, Konstruktivisme, Behaviorisme.
PENDAHULUAN
Tajamnya persaingan global dalam berbagai aspek kehidupan manusia menuntut setiap
individu anggota masyarakat mampu mengadaptasikan diri terhadap segala perubahan yang
terjadi. Komponen utama yang sangat berperan dalam persaingan ini adalah kualitas sumber
daya manusia. Harus diakui, kualitas manusia Indonesia sampai saat ini masih berada pada posisi
yang sangat memprihatinkan. Walaupun pembangunan di berbagai bidang telah dilakukan sejak
lama, namun upaya memperkuat posisi pada tingkat global belum menunjukkan hasil yang
diharapkan. UNDP (2005) dalam laporan terbarunya dengan penekanan pada aspek kualitas
kesehatan (ketahanan hidup), kesejahteraan, dan partisipasi pendidikan, memposisikan Human
Development Index (HDI) bangsa kita berada pada urutan ke-111 dari 177 negara yang disurvei.
Salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut adalah
memposisikan sektor pendidikan sebagai alat utama dalam pembangunan. Dalam pendidikan
matematika, harus diakui penguasaan

siswa terhadap konsep, fakta, prinsip maupun skill

matematika masih sangat rendah. Salah satu hasil assessment yang memperkuat asumsi tersebut
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adalah hasil assessment TIMSS (Trends in International Mathematics and Sciences Study) tahun
1999 di bawah naungan International Association for the Evaluation of Educational
Achievement (IEA), tentang kemampuan penguasaan matematika kelas empat telah
menempatkan siswa Indonesia pada peringkat ke-34 dari 38 negara yang disurvei (Asmin, 2003).
Sedangkan untuk sampel siswa kelas 8, posisi Indonesia berada pada peringkat 25 dari 29
negara yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Pada periode berikutnya (tahun 2003) dengan
penekanan pada kemampuan pengetahuan fakta, prosedur dan konsep, aplikasi pengetahuan
matematika dan pemahaman, serta penalaran siswa kelas empat, TIMSS menjadikan posisi
Indonesia relatif tidak berubah, yaitu berada di peringkat ke- 40 dari 49 negara yang ikut
berpartisipasi dalam assessment ini dengan skor rata-rata 408 dari skor tertinggi 611 yang diraih
Singapore sebagai negara yang berada pada peringkat pertama. Sedangkan untuk sampel kelas 8,
Indonesia berada pada posisi ke-30 dari 34 negara (Mullis et al, 2004).
Filosofi RME yang memandang matematika sebagai aktivitas manusia (Freudenthal, 1991)
dan pembelajaran kontekstual yang menekankan kepada pentingnya mengkaitkan ilmu
pengetahuan dengan permasalahan sehari-hari, penulis jadikan sebagai titik awal pengembangan
model pembelajaran ARIFIN. Secara teoritis model ARIFIN telah penulis kembangkan sejak
tahun 2006, ketika penulis menempuh studi program doktor. Baru pada tahun 2011 penulis
berkesempatan untuk menguji keterlaksanaan, ketertarapan, dan keefektifan model ini digunakan
dalam pembelajaran matematika. Model ini menekankan bahwa siswa perlu diberi kesempatan
untuk mengoptimalkan pengatahuan awal dan pengalaman

yang dimilikinya untuk

menyelesaikan tugas-tugas sesuai kompetensi atau tujuan pembelajaran yang diharapkan.
Model pembelajaran ARIFIN, adalah salah model pembelajaran rintisan yang berupaya
mengantarkan kita pada rekonsiliasi dua paham psikologi pembelajaran tersebut. Pembelajaran
yang dijalankan dengan mengacu pada Model ARIFIN adalah pembelajaran matematika yang
dikelola dengan menghadirkan situasi nyata pada awal pembelajaran dengan membimbing siswa
melakukan aksi (tindakan) mental atau fisik, selanjutnya siswa diajak berpikir reflektif atas
tindakannya, kemudian mengutarakan pendapat atau gagasan hasil refleksinya melalui interaksi
antar teman mapun dengan guru. Dari interaksi tersebut guru membimbing siswa pada
pemahaman pengetahuan formal matematika melalui proses formalisasi. Pengetahuan formal
tersebut harus dikaitkan dengan konteks permasalahan sehari-hari maupun dengan konsep atau
topik-topik lainnya melalui kegiatan interkoneksi. Sebagai upaya mempertahankan ingatan
terhadap pengetahuan baru, siswa didorong mengutarakan pengetahuan barunya secara tertulis
maupun lisan melalui proses narasi.
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Penelitian ini berusaha menemukan sebuah model pembelajaran matematika yang dapat
mempertemukan atau meletakkan landasan adanya rekonsiliasi antara teori behaviorisme dan
teori konstruktivisme. Kontribusi mendasar yang diharapkan muncul dari penelitian ini adalah
ditemukannya teori pembelajaran yang dapat meletakkan landasan bagi upaya rekonsiliasi antara
dua paham psikologi pembelajaran, yaitu paham behaviorisme dan paham konstruktivisme.
PERMASALAHAN
1.

Bagaimanakah proses pengembangan Model ARIFIN dalam pembelajaran matematika?

2.

Bagaimanakah validitas model ARIFIN beserta perangkat pembelajaran dan bahan ajarnya
ditinjau dari landasan teoretis menurut penilaian atau pendapat ahli dan praktisi dalam
pembelajaran matematika?

3.

Apakah Model ARIFIN dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika?

4.

Apakah model ARIFIN efektif diterapkan dalam praktek pembelajaran matematika ditinjau
dari tingkat ketuntasan belajar siswa, tingkat keaktifan siswa, tingkat respon siswa, serta
tingkat kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran?

5.

Bagaimana hasil pengembangan Model ARIFIN dalam pembelajaran matematika?

DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL
Untuk menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan istilah-istilah penting dalam
penelitian ini, perlu didefinisikan istilah-istilah seperti berikut.
1.

Pengembangan Model Pembelajaran
Pengembangan model pembelajaran adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh
atau menemukan suatu model pembelajaran yang memenuhi suatu kualitas standar tertentu.

2.

Model Pembelajaran ARIFIN
Model Pembelajaran ARIFIN

adalah suatu model pembelajaran yang bertujuan untuk

meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa, meningkatkan kemampuan pemecahan
masalah, meningkatkan kesadaran akan pentingnya ilmu, dan meningkatkan prestasi belajar
siswa, yang mengkondisikan pengalaman belajar siswa dengan melakukan aktivitas fisik
terhadap objek-objek nyata maupun aktivitas mental serta mengkondisikan siswa untuk
saling berinteraksi, dengan tahap-tahap pembelajaran yang meliputi: (1) Aksi; (2) Refleksi;
(3) Interaksi; (4) Formalisasi; (5) Interkoneksi; dan (6) Narasi, yang disingkat dengan
akronim ARIFIN.
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3.

Kevalidan (Validitas)
Kevalidan model adalah tingkat kevalidan model berdasarkan penilaian atau telaah para
validator (ahli dan praktisi) terkait dengan pengembangan model tersebut mengacu pada :
kekuatan atau kesesuaian landasan teoritis yang digunakan; dan (b) konsistensi internal
yang ditinjau dari ada atau tidaknya keterkaitan antara komponen-komponen model.

4.

Keefektifan (Efektifitas)
Efektifitas adalah tingkat keefektifan suatu model pembelajaran yang dikembangkan ditinjau
dari aspek ketuntasan belajar, aktivitas siswa, aktivitas guru, dan respon siswa.

5.

Kepraktisan
Kepraktisan adalah tingkat penerimaan para ahli maupun praktisi pembelajaran (guru)
terhadap penerapan model yang dikembangkan bahwa model tersebut dapat diterapkan.

6.

Aktivitas Siswa
Aktivitas siswa adalah seluruh kegiatan siswa yang mengikuti proses pembelajaran yang
menggunakan model ARIFIN yang mengacu pada langkah-langkah pembelajaran.

7.

Aktivitas Guru
Aktivitas guru adalah seluruh kegiatan guru yang dilakukan selama mengelola proses
pembelajaran yang menggunakan model ARIFIN mengacu pada RPP.

8.

Prestasi Belajar Siswa
Dalam penelitian ini secara operasional prestasi belajar siswa didefinisikan sebagai skor
rata-rata yang diperoleh siswa berdasarkan hasil pekerjaannya dalam menyelesaikan soalsoal tes prestasi belajar.

TINJAUAN PUSTAKA
Strategi ARIFIN dalam Pembelajaran Matematika
Penulis berpendapat, pembelajaran matematika dapat dikelola menggunakan strategi
ARIFIN yang dijalankan berdasarkan rangkaian aktivitas yang terdiri dari enam tahap, meliputi :
(1) Aksi (action), (2) Refleksi (reflectif Thinking), (3) Interaksi (Interaction), (4) Formalisasi
(formalization), (5) Interkoneksi (interconnection), dan diakhiri dengan tahap (6) Narasi
(narration). Sesuai urutannya, pembelajaran ini penulis kenalkan dengan istilah model
―ARIFIN‖.
Dalam penelitian ini, strategi ARIFIN akan dikembangkan menjadi sebuah model
pembelajaran. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sebagai suatu model adalah adanya
landasan teori yang kuat yang mendukung direalisasikannya sebuah model pembelajaran. Selain
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teori-teori landasan model ARIFIN sebagaimana yang diuraikan pada bagaian sebelumnya,
berikut ini dibahas tentang teori yang memperkuat model ARIFIN.
1. Aksi (action) dalam Pembelajaran Matematika
Penyelidikan pada pembelajaran konseptual didasarkan pada tujuan eksplisit dari
pengidentifikasian gagasan yang melengkapi dasar rekonseptualisasi pada aspek pengajaran
matematika. Mekanisme dalam pengembangan konseptual yang dikaji dalam analisis ini
adalah hasil interpretasi, sintesa, dan ekstensi dari literatur

yang telah ada dan studi

longiotudinal tentang proses pembelajaran (Simon & Blume; Tzur, dalam Simon, 2004).
Konstruksi teoritis telah dibangun dengan interpretasi konstruktivisme radikal pada proses
pembelajaran dan pemrosesan pengetahuan. Von Glaservald (dalam Simon, 2004:305)
menegaskan tiga prinsip konstruktivisme radikal yang menjadi asumsi paradigma ini. Ketiga
prinsip tersebut adalah sebegai berikut.
1.

Matematika dibangun melalui aktivitas manusia. Manusia tidak memiliki akses
kepada sesuatu yang lepas dari cara mereka untuk mengetahuinya.

2.

Apa yang seseorang ketahui terkini (konsepsi terkini) dihasilkan oleh apa yang
dapat mereka assimilasi, mengerti atau pahami.

3.

Pembelajaran matematika adalah proses transformasi cara seseorang dalam
memahami konsep dan melakukan aksi.
Ketiga prinsip utama tersebut, relevan dengan pendapat Freudenthal bahwa, (1)

matematika

adalah

aktivitas

manusia,

maka

hendaknya

pembelajaran

lebih

mengutamakan pembimbingan kepada siswa untuk menggunakan kesempatan
menemukan kembali (reinvention) matematika dan membawanya kembali dalam
kehidupan mereka (Gravemeijer,1994); (2) jenis matematika apa yang bermanfaat bagi
siswa dan harus dipelajari; (3) fenomena aktual mana yang mampu menghadirkan
peluang bagi siswa untuk membangun pengetahuan dan pemahaman matematika yang
dimaksud; (4) bagaimana mengkondisikan agar siswa dapat berinteraksi dengan
fenomena aktual tersebut; dan (5) bagaimana mengidentifikasi problem dan situasi
problem yang dapat memberikan peluang bagi siswa untuk membangun konsep dan
model matematika (Heuvel&Panhui-zen, 2003).
Walaupun objek-objek matematika bersifat abstrak, pengajarannya dapat diawali
dengan menghadirkan situasi nyata dari fenomena alam. Salah satu cara yang relevan untuk
maksud tersebut adalah mengkondisikan siswa melakukan aksi. Aksi ini berupa rangkaian
kegiatan yang di samping melibatkan mental juga melibatkan aktivitas fisik. Selain
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melibatkan aktivitas mental seperti memahami masalah dan mencari pemecahannya, aksi
dapat berupa pengamatan terhadap objek yang akan diidentifikasi sifat matematisnya.
2. Refleksi (Reflectif thinking) dalam Pembelajaran Matematika
Refleksi merupakan aktivitas berpikir sangat penting dalam proses pembelajara
matematika. Gofree dan Dolk (dalam Sabandar, 2001) menyatakan bahwa refleksi
menunjuk kepada suatu situasi yang diamati, dikenali, direnungkan, serta dianalisis dengan
berdasarkan pengalaman serta pengetahuan yang telah dimiliki seseorang. Dalam
pembelajaran matematika, refleksi dapat dimunculkan ketika siswa dihadapkan kepada suatu
fenomena atau peristiwa yang akan diidentifikasi sifat-sifat matematisnya.
Hampir setiap pembelajaran selalu melibatkan berpikir reflektif. Hal ini sesuai dengan
penjelasan Reed (dalam Johar, 2002) bahwa berpikir reflektif merupakan sentral dalam
setiap proses pembelajaran. Gejala-gejala fisik yang tampak pada siswa yang melakukan
berpikir reflektif antara lain, mencatat tentang hubungan antar informasi yang mereka amati,
merenung dan berbicara sendiri serta merekam gagasan dalam pikirannya. Pada gejala
terakhir tersebut, siswa melakukan komunikasi dengan diri sendiri sebagaimana yang
dikemukakan Skemp (1982:27), ―Reflecting is communicating within oneself‖.
3. Interaksi (Interaction) dalam Pembelajaran Matematika
Tiga alternative interaksi yang mengacu kepada teori ZPD dapat digunakan guru
sebagai alat untuk menciptakan kebiasaan yang tepat untuk mengetahui, berbicara, dan
bertindak, menuju terciptanya budaya inquiry matematik. Pandangan sosiokultural dapat
memberikan suatu rasionalisasi teoritis untuk suatu perubahan dalam upaya mereformasi
pendidikan matematika. Pendekatan sosiokultural dibedakan menurut frame work (kerangka
kerja) teoritis dalam aktivitas berpikir, yang mengklaim bahwa kegiatan berpikir manusia
adalah aktivitas yang terjiwai secara alami.
4. Formalisasi (Formalization) dalam Pembelajaran Matematika
Prinsip penting lain yang dapat mempengaruhi kualitas proses pembelajaran matematika
adalah formalisasi. Para siswa seharusnya didorong menemukan kembali (reinvention)
matematika dengan bantuan guru dan materi pembelajaran (Gravemeijer, 1994; Treffer,
1991). Untuk melakukan reinvensi ini, siswa harus memiliki kesempatan untuk berpindah
dari penggunaan model pemecahan informal, intuitif dan konkrit melalui berbagai model
pre-formal, menuju penggunaan model pemecahan standar yang formal dan abstrak. Proses
ini dikenal dengan istilah formalisasi progresif (progressive formalization), yang merupakan
ciri RME (Freudenthal, 1973; Treffers, 1991).
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Pada tahap ini siswa diajak menikmati objek-objek matematika melalui proses
abstraksi, idealisasi atau manipulasi. Pada disi siswa diharapkan terjadi transfer
pengetahuan formal matematika. Kondisi yang diharapkan pada tahap ini adalah: (1).
terbentuknya konsep-konsep matematika, (2).dipahaminya fakta-fakta dan simbol-simbol,
(3).dikuasainya ketrampilan, prosedur atau skill, dan (4). Dipahaminya prinsip-prinsip
matematika. Cara yang paling efektif dan praktis dilakukan guru pada tahap ini adalah
teknik pengajaran langsung (dirrect instruction) denganudaya inkuiri matematis. Pada tahap
ini siswa melakukan abstraksi (abstacting), idealisasi (idealizing), simbolisasi (simbolizing),
generalisasi (generalizing), dan formulasi (formulating) (Farrell & Farmer,1980). Sesuai
dengan karakteristiknya, pada tahap ini matematika akan tampak secara jelas sebagai ilmu
yang terbebas dari konteks. Kedudukan matematika sebagai ilmu formal serta sifatnya yang
terbebas dari konteks ini ditunjukkan melalui proses abstraksi suatu konsep, idealisasi, dan
pemberian simbol-simbol atau lambangnya, generalisasi prinsip-prinsip, serta penemuan
rumus-rumus.
5. Interkoneksi (Interconnection) dalam Pembelajaran Matematika
Hal-hal yang harus menjadi perhatian kita dalam pembelajaran matematika adalah: (1)
bagaimana para siswa berpikir ketika gurunya mengharapkan atau mendorong agar mereka
tetap bekerja di kelas.; (2) cara terbaik apa yang telah mereka lakukan untuk mempelajari
dan memahami matematika?; (3) apa yang telah mereka lakukan untuk belajar matematika
di kelas ?; (4) Bagaimana guru mereka atau teman mereka membantu

mereka untuk

belajar, dan (5) model apa yang digunakan untuk memecahkan permasalahan matematis?
Setelah siswa dinilai cukup memahami objek-objek matematika, guru dapat
melanjutkan aktivitas pembelajaran dengan mengajak siswa menerapkan pengetahuan yang
baru diperoleh dalam menyelesaikan permasalahan teoritis (formal problem) atau
permasalahan realistis (kontekstual problem) melalui kegiatan interkoneksi. Pada tahap ini
siswa diharapkan mampu mengkaitkan pengetahuan barunya dengan permasalahan teoritis.
6. Narasi (Narration) dalam Pembelajaran Matematika
Aktivitas lain yang berperan penting dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar
siswa adalah narasi. Ahli psikologi kognitif pada aspek narrative mengemukakan bahwa,
bentuk narrative merupakan cara utama manusia untuk mengutarakan maksud tentang dunia
sekitarnya (Sarmiento, et al, 2003). Hal ini diperkuat oleh hasil study tentang narrative
learning environment (NLE) yang mempromosikan tiga aktivitas utama siswa yaitu: (1) ikut
ambil bagian dalam aktivitas narative; (2) terlibat dalam kegiatan eksplorasi tugas-tugas,
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mengapresiasi narasi, memahami lingkungan dan objeknya; serta (3) menganalisis apa yang
terjadi dalam pembelajaran (Burton, 1986; Burton, 1999).
Masyarakat Indonesia secara historis merasa lebih dekat dengan kultur bahasa lisan atau
bahasa tutur dari pada bahasa tulis. Kecenderungan ini harus dihargai dengan memberikan
kesempatan bagi siswa untuk mengungkapkan pengetahuan baru dalam bahasa sendiri.
Inilah aspek etnomathematics dari aktivitas narasi dalam Model ARIFIN.
METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Ditinjau dari tujuan dan sifatnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian dan
pengembangan (research and development). Aspek-aspek yang dijadikan dasar analisis dalam
pengembangan model pembelajaran ini adalah; (1) menguji validitas model; (2) menguji
keterlaksanaan model; dan (3) menguji keefektifan model.
Subjek Penelitian
Penelitian ini menggunakan subjek penelitian siswa kelas IV SD di wilayah Kabupaten
Lamongan dan Tuban. Sedangkan di kabupaten Tuban, kelompok siswa yang terpilih sebagai
subjek penelitian adalah siswa kelas IV C SD Bina Anak Sholeh (BAS) Tuban.
Instrumen dan Data Penelitian
Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, instrumen dan data yang diperlukan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut.
1.

Lembar Penilaian Validitas Model ARIFIN
Lembar penilaian validitas model digunakan untuk mendapatkan data tentang nilai
kevalidan dari model pembelajaran yang dikembangkan dengan memperhatikan komponenkomponen model yang meliputi: landasan teoretis, sintaks, sistem sosial atau lingkungan
belajar, prinsip reaksi, dan sistem pendukung model.

2.

Lembar Penilaian Kelayakan Penerapan Model ARIFIN
Lembar penilaian kelayakan penerapan model ARIFIN digunakan untuk mendapatkan
data nilai kelayakan model tersebut untuk diterapkan atau dilaksnakan dalam proses
pembelajaran matematika dengan didasarkan pada kelayakan komponen model.

3.

Lembar Penilaian Keterlaksanaan Model ARIFIN
Lembar penilaian keterlaksanaan model ARIFIN digunakan untuk mendapatkan data
nilai keterlaksanaan model tersebut berdasarkan hasil pengamatan proses pembelajaran yang
menggunakan model tersebut dengan memperhatikan keterlaksanaan komponen model.
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4.

Lembar Penilaian Validitas Instrumen Penelitian
Lembar penilaian validitas instrumen penelitian digunakan untuk memperoleh data
kevalidan instrumen penelitian dan perangkat pembelajaran dalam model ARIFIN .

5.

Lembar Tes Hasil Belajar
Data skor tes hasil belajar diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang
terkait dengan uji keefektfan model ditinjau dari ketuntasan belajar siswa.

6.

Lembar Observasi Aktivitas Siswa
Lembar observasi aktivitas siswa digunakan untuk menjawab masalah tentang
keefektifan model ditinjau dari tingkat keaktifan siswa dalam pembelajaran ARIFIN.

7.

Lembar Penilaian Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran
Lembar penilaian kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran digunakan untuk
menjawab rumusan masalah terkait dengan keefektifan model ARIFIN ditinjau dari nilai
kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran.

8.

Angket Respon Siswa
Untuk menjawab rumusan masalah tentang keefektifan model ARIFIN ditinjau dari
tingkat respon positif siswa, data yang diperlukan adalah data respon siswa terhadap
pembelajaran model ARIFIN beserta perangkat maupun komponen pendukungnya.
Sedangkan instrumen yang diperlukan adalah angket respon siswa terhadap penerapan
Model ARIFIN.

CARA KERJA / PROSEDUR PENGEMBANGAN MODEL ARIFIN
Pengembangan model pembelajaran yang dilakukian dalam penelitian ini mengikuti
modifikasi model Plomp (1997) dengan fase-fase pengembangan yang meliputi: (1) tahap
investigasi awal; (2) Perancangan yang terdiri dari perancangan model dan perangkat
pembelajaran; (3) tahap realisasi model dan perangkat pembelajaran; (4) tahap pengujian,
evaluasi, dan revisi. Terperinci, tahap pengembangan tersebut diuraikan sebagai berikut.
1.

Tahap Investigasi Awal
Dari hasil studi pendahuluan diperoleh informasi berupa fakta bahwa saat ini masih
banyak guru-guru yang lebih senang menggunakan pembelajaran yang berpusat pada guru
(teacher center learning). Cara mengajar seperti ini berakibat pada rendahnya tingkat
partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang berpusat pada guru
menempatkan peran dan kegiatan guru menjadi sangat dominan. Sedangkan peran siswa
menjadi lebih pasif dan hanya bersifat menerima informasi yang disampaikan oleh guru.
Maka peneliti memandang perlu adanya upaya mengembangkan model pembelajaran baru
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yang dapat mendorong partisipasi aktif siswa yang meliputi partisipasi secara mental
maupun partisipasi secara fisik atau melakukan tindakan atau kegiatan nyata (hands on).
Berdasarkan kajian teoritis terkait dengan berbagai teori pembelajaran yang berorientasi
pada paham konstruktivisme, serta berdasarkan pengalaman peneliti. Dari pengalaman
peneliti tersebut, ada aktivitas-aktivitas belajar tertentu, yaitu tindakan fisik atau mental,
berpikir reflektif, berinteraksi, menemukan ilmu formal, dan mengkaitkan ilmu dengan
permasalahan kontekstual yang relevan.
2.

Tahap Perancangan
a.

Tahap Perancangan Model Pembelajaran
Pada fase ini peneliti berhasil merancang sebuah model pembelajaran yang meliputi
tahap-tahap : (1) aksi; (2) refleksi (berpikir reflektif); (3) Interaksi (diskusi); (4)
formalisasi (menemukan ilmu formal); (5) Interkoneksi (pengaitan); dan tahap (6)
narasi (penceritaan pengetahuan). Selanjutnya tahap belajar tersebut peneliti jadikan
sintaks dari model pembelajaran yang peneliti kenalkan dengan nama Model ARIFIN.

b. Tahap Perancangan Perangkat Pembelajaran
Pada fase ini peneliti berhasil merancang dan menyusun perangkat pembelajaran yang
mengacu kepada model pembelajarn ARIFIN. Perangkat pembelajaran tersebut terdiri
dari RPP, lembar kerja siswa (LKS), Bahan Ajar, dan alat evaluasi.
3.

Tahap Realisasi
a.

Realisasi Model Pembelajaran
Pada tahap realisasi model pembelajaran dilakukan kegiatan yang berupaya untuk
merealisasikan atau mewujudkan suatu model pembelajaran baru melalui langkahlangkah : (1) menyusun sintaks Model ARIFIN; (2) menentukan sistem sosial,
lingkungan belajar atau aturan-aturan yang berlaku dalam model pembelajaran ARIFIN;
(3) menyusun prinsip-prinsip reaksi, berupa gambaran bagi guru tentang bagaimana
menyikapi dan merespon perilaku-perilaku siswa sebagai akibat dari diberlakukannya
Model ARIFIN; (4) menentukan sistem pendukung, seperti bagaimana perangkat dan
fasilitas belajarnya; (5) menyusun dampak pembelajaran yang didasarkan pada kajiankajian teoretis. Realisasi model ini disebut prototipe-1 Model ARIFIN.

b. Realisasi Perangkat Pembelajaran
Pada tahap realisasi perangkat pembelajaran, peneliti membuat perangkat pembelajaran
yang meliputi RPP, LKS, Bahan ajar, alat evaluasi, dan alat peraga pembelajaran yang
diperlukan. yang sesuai dengan model ARIFIN.
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4.

Tahap Pengujian, Evaluasi, dan Revisi
Langkah-langkah yang peneliti lakukan pada tahap ini antara lain adalah: (1)
memvalidasi atau menguji kebenaran atau kevalidan model beserta komponenkomponennya; dan (2) melakukan uji coba dalam praktik pembelajaran. Komponenkomponen yang divalidasi pada tahap ini meliputi unsur-unsur model, perangkat
pembelajaran, dan instrumen-instrumen penelitian atau pengembangan.
Pada langkah memvalidasi model, peneliti melakukan dua kegiatan, yaitu:
a.

Meminta Pertimbangan Ahli
Langkah berikutnya adalah meminta pertimbangan ahli secara teoritis tentang
kevalidan prototipe model ARIFIN. Di samping itu juga meminta pertimbangan dari
praktis pembelajaran (guru matematika).

b. Menganalisis Hasil Validasi dari Validator dan Merivisi
Setelah mendapat pertimbangan dan penilaian termasuk saran-saran dari para
validator, peneliti melakukan analisis terhadap hasil-hasil validasi tersebut untuk
selanjutnya dilakukan perbaikan-perbaikan. Selanjutnya dilakukan uji coba perangkat
pembelajaran dan instrumen penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan uji coba model
dua kali. Uji coba I terdiri dari dua kali tatap muka dan Uji coba II terdiri dari tiga kali
tatap muka.
Teknik Analisis Data Penelitian
Data yang telah berhasil peneliti kumpulkan dengan menggunakan instrument penelitian
sebagaimana yang telah disebutkan, selanjutnya di analisis secara kualitatif deskriptif yang
bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah model pembelajaran ARIFIN beserta perangkat
pembelajarannya sudah bersifat valid, praktis, dan efektif?. Adapun data-data yang diperoleh
berdasarkan hasil uji coba dalam praktik pembelajaran matematika di kelas dianalisis
menggunakan analsis statistik deskriptif.
Langkah-langkah analisis data yang dilakukan oleh peneliti meliputi: (1) analisis data
kevalidan model; (2) analisis data kepraktisan model; (3) analisis data penilaian kelayakan
penerapan model; (4) analisis data keterlaksanaan pembelajaran model; (5) dan analisis data
keefektifan model. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis keefektifan model
meliputi : (1) analisis data ketuntasan belajar; (2) analisis data aktivitas siswa; (3) analisis data
kemampuan guru; dan (4) analisis data respon siswa.
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HASIL TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini berhasil menemukan suatu model pembelajaran baru yang berbasis pada teori
belajar konstruktivisme, tetapi masih mempertimbangkan aspek-aspek tertentu yang mengacu
pada teori behaviorisme. Model pembelajaran tersebut adalah model ARIFIN.
SIMPULAN
1.

Pengembangan Model Pembelajaran ARIFIN dalam pembelajaran matematika di SD ini
dikembangkan menggunakan tahap-tahap pengembangan model Plomp yang meliputi: (1)
tahap pengkajian awal; (2) tahap perancangan; (3) tahap realisasi/konstruksi; (4) tahap
pengujian, evaluasi dan revisi; dan (5) tahap implementasi

2.

Model ARIFIN beserta perangkat pembelajaran, bahan ajar, dan alat peraga atau medianya
adalah valid ditinjau dari landasan teoretis menurut penilaian ahli dan praktisi dalam
pembelajaran matematika. Dengan skor tingkat kevalidan 4,75 yang termasuk kategori
sangat valid.

3.

Model ARIFIN dapat diterapkan (aplicable) dalam pembelajaran matematika di SD dengan
skor tingkat kelayakan penerapan sebesar

4,71 atau termasuk kategori sangat layak

diterapkan dan dengan skor keterlaksanaan model sebesar 4,57 atau termasuk kategori
seluruhnya terlaksana.
4.

Model ARIFIN efektif diterapkan dalam praktek pembelajaran matematika di tingkat SD
ditinjau dari tingkat ketuntasan belajar siswa, tingkat partisipasi atau keaktifan siswa, tingkat
respon siswa, serta tingkat kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, dengan tingkat
ketuntasan, tingkat keaktifan, tingkat respon positif, dan tingkat kemampuan guru rata-rata
tinggi.

5.

Hasil pengembangan Model ARIFIN dalam pembelajaran matematika di tingkat SD melalui
kegiatan penelitian dan pengembangan ini dapat dikatakan berhasil menemukan suatu model
pembelajaran baru, yang peneliti beri nama Model ARIFIN.
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ABSTRAK
Dari hasil observasi awal, diperoleh informasi bahwa model pembelajaran yang digunakan
adalah model pembelajaran langsung yang berlangsung secara konvensional. Dilihat dari kondisi
siswa, peneliti mendapatkan gambaran bahwa siswa kurang semangat untuk belajar, kurang
adanya kerjasama kelompok untuk saling bertukar pikiran dan kurang adanya variasi
penggunaan model pembelajaran sehingga timbul kejenuhan. Berdasarkan Hal tersebut, maka
peneliti ingin mengatasi permasalahan tersebut dengan menerapkan suatu model pembelajaran
kooperatif yang lebih meningkatkan aktifitas siswa, kerjasama siswa, antusias siswa dan
terutama prestasi siswa. Salah satu model pembelajaran kooperatif tersebut adalah model
pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay. Berdasarkan latar belakang yang telah
dijelaskan diatas maka rumusan masalahnya adalah apakah penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe Course Review Horay dapat meningkatkan prestasi belajar matematika pada
pokok bahasan Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Kuadrat pada siswa kelas X Akutansi 1
SMK Negeri 1 Surabaya tahun ajaran 2011/2012.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar matematika pokok bahasan
persamaan dan pertidaksamaan kuadrat dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe
Course Review Horay pada siswa kelas X Akutansi 1 SMK Negeri 1 Surabaya tahun ajaran
2011/2012. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari 2 siklus
yaitu siklus I dan siklus II dimana tiap siklus terdiri dari 4 komponen yaitu perencanaan,
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X Akutansi 1 SMK
Negeri 1 Surabaya tahun pelajaran 2011/2012 dengan jumlah siswa 40 orang yang terdiri dari 5
siswa laki-laki dan 35 siswa perempuan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah
menggunakan metode tes dan metode dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang
digunakan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.
Data prasiklus menggambarkan bahwa 28 orang dari 40 siswa tidak berhasil mencapai
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) ≥ 75, yang berarti 70% siswa belum berhasil dalam
mencapai KKM. Disamping itu rerata nilai siswa yang mencapai KKM masih sangat rendah
yaitu 47,33 dengan presentase ketuntasan 30%. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan
tindakan perbaikan pencapaian prestasi belajar melalui model pembelajaran kooperatif tipe
Course Review Horay.
Pada siklus I sebanyak 21 orang siswa berhasil mencapai KKM dengan rerata nilai 62,63
dan presentase ketuntasannya 52,50%. Dalam hal ini terjadi peningkatan dibandingkan dengan
data prasiklus tetapi presentase ketuntasannya masih kurang dan belum mencapai 85% sehingga
perlu dilaksanakan siklus II. Pada siklus II terjadi peningkatan jumlah siswa yang berhasil
mencapai KKM menjadi 35 orang siswa dengan rerata nilai 87,20. Dari hasil analisis data
penelitian terlihat adanya peningkatan hasil belajar dari suklus I dan Siklus II berdasarkan
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tingkat pencapaian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) ≥ 75 secara klasikal dan telah mencapai
presentase ketuntasan 85 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay dapat meningkatkan prestasi belajar
metematika siswa kelas X Akutansi 1 SMK Negeri 1 Surabaya tahun ajaran 2011/2012
khususnya pada pokok bahasan sistem persamaan dan pertidaksamaan kuadrat.
Kata Kunci : Prestasi Belajar, Pembelajaran Kooperatif, Course Review Horay.
A. Latar Belakang.
Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi Sumber Daya
Manusia (SDM) melalui kegiatan pembelajaran. Ada dua buah konsep kependidikan yang
berkaitan dengan lainnya, yaitu belajar (learning) dan pembelajaran (intruction). Konsep
belajar berakar pada pihak peserta didik dalam hal ini siswa dan konsep pembelajaran
berakar pada pihak pendidik (guru).
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tentu saja tidak terlepas dari proses belajar
mengajar sebagai kegiatan utama di sekolah. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh
dalam kegiatan belajar mengajar yaitu pemilihan metode pembelajaran. Metode
pembelajaran sendiri terdiri dari berbagai macam, yang masing-masing metode mempunyai
kelebihan dan kekurangan. Sampai sekarang masih banyak siswa yang menganggap bahwa
pelajaran matematika sebagai pelajaran yang sulit dan menakutkan, sehingga siswa menjadi
kurang termotivasi untuk belajar matematika.
Hal ini mungkin terjadi dikarenakan metode mengajar guru yang kurang tepat dan
penampilan guru yang kurang simpatik. Kenyataan yang banyak dijumpai di sekolah selama
ini adalah pembelajaran matematika berlangsung secara konvensional. Terutama sebagian
ditemukan dan dilakukan pada siswa kelas X Akutansi 1 SMK Negeri 1 Surabaya. Guru
bertindak sebagai satu-satunya sumber belajar dan siswa cenderung bersikap pasif atau
sekedar menerima informasi dari guru sehingga siswa kurang diberi kesempatan untuk
mengembangkan keterampilan dalam menerapkan, memproses dan mengembangkan konsep
matematika. Metode pengajaran konvensional tersebut perlu diganti dengan metode
pengajaran yang lebih baru dan inovatif yang dapat mendorong siswa untuk ikut aktif serta
dapat terjadi interaksi antara guru dengan siswa terutama dalam pembelajaran matematika.
Melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran matematika sangat penting karena dalam
matematika banyak kegiatan pemecahan masalah yang menuntut keaktifan dan kreatifitas
siswa. Siswa sebagai subyek didik adalah yang merencanakan dan ia sendiri yang
melaksanakan belajar
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Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh informasi
bahwa model pembelajaran yang digunakan pada siswa kelas X Akutansi 1 SMK Negeri 1
Surabaya masih menggunakan model pembelajaran langsung yang dilakukan secara
konvensional. Dilihat dari kondisi siswa, peneliti mendapatkan gambaran bahwa selama
pembelajaran berlangsung siswa kurang bersemangat untuk belajar, kurang adanya
kerjasama kelompok untuk bertukar pikiran dan menyelesaikan suatu permasalahan serta
kurang adanya variasi penggunaan model pembelajaran sehingga timbul suatu kejenuhan.
Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mengatasi permasalahan tersebut dengan
menerapkan suatu model pembelajaran kooperatif yang lebih meningkatkan aktifitas siswa,
kerjasama siswa antusias siswa dan terutama prestasi siswa. Salah satu model pembelajaran
kooperatif tersebut adalah model pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay.
Dalam hal ini peneliti menginginkan adanya variasi dan inovasi penggunaan model
pembelajaran kooperatif lain yang jarang diterapkan pada siswa kelas X Akutansi 1 SMK
Negeri 1 Surabaya yaitu menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Course Review
Horay. Course Review Horay merupakan

salah satu model pembelajaran yang dapat

mendorong siswa untuk ikut aktif dalam belajar matematika. Model pembelajaran ini
merupakan cara belajar-mengajar yang lebih menekankan pada pemahaman materi yang
diajarkan guru dengan menyelesaikan soal-soal. Dalam aplikasinya model pembelajaran
Course Review Horay tidak hanya menginginkan siswa untuk belajar ketrampilan dan isi
akademik. Pembelajaran dengan Course Review Horay juga melatih siswa untuk mencapai
tujuan-tujuan hubungan sosial yang pada akhirnya mempengaruhi prestasi akademik siswa.
Model pebelajaran Course Review Horay ini dicirikan oleh struktur tugas, tujuan, dan
penghargaan kooperatif yang melahirkan sikap ketergantungan yang positif di antara sesama
siswa, penerimaan terhadap perbedaan individu dan mengembangkan ketrampilan
bekerjasama antar kelompok. Kondisi seperti ini akan memberikan kontribusi yang cukup
berarti untuk membantu siswa yang kesulitan dalam mempelajari konsep-konsep pada
matematika, pada akhirnya setiap siswa dalam kelas dapat mencapai hasil belajar yang
maksimal. Pada model pembelajaran Course Review Horay aktifitas belajar lebih banyak
berpusat pada siswa. Dalam hal ini pada proses pembelajaran guru hanya bertindak sebagai
penyampai informasi, fasilitator dan pembimbing. Suasana belajar dan interaksi yang
menyenangkan membuat siswa lebih menikmati pelajaran sehingga siswa tidak mudah
bosan untuk belajar. Hal ini dapat memupuk minat dan perhatian siswa dalam mempelajari
matematika, yang pada akhirnya dapat berpengaruh baik terhadap prestasi belajar siswa.
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Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, peneliti mengambil judul penelitian
― Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Pada Pokok Bahasan Sistem Persamaan
dan Pertidaksamaan kuadrat Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Course Review
Horay Pada Siswa Kelas X Akutansi 1 SMK Negeri 1 Surabaya Tahun Ajaran 2011/2012 ―.
B. Rumusan Masalah.
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalahnya
adalah apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay dapat
meningkatkan prestasi belajar matematika pada pokok bahasan sistem persamaan dan
pertidaksamaan kuadrat pada siswa kelas X Akutansi 1 SMK Negeri 1 Surabaya tahun
ajaran 2011/2012.
C. Tujuan Penelitian.
Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk meningkatkan prestasi
belajar matematika pokok bahasan sistem persamaan dan pertidaksamaan kuadrat dengan
menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay pada siswa kelas X
Akutansi 1 SMK Negeri 1 Surabaya tahun ajaran 2011/2012.
D. Hipotesis Tindakan.
Hipotesis merupakan suatu dugaan sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya.
Oleh kerena itu hipotesis dalam penelitian ini adalah melalui penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe Course Review Horay dapat meningkatkan prestasi belajar matematika pada
pokok bahasan sistem persamaan dan pertidaksamaan kuadrat pada siswa kelas X Akutansi
1 SMK Negeri 1 Surabaya tahun ajaran 2011/2012.
E. Manfaat Penelilitian.
Penelititian ini mempunyai manfaat secara khusus bagi siswa sebagai bahan masukan
dan membangkitkan semangat agar lebih aktif lagi dalam mengikuti proses belajar mengajar
sehingga mampu meningkatkan prestasi dan memperoleh hasil yang memuaskan.
F. Batasan Masalah.
Dalam penelitian yang berjudul ― Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika
pada Pokok Bahasan Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Kuadrat Melalui Pembelajaran
Kooperatif Tipe Course Review Horay pada Siswa Kelas X Akutansi 1 SMK Negeri 1
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Surabaya Tahun Ajaran 2011/2012 ‖, terdapat beberapa istilah yang perlu diberikan batasan,
agar tidak terjadi salah penafsiran, antara lain:
1.

Upaya
Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan suatu maksud. Upaya juga
diartikan sebagai usaha untuk melakukan suatu hal atau kegiatan yang bertujuan, (Tim
Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988: 995).

2.

Meningkatkan
Meningkatkan adalah suatu usaha menaikkan, mempertinggi derajat atau taraf (Tim
Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988: 950).

3.

Prestasi Belajar
Prestasi belajar adalah hasil atau taraf kemampuan yang telah dicapai siswa setelah
mengikuti proses belajar mengajar dalam waktu tertentu baik berupa perubahan tingkah
laku, keterampilan dan pengetahuan dan kemudian akan diukur dan dinilai yang
kemudian diwujudkan dalam angka atau pernyataan

4.

Course Review Horay
Course Review Horay adalah Suatu model pembelajaran Kooperatif dengan pengujian
pemahaman siswa menggunakan soal dimana jawaban soal dituliskan pada kartu atau
kotak yang telah dilengkapi nomor dan untuk siswa atau kelompok yang mendapatkan
jawaban benar harus berteriak horay atau menyanyikan yel-yel kelompoknya.

5.

Matematika
Berdasarkan etimologis perkataan matematika berarti ―Ilmu pengetahuan yang
diperoleh dengan bernalar.‖

G. Kajian Teori
1.

Prestasi Belajar
a. Pengertian Belajar
Belajar merupakan suatu kegiatan mental yang tidak dapat diamati dari luar.
Apa yang terjadi dalam diri seseorang tidak dapat diketahui secara langsung hanya
dengan mengamati orang tersebut. Hasil belajar hanya bisa diamati, jika seseorang
menampakkan kemampuan yang telah diperoleh melalui belajar. Karenanya,
berdasarkan perilaku yang ditampilkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang
telah belajar.
Menurut Slameto (2003 : 2) ― Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan
seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara
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keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan
lingkungannya ‖.
Menurut pandangan Skinner (dalam, Dimyati dan Mujiono 2002: 9) belajar
adalah suatu perilaku pada saat orang belajar, maka responnya akan menjadi lebih
baik.
Menurut Gagne (dalam, Dimyati dan Mujiono 2002:

10) belajar adalah

seperangkat kognitif yang mengubah sifat stimulasi lingkungan, melewati
pengolahan informasi, menjadi kapabilitas baru.
Berdasarkan definisi-definisi yang dipaparkan para ahli di atas maka peneliti
menyimpulkan bahwa Belajar adalah suatu bentuk tingkah laku peserta didik dalam
upaya memperoleh suatu perubahan yang mengarahkan peserta didik untuk menjadi
lebih baik dari sebelumnya baik sikap, tingkah laku maupun pengetahuan yang
diperoleh melalui pengalaman, interaksi dengan lingkungan dan latihan yang
diperkuat.
b.

Pengertian Prestasi Belajar
Prestasi belajar adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata yaitu prestasi
dan belajar. Antara kata prestasi dan belajar mempunyai arti yang berbeda. Oleh
karena itu, sebelum pengertiaan prestasi belajar ada baiknya pembahasan ini
diarahkan pada masing-masing permasalahan terlebih dahulu untuk mendapatkan
pemahaman lebih jauh mengenai makna kata prestasi dan belajar. Hal ini juga
untuk memudahkan dalam memahami lebih mendalam tentang pengertian prestasi
belajar itu sendiri. Untuk belajar telah dijelaskan diatas sedangkan di bawah ini
akan dikemukakan beberapa pengertian prestasi dan prestasi belajar itu sendiri
menurut beberapa para ahli.
Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik
secara individu maupun secara kelompok (Djamarah, 1994:19). Sedangkan menurut
Mas‘ud Hasan Abdul Dahar dalam Djamarah (1994:21) bahwa prestasi adalah apa
yang telah dapat diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati yang
diperoleh dengan jalan keuletan kerja.
Setelah menelusuri uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa Prestasi belajar
adalah hasil atau taraf kemampuan yang telah dicapai siswa setelah mengikuti
proses belajar mengajar dalam waktu tertentu baik berupa perubahan tingkah laku,
keterampilan dan pengetahuan dan kemudian akan diukur dan dinilai yang
kemudian diwujudkan dalam angka atau pernyataan.
108

Seminar Nasional Pendidikan Matematika
Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika
Surabaya, 05 Mei 2012
c.

Pembelajaran Kooperatif
Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis
kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau
diarahkan oleh guru. Roger dan David Johnson mengatakan bahwa tidak semua
belajar kelompok bisa dianggap pembelajaran kooperatif. Untuk mencapai hasil
yang maksimal, lima unsur dalam model pembelajaran kooperatif harus diterapkan.
Lima unsur tersebut adalah:
1. Positive interdependence (saling ketergantungan positif)
2. Personal responsibility (tanggung jawab perseorangan)
3. Face to face promotive interaction (interaksi promotif
4. Interpersonal skill (komunikasi antar anggota)
5. Group processing (pemrosesan kelompok).
Sintaks model pembelajaran kooperatif terdiri dari 6 fase yaitu:
Tabel 2.1
Sintaks Model Pembelajaran Kooperatif
FASE – FASE

PERILAKU GURU

Fase 1: Present goals and set
Menyampaikan tujuan dan
mempersiapkan peserta didik
Fase 2: Present Information
Menyajikan informasi

Menjelaskan tujuan pembelajaran
dan mempersiapkan peserta didik
siap belajar
Mempresentasikan
informasi
kepada peserta didik secara verbal

Memberikan penjelasan kepada
Fase 3: Organize students into
peserta didik tentang tata cara
learning teams
pembentukan tim belajar dan
Mengorganisir peserta didik
membantu kelompok melakukan
kedalam tim-tim belajar
transisi yang efisien
Fase 4: Assist team work and
Membantu tim-tim belajar selama
study
peserta didik mengerjakan
Membantu kerja tim dan belajar
tugasnya
Fase 5: Test on the materials
Mengevaluasi

Fase 6: Provide recognition
Memberikan pengakuan atau
penghargaan

Menguji pengetahuan peserta
didik mengenai berbagai materi
pembelajaran atau kelompokkelompok mempresentasikan hasil
kerjanya.
Mempersiapkan cara untuk
mengakui usaha dan prestasi
individu maupun kelompok
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d.

Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Course Review Horay
Pembelajaran Course Review Horay adalah

Suatu model pembelajaran

Kooperatif dengan pengujian pemahaman siswa menggunakan soal dimana
jawaban soal dituliskan pada kartu atau kotak yang telah dilengkapi nomor dan
untuk siswa atau kelompok yang mendapatkan jawaban benar harus berteriak horay
atau menyanyikan yel-yel kelompoknya. Pembelajaran kooperatif tersebut dapat
digunakan guru agar dapat tercipta suasana pembelajaran di dalam kelas yang lebih
meriah dan menyenangkan, sehingga para siswa merasa lebih tertarik dan
bersemangat. Agar pemahaman konsep materi yang akan dibahas dapat dikaji
secara terarah maka seiring dengan perkembangan dunia pendidikan model
pembelajaran Corse Review Horay menjadi salah satu alternative sebagai
pembelajaran yang mengarah pada pemahaman konsep.
Model Pembelajaran Kooperatif tipe Course Review Horay merupakan salah
satu pembelajaran kooperatif dimana kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan
cara pengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Melalui
Pembelajaran kooperatif tersebut diharapkan dapat melatih siswa dalam
menyelesaikan masalah dengan pembentukkan kelompok kecil.
e.

Langkah – langkah Pembelajaran Course Review Horay
1) Kegiatan Awal
Fase 1 : Menyampaikan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan peserta didik
Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai
2) Kegiatan Inti
Fase 2 : Menyajikan informasi
a) Guru menyajikan atau mendemonstrasikan materi
b) Guru memberikan kesempatan siswa untuk tanya jawab
Fase 3 : Mengorganisasikan peserta didik dalam tim-tim belajar
a) Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok belajar
b) Guru menyuruh siswa membuat kotak 9/16/25 sesuai dengan kebutuhan dan
tiap kotak diisi angka sesuai dengan selera masing – masing siswa.
c) Guru membacakan soal secara acak dan siswa menuliskan jawaban dalam
kotak yang nomornya disebutkan oleh guru.
Fase 4 : Membantu kerja tim dan belajar
a) Guru dan siswa mendiskusikan dan membahas soal yang telah di berikan
b) Jika benar maka diberi tanda benar (√) dan jika salah maka diisi tanda (X)
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c) Bagi kelompok yang mendapat tanda benar (√) secara vertikal atau horisontal
ataupun diagonal secara langsung berteriak horay atau menyanyikan yel-yel
kelompoknya.
Fase 5 : Mengevaluasi
Guru menghitung nilai siswa dihitung dari jawaban benar dan jumlah horay yang
diperoleh
3) Penutup
Fase 6 : Memberikan pengakuan dan penghargaan
Guru memberikan reward pada kelompok yang memperoleh nilai tertinggi atau
banyak memperoleh horay
f.

Kelebihan Pembelajaran Course Review Horay
1) Pembelajarannya menarik dan mendorong siswa untuk dapat terjun kedalamnya.
2) Pembelajarannya tidak monoton karena diselingi sedikit hiburan sehingga
suasana tidak menegangkan.
3) Siswa lebih semangat karena suasana pembelajaran berlangsung menyenangkan.
4) Melatih siswa untuk bekerjasama.
5) Melatih kejujuran siswa.

g.

Kelemahan Pembelajaran Course Review Horay
1) Siswa yang aktif dan pasif nilainya disamaratakan.
2) Adanya peluang untuk curang.

h. Langkah peneliti untuk meminimalkan kelemahan Pembelajaran Course
Review Horay
1) Memberikan penghargaan berupa tambahan nilai individu

bagi siswa yang

mampu mengerjakan didepan kelas.
2) Membuat rekapan lembar kerja yang telah dibuat siswa sebelum dilakukan
pembacaan soal.
3) Membentuk tim pengawas kelompok yang diambil dari perwakilan setiap
kelompok untuk mengawasi kinerja kelompok lain ketika dilakukan pembahasan
setiap soal agar tidak terjadi kecurangan. Pengawas wajib melaporkan kepada
guru jika terjadi kecurangan yang ada di kelompok lain dan dapat dibuktikan
kebenarannya.
4) Memberikan sanksi pengurangan nilai jika terjadi kecurangan.
Adapun langkah peneliti untuk meminimalkan kelemahan Pembelajaran Course
Review Horay yaitu Memberikan penghargaan berupa tambahan nilai individu
111

Seminar Nasional Pendidikan Matematika
Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika
Surabaya, 05 Mei 2012
bagi siswa yang mampu mengerjakan didepan kelas, Membuat rekapan lembar
kerja yang telah dibuat siswa sebelum dilakukan pembacaan soal, membentuk tim
pengawas kelompok yang diambil dari perwakilan setiap kelompok untuk
mengawasi kinerja kelompok lain ketika dilakukan pembahasan setiap soal agar
tidak terjadi kecurangan serta pengawas wajib melaporkan kepada guru jika terjadi
kecurangan yang ada di kelompok lain dan dapat dibuktikan kebenarannya dan
Memberikan sanksi pengurangan nilai jika terjadi kecurangan.
i.

Materi ajar.
1. Persamaan Kuadrat
Persamaan kuadrat adalah persamaan di mana pangkat tertinggi dari variabel
(peubah) adalah dua.
Bentuk umum :

ax2 + bx + c = 0 , a ≠ 0 dengan a, b, c ∈ R

Cara menyelesaikan persamaan kuadrat yaitu dengan cara Faktorisasi,
melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus kuadrat.
a) Faktorisasi
Dengan menggunakan sifat perkalian pada bilangan riil, yaitu jika dua
bilangan riil dikalikan hasilnya sama dengan nol. Dengan demikian, salah
satu daribilanganbilangan tersebut sama dengan nol atau kedua-duanya sama
dengan nol.
Jika p × q = 0 maka p = 0 atau q = 0
Untuk menyelesaikan persamaan ax2 + bx + c = 0, terlebih dahulu dicari
dua bilangan memenuhi syarat sebagai berikut.
1. Hasil kalinya adalah sama dengan a × c
2. Hasil jumlahnya adalah sama dengan b
b) Melengkapkan kuadrat Sempurna
Langkah – langkah menentukan akar – akarnya :
1. Pastikan koefisien dari x2 adalah 1, bila tidak bagilah dengan bilangan
sedemikian sehingga koefisiennya adalah 1.
2. Tambahkan ruas kiri dan kanan dengan setengah koefisien dari x
kemudian kuadratkan.
3. Buatlah ruas kiri menjadi bentuk kuadrat, sedangkan ruas kanan
dimanipulasi, sehingga menjadi bentuk yang lebih sederhana.
Contoh soal :
Tentukan akar – akar dari persamaan kuadrat x2 – 4x – 5= 0 !
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Penyelesaian :
x2 – 4x – 5 = 0
x2 – 4x

=5

1

1

x2 – 4x + ( 2 . -4 )2 = 5 + ( 2 . -4 )2
x2 – 4x + (-2)2 = 5 + (-2)2
(x − 2)2 = 9
x–2=± 9
x – 2 = ±3
X1 = 3 + 2 atau X2 = -3 + 2
=5

= -1

c) Rumus Kuadrat
Bentuk umum :

−𝑏± 𝑏 2 −4𝑎𝑐
2𝑎

Contoh soal :
Tentukan akar - akar dari persamaan kuadrat x2 – 6x + 9 = 0 !
Penyelesaian :
Dari persamaan diatas diperoleh a = 1, b = - 6 dan c = 9
x1,2 =

−𝑏± 𝑏 2 −4𝑎𝑐
2𝑎

=
=

−(−6)± (−6)2 −4.1.9
2.1
6± 36−36

=

2
6±0
2

6

=2=3

x1 = 3 dan x2 = 3
2. Pertidaksamaan Kuadrat
Langkah-langkah untuk mencari himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat
adalah sebagai berikut.
1. Nyatakan pertidaksamaan dalam bentuk persamaan kuadrat
2. Carilah akar-akar dari persamaan tersebut.
3. Buatlah garis bilangan yang memuat akar-akar tersebut.
4. Tentukan tanda (positif atau negatif) pada masing-masing interval dengan
cara menguji tanda pada masing-masing interval tersebut.
5. Himpunan penyelesaian diperoleh dari interval yang memenuhi
pertidaksamaantersebut.
113

Seminar Nasional Pendidikan Matematika
Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika
Surabaya, 05 Mei 2012
Contoh soal :
Tentukan Himpunan Penyelesaian dari persamaan kuadrat
x2 – 2x – 8 > 0 !
Penyelesaian :
Nyatakan dalam bentuk persamaan.
x2 – 2x – 8 = 0
Carilah akar-akarnya
x2 – 2x – 8 = 0
(x – 4) (x + 2) = 0
x = 4 atau x = -2
Buatlah garis bilangan yang memuat akar-akar tersebut

-

+

+

-2
Ujilah tandanya :

4
X

-3

0

5

x2 – 2x – 8 = 0

+

-

+

Karena pada soal tanda pertidaksamaan lebih dari (>), maka untuk penyelesaian
diambil interval yang bertanda positif (+), sehingga ;
x < -2 atau x > 4
HP = {x | x < -2 atau x > 4, x Є R }
H. Kerangka berfikir.
Ada berapa faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa, baik faktor intern
maupun ekstern seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain yang telah dijabarkan
diatas, faktor – faktor ekstern dapat pula berupa kecakapan guru dalam mengajar, serta
metode atau model pembelajaran yang digunakan. Untuk itu, selain memiliki keterampilan
dalam mengajar seorang guru dituntut untuk menguasai suatu metode yang tepat dalam
menyampaikan suatu pengetahuan baru bagi siswanya. Dengan menggunakan model
tersebut diharapkan mampu meningkatkan prestasi dan membangkitkan semangat untuk
belajar bagi siswa. Metode yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melalui model
pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay.
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I.

Metode Penelitian.
Metode adalah cara yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan
penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran
suatu pengetahuan. Jadi, metode penelitian adalah suatu cara atau teknik untuk memperoleh
dan mengolah data penelitian yang bersifat ilmiah.
a.

Rancangan Penelitian
1) Pengertian Penelitian Tindakan Kelas
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang bertujuan
untuk meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas X Akutansi 1 SMK
Negeri 1 Surabaya pada pokok bahasan Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan
Kuadrat melalui model pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay tahun
ajaran 2011/2012. Menurut Carr dan Kemmis (dalam, Hartanto S, makalah
workshop PTK 31 Mei 2008) PTK merupakan suatu bentuk penelitian refleksi diri
yang dilakukan oleh para partisipan (guru, siswa atau kepala sekolah) dalam situasisituasi sosial dalam pendidikan untuk memperbaiki rasionalitas dan kebenaran.
Definisi lainnya menyebutkan bahwa Penelitian Tindakan adalah penelitian
tentang, untuk, dan oleh masyarakat dengan memanfaatkan interaks, partisipasi dan
kolaborasi antara peneliti dengan memanfaatkan kelompok sasaran. Berdasarkan
pengertian-pengertian diatas maka dapat didefinisikan bahwa Penelitian Tindakan
Kelas (PTK) adalah penelitian reflektif yang dilaksanakan secara siklis (berdaur)
oleh guru/calon guru di dalam kelas. Proses tersebut merupakan suatu proses
dinamis yang meliputi empat tahap dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas
yaitu :
1. Perencanaan tindakan
2. Pelaksanaan atau Implementasi tindakan
3. Observasi dan assesmen
4. Refleksi.
2) Subjek Penelitian
Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas X Akutansi 1 SMK
Negeri 1 Surabaya tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 40 orang yang terdiri
dari 5 orang laki-laki dan 35 perempuan.
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Tabel 3.1
Daftar Nama Siswa Kelas X Akutansi 1 SMKN 1 Surabaya
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
29.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39
40

NAMA
ACHMAD SOEYOMI
ADI BAGUS PUTRO TRI UTOMO
ADI DWI RUSDIANTO
ADI DWI WICAKSONO
ADISTI EKA PRATIWI
AFIAH NUR ROFIQOH
AGUSTIN DWIJAYANTI
AINURRIDHA HYPATYA
AL JATSIYAH IKA SETYOWATI
ALBERT BENEDICTUS DE PAUW
ALIFIA RAHMADANI JATSMIN
ALIYAH ASRI NOVIANTI
AMALIA FAJRIN
ANA RAFITASARI
ANA SULISTIANA
ANDITA DWI PUTRI SUGIANTI
ANGGIANI HADI
ANGGITA DYAH KURNIAWATI
ANINDYA PUTRI SATRIO
ANISA MAHARANI
ANISA SWASTIKA FITRI
APRILIA KARTIKA SARI
APRILYA SURYANINGTYAS
ARFINDA NAUFALIYAH NURJANAH
ASIH KURNIA
ASRI YULIATI
ASTRIA ARLITA
ASYFAHANI NUR AULIA
AULIA SARI
AYU ARIANI
AYU DIAN SETYANI
CHIKA YUSI PRAMITA
CHOIRIYAH
CHOIRUN NISA
CHOLIFAH OKTAVIA SARI
CHRISTIN WIDYA PUSTITASARI
CHUSNUL CHOTIMAH
DANIK ASTUTIK
DEBI PERMATASARI
DESI BUANA LESTARI

3) Tempat, Teknik dan Metode Penelitian
Sedangkan tempat penelitian yang digunakan adalah SMK Negeri 1 Surabaya.
Teknik pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh
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keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang berguna sebagai dasar memecahkan
masalah selama proses belajar mengajar. Sesuai dengan variabel penelitian
sebagaimana yang telah disebutkan, maka metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode tes dan metode dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data pada
penelitian ini menggunakan teknik analisis diskriptif kualitatif, yaitu suatu metode
yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang
diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai siswa, selama
proses pembelajaran.
J. Analisis data hasil penelitian.
Dari kegiatan observasi awal diketahui bahwa kemampuan siswa kelas X Akutansi 1
SMK Negeri 1 Surabaya terhadap pelajaran matematika tergolong rendah, yang diketahui
dari dokumentasi nilai matematika yang dilakukan tes secara konvensional.
Tabel 1
Hasil Tes Siswa Pada Pra Siklus
No
1
2
3
4

Uraian
Nilai rata-rata tes
Persentasi ketuntasan belajar
Jumlah siswa yang belajar tuntas
Jumlah siswa yang tidak tuntas

Hasil
47,33
30,00 %
12
28

Data prasiklus menggambarkan bahwa 28 orang dari 40 siswa tidak berhasil mencapai
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) ≥ 75, yang berarti 70% siswa belum berhasil dalam
mencapai KKM. Disamping itu rerata nilai siswa yang mencapai KKM masih sangat rendah
yaitu 47,33 dengan presentase ketuntasan 30%. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan
tindakan perbaikan pencapaian prestasi belajar melalui model pembelajaran kooperatif tipe
Course Review Horay.
Tabel 4.4
Hasil Tes Siswa Pada Siklus I
No
1
2
3
4

Uraian
Nilai rata-rata tes
Persentasi ketuntasan belajar
Jumlah siswa yang belajar tuntas
Jumlah siswa yang tidak tuntas

Hasil
62,63
52,50 %
21
19

Pada siklus I sebanyak 21 orang siswa berhasil mencapai KKM dengan rerata nilai
62,63dan presentase ketuntasannya 52,50%. Dalam hal ini terjadi peningkatan dibandingkan
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dengan data prasiklus tetapi presentase ketuntasannya masih kurang dan belum mencapai
85% sehingga perlu dilaksanakan siklus II.
Tabel 4.6
Hasil Tes Siswa Pada Siklus II
No
1
2
3
4

Uraian
Nilai rata-rata tes
Persentasi ketuntasan belajar
Jumlah siswa yang belajar tuntas
Jumlah siswa yang tidak tuntas

Hasil
87,20
87,50 %
35
5

Pada siklus II terjadi peningkatan jumlah siswa yang berhasil mencapai KKM menjadi
35 orang siswa dengan rerata nilai 87,20. Dari hasil analisis data penelitian terlihat adanya
peningkatan hasil belajar dari suklus I dan Siklus II berdasarkan tingkat pencapaian Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM) ≥ 75 secara klasikal dan telah mencapai presentase ketuntasan
85 %.
K. Kesimpulan.
Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan selama dua siklus, dan berdasarkan seluruh
pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan pada tabel berikut:
Tabel 5.1
Hasil Tes Siklus I dan Siklus II
No.

1.
2.
3.
4.

Uraian

Nilai rata-rata tes
Persentase ketuntasan belajar
Banyaknya siswa yang tuntas belajar
Banyaknya siswa yang belum tuntas

Siklus I

62,63
52,50 %
21
19

Siklus II

87,20
87,50 %
35
5

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran
Course Review Horay dalam pembelajaran dapat meningkatkan prestasi belajar siswakelas
X Akutansi 1 SMK Negeri1 Surabaya tahun ajaran 201/2012 pada pokok bahasan Sistem
Persamaan dan Pertidaksamaan Kuadrat yang ditandai dengan peningkatan rata-rata tes
setiap siklus.
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PENERAPAN STRATEGI SAVIR DALAM PROBLEM BASED LEARNING SEBAGAI
UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA DENGAN POKOK
BAHASAN PELUANG PADA SISWA KELAS XI IPA-3 SMAN 1 KEDAMEAN GRESIK
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Fitri Sugiarti1
Umi Khanifah2
kayyisahfitri@gmail.com1
Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
ABSTRAK
Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan yang menentukan kualitas
suatu negara tersebut. Sedangkan permasalahan yang sering dijumpai dalam usaha meningkatkan kualitas
pendidikan Indonesia adalah rendahnya hasil belajar siswa khususnya dalam mata pelajaran matematika
yang merupakan pondasi ilmu pengetahuan. Oleh karena itu dalam pembelajaran matematika diperlukan
strategi dan model pembelajaran yang tepat. Salah satu strategi dan model pembelajaran yang tepat adalah
strategi SAVIR dalam Problem Based Learning yang diteliti penulis dalam tugas akhir ini. Dalam
pembelajaran ini, siswa dalam kelompok diharuskan bekerjasama untuk mengembangkan keterampilan
berpikir dan keterampilan memecahkan masalah dengan memanfaatkan seluruh kemampuan yang ada.
Permasalahan yang ingin dikaji oleh peneliti adalah : Apakah penerapan strategi SAVIR dalam
Problem Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar matematika dengan pokok bahasan peluang
pada siswa kelas XI IPA-3 SMAN 1 Kedamean Gresik ? dan Bagaimana respon siswa dalam mengikuti
pembelajaran dengan menggunakan strategi SAVIR dalam Problem Based Learning.
Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika dan
mendiskripsikan respon siswa terhadap pembelajaran matematika dengan penerapan strategi SAVIR
dalam Problem Based Learning. Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan
dalam dua siklus, masing-masing siklus mencakup empat tahapan yaitu perencanaan(planning),
pelaksanaan tindakan(action), observasi(observation), dan reflesi(reflection). Subjek penelitian ini adalah
siswa kelas XI IPA-3 SMA Negeri 1 Kedamean kota Gresik. Data yang diperoleh berupa hasil tes siswa
pada setiap siklus dan respon siswa pada akhir pembelajaran.
Dari hasil analisis didapat bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan siklus I sampai dengan
siklus 2 yaitu nilai rata-rata tes siswa dari 78,32 menjadi 82,70 dan ketuntasan hasil belajar siswa secara
klasikal tercapai, hal ini karena 30 siswa dari 34 siswa sudah tuntas secara individu dengan persentase
mencapai 88,23 %. Sedangkan hasil analisis respon siswa yang menggunakan skala Likert menunjukan
rata-rata 29,94.
Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi SAVIR dalam Problem Based Learning dapat
meningkatkan hasil belajar matematika dengan pokok bahasan peluang pada siswa kelas XI IPA-3 SMA
Negeri 1 Kedamean Gresik tahun pelajaran 2011/2012 dan menunjukkan respon yang positif.

Kata Kunci : Strategi SAVIR Dalam Problem Based Learning, Upaya Peningkatan Hasil
Belajar, Hasil Belajar.
A. PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan yang menentukan
kualitas suatu negara tersebut. Sedangkan usaha meningkatkan kualitas pendidikan
utamanya negara Indonesia, pemerintah melalui program-programnya selalu berusaha agar
pendidikan di Indonesia menjadi lebih berkualitas, diantaranya program wajib belajar 9
tahun, upaya lebih dalam melengkapi sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas tenaga
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pengajar, serta dilakukannya penyempurnaan kurikulum sekolah yang menekankan pada
pengembangan aspek-aspek yang bermuara pada peningkatan kecakapan hidup, kecakapan
dalam berkomunikasi, dan berorientasi pada persiapan pribadi yang siap terjun dalam
masyarakat sebagai pribadi yang tangguh, kreatif, mandiri dan professional pada bidang
masing-masing.
Usaha peningkatan kualitas pendidikan ini sering menemui permasalahan salah satunya,
siswa yang mempunyai nilai rendah dalam sejumlah mata pelajaran, khususnya mata
pelajaran matematika. Hasil belajar yang dicapai belum memuaskan mengingat masih
banyak siswa yang memperoleh nilai dibawah standar yang ditetapkan. Permasalahan lain
adalah gaya mengajar guru. Gaya mengajar yang diterapkan guru matematika tampak belum
memanfaatkan kemampuan secara optimal. Padahal guru merupakan salah satu kunci
keberhasilan dalam peningkatan hasil belajar siswa. Guru bertanggungjawab untuk
mengatur, mengelola, dan mengorganisir kelas.
Berdasarkan informasi di atas dapat dilihat bahwa proses pembelajaran kurang
berkualitas dan hasil belajar yang dicapai siswa dalam pembelajaran matematika masih
memprihatinkan. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran matematika perlu diperbaiki
guna meningkatkan motivasi, perhatian, pemahaman dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu
dalam pembelajaran matematika diperlukan strategi dan model pembelajaran yang tepat.
Salah satu strategi dan model pembelajaran yang tepat adalah strategi SAVIR dalam
Problem Based Learning yang diteliti penulis dalam tugas akhir ini. Dalam pembelajaran
ini, siswa dalam kelompok diharuskan bekerjasama untuk mengembangkan keterampilan
berpikir dan keterampilan memecahkan masalah dengan memanfaatkan seluruh kemampuan
yang ada.
Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang, maka dapat dirumuskan suatu
permasalahan sebagai berikut:
1.

Apakah penerapan strategi SAVIR dalam model Problem Based Learning dapat
meningkatkan hasil belajar matematika dengan pokok bahasan peluang pada siswa kelas
XI IPA-3 SMAN 1 Kedamean Gresik ?

2.

Bagaimana respon siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan strategi
SAVIR dalam model Problem Based Learning dengan pokok bahasan Peluang pada
siswa kelas XI IPA-3 SMAN 1 Kedamean Gresik?
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk meningkatan hasil belajar

matematika dengan menerapkan strategi SAVIR dalam model Problem Based Learning
dengan pokok bahasan peluang pada siswa kelas XI IPA-3 SMAN 1 Kedamean Gresik dan
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mendeskripsikan respon siswa terhadap pembelajaran matematika dengan menggunakan
strategi SAVIR dalam model Problem Based Learning dengan pokok bahasan Peluang pada
siswa kelas XI IPA-3 SMAN 1 Kedamean Gresik.
Pertama yang ingin ditekankan oleh penulis adalah bahwa SAVIR bukan merupakan
suatu Model Pembelajaran melainkan suatu Strategi pembelajaran. Pengertian strategi
pembelajaran menurut Soedjadi dalam Widdiharto (2004:3) adalah suatu siasat melakukan
kegiatan pembelajaran yang bertujuan mengubah suatu keadaan pembelajaran seperti yang
diharapkan. Salah satu ciri khusus model pembelajaran yang tidak dimiliki oleh strategi atau
prosedur tertentu yaitu tingkah laku mengajar (sintaks) yang menggambarkan pola kegiatan
guru dan siswa dalam berinteraksi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sedangkan
pada SAVIR belum menunjukkan sintaks yang jelas.
Strategi SAVIR merupakan modifikasi dari strategi SAVI (Somatic Auditory
Visualization Intellectually). Modifikasi yang dilakukan penulis yaitu dengan menambahkan
unsur Repetition. Penulis merasa perlu untuk menambahkan unsur Repetition ini, sebab
dalam belajar perlu adanya pengulangan-pengulangan agar informasi yang diperoleh tidak
mudah hilang dan belajar akan menjadi lebih bermakna. Penjabaran dari strategi SAVIR
adalah Somatic, yang bermakna bahwa gerakan tubuh (hands-on, aktivitas fisik) di mana
belajar dengan mengalami dan melakukan. Auditory yang bermakna bahwa belajar haruslah
dengan mendengarkan, menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, mengemukakan
pendapat, danmenanggapi. Visualization yang bermakna belajar haruslah menggunakan
indra mata melalui mengamati, menggambar, mendemonstrasikan, membaca, menggunakan
media dan alat peraga. Intellectually yang bermakna bahwa belajar haruslah menggunakan
kemampuan berpikir (minds-on), belajar haruslah dengan konsentrasi pikiran dan berlatih
menggunakannya melalui bernalar, menyelidiki, mengidentifikasi, menemukan, mencipta,
mengkonstruksi, memecahkan masalah, dan menerapkan. Sedangkan Repetition merupakan
pengulangan yang bermakna pendalaman, perluasan, pemantapan dengan cara siswa dilatih
melalui pemberian tugas atau quis.
Kelima komponen strategi SAVIR diintegrasikan sedemikian rupa sehingga siswa dan
guru dapat secara bersama-sama menghidupkan suasana kelas. Pelajaran dikemas dalam
suasana yang bervariatif sehingga tidak membosankan. Suasana kelas yang seperti ini sangat
bermanfaat bagi siswa karena dapat menurunkan stress, meningkatkan keterampilan,
interpersonal, meningkatkan kreativitas siswa dan juga meningkatkan kemampuan
memecahkan masalah siswa.
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Problem Based Learning telah dikenal sejak zaman John Dewey, yang sekarang ini
mulai diangkat sebab ditinjau secara umum pembelajaran berdasarkan masalah terdiri dari
menyajikan kepada siswa situasi masalah yang otentik dan bermakna yang dapat
memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri.
Menurut Dewey (Sadjana 2001:19) belajar berdasarkan masalah adalah interaksi antara
stimulus dengan respons, merupakan hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan.
Lingkungan memberi masukan kepada siswa berupa bantuan dan masalah, sedangkan sistem
saraf otak berfungsi menafsirkan bantuan itu secara efektif sehingga masalah yang dihadapi
dapat diselidiki, dinilai, dianalisis serta dicari pemecahannya dengan baik. Pengalaman
siswa yang diperoleh dari lingkungan akan menjadi bahan dan materi guna memperoleh
pengertian serta bisa dijadikan pedoman dan tujuan belajarnya.
Problem Based Learning atau Pembelajaran Berbasis Masalah merupakan model
pembelajaran yang efektif untuk pengajaran proses berfikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini
membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan
menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Pembelajaran ini
cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar maupun kompleks (Ratumanan,
2002:123).
Menurut Arends (1997), Problem Based Learning atau Pembelajaran Berbasis Masalah
merupakan suatu model pembelajaran dimana siswa mengerjakan permasalahan yang
otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan
inkuiri dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan
percaya diri.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Problem Based Learning
merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan masalah
melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang
berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk
memecahkan masalah serta titik awal proses pembelajarannya berdasarkan masalah dalam
kehidupan nyata dan lalu dari masalah ini siswa dirangsang untuk mempelajari masalah ini
berdasarkan pengetahuan dan pengalaman baru.
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Berikut tabel sintaks Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Basid Learning):
Tabel 1.Sintaks Probem Based Learning
Tahap
Kegiatan Guru
Guru
menjelaskan
tujuan
pembelajaran, menjelaskan logistic yang
Tahap 1: Orientasi siswa
dibutuhkan, mengajukan fenomena atau demontrasi atau cerita
pada masalah
untuk memunculkan masalah, memotivasi siswa untuk terlibat
dalam pemecahan masalah yang dipilih
membantu
siswa
untuk
mendefinisikan
dan
Tahap 2: Mengorganisasi Guru
mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan
siswa untuk belajar
masalah tersebut.
Tahap
3:
Membimbing Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang
penyelidikan
individual sesuai, melaksanakan eksperimen, untuk mendapatkan penjelasan
dan pemecahan masalah.
maupun kelompok
Tahap 4:Mengembangkan Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan
karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model serat
dan menyajikan hasil karya
membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya.
Tahap 5: Menganalisis dan Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi
mengevaluasi
proses terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka
gunakan.
pemecahan masalah

Kemudian Penerapan Strategi SAVIR dalam Problem Based Learning didefinisikan
sebagai berikut:
1.

Tahap Perencanaan Tindakan
Persiapan yang perlu dilakukan adalah: Menyiapkan Rencana Pembelajaran yang dibuat
sesuai dengan model Problem Based Learning dan disusun sedemikian rupa sehingga
mengandung unsur-unsur strategi SAVIR. Menyiapkan Lembar Kerja Siswa dan soalsoal Test. Menyiapkan topik diskusi dan merancang situasi masalah yang sesuai dengan
pokok bahasan Peluang. Pembagian kelompok dengan melakukan koordinasi kepada
guru mata pelajaran.

2.

Tahap Pelaksanaan
a. Tahap Awal
1) Orientasi

Siswa

pada

Masalah

:

Menjelaskan

tujuan

pembelajaran

(Auditory,Visualization). Menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan (Auditory,
Visualization). Mengajukan fenomena untuk memunculkan masalah (Somatic,
Auditory,Visualization). Memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan
masalah (SAVI).
b. Tahap Inti
1) Mengorganisasikan Siswa untuk Belajar : Membagi siswa dalam kelompok dan
menjelaskan aturan pembelajaran (Somatic). Membagi Lembar Kerja Siswa untuk
tiap kelompok. Mengorganisasikan tugas belajar sesuai dengan masalah pada tiap
LKS (Somatic, Visualization, Intellectually)
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2) Membimbing Penyelidikan Individual ataupun Kelompok : Membantu siswa
dalam mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dengan cara memberikan
pertanyaan supaya mereka berpikir (SAVI). Mendorong untuk salin bertukar ide
antar siswa ataupun kelompok (SAVI).
3) Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya : Memberikan intruksi supaya
setiap kelompok menyiapkan presentasi dari hasil pemecahan masalah(SAVI).
Meminta perwakilan tiap kelompok untuk menyajikannya di depan kelas(SAVI).
Mempersilahkan apabila ada sangahan, tambahan dan pertanyaan dari kelompok
lain yang tidak menyajikan(SAVI).
c. Tahap Akhir
1) Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah : Membantu siswa
untuk merefleksi dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah yang mereka
presentasikan (Auditory,Visualization, Intellectually). Menilai hasil presentasi
siswa. Memberi tugas untuk dipelajari dirumah(Repetition). Melakukan tes untuk
mengetahui peningkatan hasil belajar (SAVIR).
B. METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas
(classroom action research) yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi
hasil belajar matematika dengan pokok bahasan peluang pada siswa kelas XI IPA-3 SMAN
1 Kedamean melalui penerapan strategi SAVIR dalam model Problem Based Learning.
Dengan subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA-3 SMAN 1 Kedamean Gresik.
Di kelas ini terdapat 34 siswa dengan 12 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan dan
pelaksanaan pada bulan Oktober 2011. Teknik pengumpulan data yaitu dengan metode tes
khususnya tes subjektif untuk megetahui peningkatan hasil belajar dan metode angket untuk
mengetahui respon siswa dengan menggunakan skala likert. Berikut kriteria respon
perkategori pada skala likert 1,00 ≤ 𝑥 < 1,50 (tidak positif); 1,50 ≤ 𝑥 < 2,50 (Kurang
positif); 2,50 ≤ 𝑥 < 3,50 (Positif); 3,50 ≤ 𝑥 ≤ 4,00 (Sangat Positif).
Analisis data dilakukan selama maupun setelah proses pengumpulan data. Data yang
diperoleh dalam penelitian ini adalah data hasil belajar siswa dan angket respon siswa.
Analisis data hasil belajar siswa dengan menggunakan rumus rata-rata 𝑥 =
𝑥: Nilai rata-rata,

𝑥
𝑁

, keterangan

𝑥: Jumlah semua nilai siswa, N: Jumlah Siswa. Sedangkan ketuntasan

secara individu apabila memperoleh nilai ≥ 78 dengan KKM yang ditentukan SMAN 1
Kedamean dan kelas dikatakan tuntas apabila ≥ 85% siswa telah mencapai ketuntasan
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individu lalu dihitung persentase ketuntasan kelasnya. Apabila dalam siklus pertama
persentase siswa yang mendapat nilai ≥ KKM belum mencapai 85%, maka akan dilakukan
siklus kedua, demikian pula selanjutnya. Siklus dilakukan sebanyak yang diperlukan sampai
mencapai ketuntasan belajar yang diharapkan. Prosedur penelitian pada setiap siklus sebagai
berikut : Perencanaan tindakan, Pelaksanaan Tindakan, Observasi dan Refleksi. Analisis
angket respon siswa dianalisis dengan skala likert
C. PEMBAHASAN
Data yang didapat dari penelitian ini adalah data hasil belajar siswa dan data respon
siswa. Pelaksanaan siklus I kegiatan yang dilakukan meliputi 4 tahap yaitu perencanaan
tindakan, pelaksanaan tindakan dan observasi serta refleksi. Materi yang dipelajari yaitu
peluang dan ruang sampel.
Perencanaan Siklus I
Pada tahap perencanaan, penulis mempersiapkan perangkat pembelajaran, Pre Test dan
Post Test, serta topik diskusi terkait materi yang disampaikan.
Pelaksanaan Tindakan Siklus I
Pelaksanaan tindakan dalam siklus 1 terdiri dari 2 pertemuan dengan waktu 3 x 45
menit. Siklus 1 ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 dan Sabtu
tanggal 22 Oktober 2011. Pertemuan pertama pembelajaran dilaksanakan dengan
menerapkan strategi SAVIR dalam Problem Based Learning pada materi peluang dan ruang
sampel. Pertemuan kedua dilaksanakan Post Test untuk menentukan peningkatan hasil
belajar.
Observasi Siklus I
Sesuai dengan paparan peneliti bahwa sebelum pembelajaran berlangsung peneliti
terlebih dahulu memberikan soal pre test berupa 3 soal essay. Dari perolehan nilai pre test
pada siklus I nilai rata-rata hasil belajar siswa adalah 64,53. Diperoleh nilai terendah adalah
44 dan nilai tertinggi adalah 79. Dari hasil tes ini diketahui bahwa siswa yang tuntas belajar
sebesar 17,64% (6 siswa) dan siswa yang belum tuntas belajar adalah82,35% (28 siswa).
Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami tentang pokok bahasan
peluang dengan pokok bahasan peluang suatu kejadian yang telah dipelajari siswa diberikan
post test berupa tes subjektif dan banyaknya soal 5 butir untuk mengetahui hasil belajar dan
ketuntasan belajar matematika siswa melalui penerapan strategi SAVIR dalam Problem
Based Learning. Berikut perolehan skor post test ini dihasilkan nilai rata-rata hasil tessiswa
adalah 78,32. Nilai terendah yang diperoleh adalah 67 dan nilai tertinggi adalah 87, dari
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hasil tes ini diketahui bahwa siswa yang tuntas belajar sebesar 73,53% (25 siswa) dan siswa
yang belum tuntas belajar sebesar 26,47% (9 siswa).
Refleksi Siklus I
Berdasarkan pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan strategi SAVIR dalam
Problem Based Learning diperoleh informasi 1)Guru kurang menguasai kelas dalam
penerapan strategi SAVIR dalam Problem based Learning. 2)Guru kurang bisa mengelola
waktu dalam proses pembelajaran utamanya kegiatan diskusi kelompok kurang efisien
karena menggunakan waktu yang lama. 3)Siswa belum terbiasa dalam pembelajaran dengan
penerapan strategi SAVIR dalam Problem Based Learning. 4)Sebagian besar siswa kurang
berani bicara di depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dengan demikian
masih perlu dilanjutkan siklus II untuk perbaikan pembelajaran dan selanjutnya sebelum
memasuki siklus II, dilakukan revisi terhadap RPP dan pelaksanaan pembelajaran serta
peneliti harus memperhatikan bahwa dalam melaksanakan pembelajaran berikutnya harus
memperhatikan aspek-aspek tersebut di atas secara sungguh-sungguh.
Pelaksanaan siklus I kegiatan yang dilakukan meliputi 4 tahap yaitu perencanaan
tindakan, pelaksanaan tindakan dan observasi serta refleksi. Materi yang dipelajari yaitu
kajadian majemuk.
Perencanaan Siklus II
Pada tahap perencanaan, penulis mempersiapkan perangkat pembelajaran, Post Test,
serta topik diskusi terkait materi yang disampaikan sesuai dengan perbaikan pada siklus I.
Pelaksanaan Tindakan Siklus II
Pelaksanaan tindakan dalam siklus II terdiri dari 2 pertemuan dengan waktu 4 x 45
menit. Siklus II ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 dan Selasa
tanggal 25 Oktober 2011. Pertemuan pertama pembelajaran dilaksanakan dengan
menerapkan strategi SAVIR dalam Problem Based Learning pada materi Kejadian
Majemuk. Pertemuan kedua dilaksanakan Post Test untuk menentukan peningkatan hasil
belajar dan ketuntasan individu maupun klasikal.
Observasi Siklus II
Untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami tentang pokok bahasan peluang
dengan pokok bahasan kejadian majemuk yang telah dipelajari siswa diberikan post test
berupa tes subjektif dan banyaknya soal 5 butir untuk mengetahui hasil belajar dan
ketuntasan belajar matematika siswa melalui penerapan strategi SAVIR dalam Problem
Based Learning. Berikut Dari perolehan nilai post test ini dihasilkan nilai rata-rata hasil
belajar siswa adalah 82,70. diperoleh nilai terendah adalah 65 dan nilai tertinggi adalah 95.
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Dari hasil tes ini diketahui bahwa siswa yang tuntas belajar sebesar 88,23% (30 siswa) dan
siswa yang belum tuntas belajar adalah 11,77% (4 siswa). Jika dibandingkan dengan nilai
rata-rata post test siswa pada tindakan siklus 1, maka nilai rata-rata post test tindakan siklus
II ini mengalami peningkatan sebesar 4,38. Dari data tersebut hasil dari siklus 2 ini
mengalami peningkatan yang lebih baik dari siklus I.
Refleksi Siklus II
Dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan strategi SAVIR dalam Problem
Based Learning diperoleh informasi : 1)Guru sudah menguasai pembelajaran dengan
penerapan strategi SAVIR dalam Problem Based Learning. 2)Kekurangan-kekurangan pada
siklus I sudah mengalami perbaikan dan peningkatan sehingga menjadi lebih baik. 3)Dari
hasil tes akhir siklus II diperoleh bahwa nilai rata-rata kelas mengalami peningkatan sebesar
4,38 dengan nilai rata-rata siklus II yaitu sebesar 82,70 jika dibandingkan dengan post test
siklus 1 yaitu sebesar 78,32. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan hasil belajar
matematika pada siswa kelas XI IPA-3 SMA Negeri 1 Kedamean Gresik. 4)Hasil belajar
pada siklus II mengalami ketuntasan sebesar 88,23% (30 siswa) dan siswa yang belum
tuntas belajar adalah 11,77% (4 siswa). Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa
penerapan strategi SAVIR dalam Problem Based Learning telah ini dapat meningkatkan
hasil belajar siswa serta telah mencapai hasil yang diharapkan, sehingga tindakan dinyatakan
selesai. Dengan kata lain tidak perlu dilanjutkan pada siklus 3.
Respon Siswa
Untuk mengetahui bagaimana sikap siswa terhadap penerapan strategi SAVIR dalam
Problem Based Learning dilakukan dengan memberikan angket kepada siswa. Pernyataanpernyataan yang terdapat dalam angket terdiri dari pernyataan positif dan pernyataan
negatif. Berdasarkan hasil analisis angket secara umum dapat diketahui bahwa respon siswa
yang dikategorikan positif dengan rata-rata 29,94.

D. PENUTUP
SIMPULAN
Berdasarkan penelitian dan analisis pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat
menyimpulkan bahwa :
1.

Penerapan strategi SAVIR (Somatic Auditory Visualization Intellectually repetition)
dalam Problem Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar matematika dengan
pokok bahasan peluang pada siswa kelas XI IPA-3 SMA Negeri 1 kedamean Gresik
tahun pelajaran 2011/2012.
128

Seminar Nasional Pendidikan Matematika
Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika
Surabaya, 05 Mei 2012
2.

Respon siswa terhadap penerapan strategi SAVIR (Somatic Auditory Visualization
Intellectually repetition) dalam Problem Based Learning adalah positif.
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UPAYA PENINGKATAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR SISWA PADA POKOK
BAHASAN TENDENSI SENTRAL (UKURAN PEMUSATAN) MELALUI PENERAPAN
MODEL PEMBELAJARAN TAI (Team Assisted Individualization) DENGAN
PENGGUNAAN LKS (Lembar Kerja Siswa) BERBASIS CTL (Contextual Teaching and
Learning) PADA KELAS XI SMAN 7 KEDIRI
Umi Mahdiyah, S.Pd.
umimahdiyah@gmail.com
Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nusantara PGRI Kediri
ABSTRAK
Pembelajaran kooperatif merupakan langkah sering digunakan guru untuk mengaktifkan siswanya,
pada kenyataannya siswa yang malas akan cenderung pasif, tugas dilimpahkan hanya kepada beberapa
orang saja, hal ini dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Maka dari itu perlu diadakan perbaikan dalam
kegiatan pembelajaran, salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran TAI. Untuk
memaksimalkan kegiatan pembelajaran dibutuhkan alat bantu, salah satunya yaitu LKS berbasis CTL.
Tujuan dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa
kelas XI SMAN 7 Kediri melalui penerapan model pembelajaran TAI dengan penggunaan LKS berbasis
CTL. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Tiap siklus terdiri atas tahapan perencanaan,
pelaksanaan tindakan, pengamatan, evaluasi serta analisis dan refleksi. Sedangkan tehnik analisis data ini
yaitu Reduksi data, Deskripsi data, dan menyimpulkan.
Berdasarkan hasil analisis siklus pertama pertemuan pertama lembar observasi siswa menunjukkan
bahwa 67% siswa aktif selama kegiatan pembelajaran, sedangkan pada pertemuan kedua yaitu 78% siswa
aktif dalam kegiatan pembelajaran. Pada siklus kedua menunjukkan 85% siswa aktif selama kegiatan
pembelajaran. Guru dapat menerapkan model pembelajaran TAI menggunakan LKS berbasis CTL dan
mengelola kelas dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh lembar observasi kegiatan guru pada pertemuan
pertama pencapaiannya adalah 73%, sedangkan pada pertemuan kedua 78%. Pada siklus kedua persentase
pencapaian guru menunjukkan 80%. Persentase angket motivasi siswa dalam kategori baik. Pada siklus
pertama pertemuan pertama dan kedua hasil analisis angket motivasi menunjukkan kesamaan, yaitu 78%.
Sedangkan pada siklus kedua hasil analisis angket juga menunjukkan dalam kriteria baik, yaitu 89%.
Pada siklus pertama pertemuan pertama ketuntasan klasikal siswa menunjukkan 77,78%, pada pertemuan
kedua ketuntasan klasikal naik menjadi 81,48%. Sedangkan pada siklus kedua ketuntasan klasikal siswa
menunjukkan 88%.
Simpulan yang dapat dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa penerapan model pembelajaran TAI
(Team Assisted Individualization) dengan penggunaan LKS (Lembar Kerja Siswa) berbasis CTL
(Contextual Teaching and Learning) dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada kelas XI
SMAN 7 Kediri.

Kata kunci : TAI, LKS, CTL
Pendahuluan
Indonesia merupakan Negara berkembang yang terus berupaya meningkatkan SDM melalui
pendidikan nasional. 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 dengan tuntutan
zaman, maka peningkatan kualitas pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting.
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Matematika merupakan salah satu unsur dalam pendidikan. Dari beberapa macam mata
pelajaran yang diajarkan di sekolah, matematika menjadi mata pelajaran yang paling
menakutkan bagi siswa, karena siswa merasa bahwa matematika itu sangat sulit. Kecemasan
tersebut dapat mempengaruhi mental siswa dalam belajar matematika yang pada akhirnya juga
mempengaruhi motivasi belajar siswa. Sehingga dapat menyebabkan rendahnya prestasi siswa.
Selain hal tersebut di atas, ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam proses belajar
mengajar di sekolah. Salah satunya kebanyakan siswa datang ke sekolah merasa terintimidasi
oleh sekolah, karena sistem pembelajarannya yang monoton. Sebagai konsekuensi logisnya
mereka selalu merasa tidak mampu belajar, dan belajar menjadi kurang menyenangkan. Agar
perasaan tersebut dalam belajar tidak berlanjut, maka guru hendaknya melakukan perubahan
dalam proses belajar mengajarnya, dengan tujuan agar pembelajaran lebih menyenangkan dan
bermakna bagi siswa.
Untuk mengaktifkan dan memotivasi siswa biasanya guru mengadakan kegiatan ataupun
tugas kelompok. Dengan hal itu siswa diharapkan lebih percaya diri dan merasa bebas
menuangkan ataupun menyampaikan pendapatnya dalam kelompok. Dalam kenyataannya tidak
sedikit siswa yang hanya pasif dalam kelompoknya dan menggantungkan semua jawaban atau
hasil diskusi pada beberapa orang, bahkan seorang saja dalam kelompoknya. Untuk menyikapi
hal tersebut perlu ditanamkan rasa tanggung jawab diri, sehingga meski bekerja dalam suatu
kelompok, siswa mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya sendiri.
Hal tersebut di atas selaras dengan tujuan dari model pembelajaran kooperatif tipe TAI.
Sebab, pertama model ini mengkombinasikan keunggulan kooperatif dan program individual.
Kedua, model ini memberikan tekanan pada efek sosial dari belajar kooperatif. Ketiga, TAI
disusun untuk memecahkan masalah dalam program pengajaran, misalnya dalam hal kesulitan
belajar secara individual.
Karena model pembelajaran TAI ini menekankan pada keaktifan siswa dalam belajar, pada
menerapannya membutuhkan waktu yang relatif lama, sehingga dibutuhkan alat bantu semacam
LKS. Lembar kerja siswa ini dapat menjadi sebuah alat bantu guru untuk membimbing siswa
secara tidak langsung (tertulis). Selain itu dalam lembar kerja siswa dapat disetting materi
sedemikian rupa, yang tujuannya untuk membantu siswa memahami dan menemukan beberapa
rumus dan sifat – sifat dari materi yang dibahas.
Peneliti memilih materi Statistika untuk menerapakan model pembelajaran kooperatif tipe
TAI dengan penggunaan LKS (Lembar Kerja Siswa) berbasis Contextual Teaching and Learning
karena materi ini dianggap sulit oleh sebagian besar siswa kelas XI terutama jurusan IPS.
Terbukti dengan nilai siswa yang menunjukkan hampir sebagian besar mendapatkan nilai di
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bawah KKM. Diharapkan dengan adanya penelitian tindakan kelas ini nantinya siswa dapat lebih
aktif di kelas, meningkatkan motivasi belajar matematika, serta lebih mudah memahami materi
terutama pada pokok bahasan Statistika. Sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat, dan siswa
dapat mengetahui manfaat dan penerapan materi yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari –
hari.
Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini dibuat rumusan pertanyaan sebagai
berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan model pembelajaran TAI dengan penggunaan Lembar Kerja Siswa
berbasis CTL pada pokok bahasan statistik?
2. Apakah penerapan model pembelajaran TAI dengan penggunaan Lembar Kerja Siswa
berbasis CTL dapat meningkatkan motivasi belajar matematika siswa kelas XI SMAN 7
Kediri pada pokok bahasan statistik?
3. Apakah penerapan model pembelajaran TAI dengan penggunaan Lembar Kerja Siswa
berbasis CTL dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI SMAN 7 Kediri pada pokok
bahasan statistik?
Agar tidak menimbulkan penafsiran ganda, maka peneliti memberikan definisi istilah
sebagai berikut. TAI adalah model pembelajaran kooperatif yang tetap menekankan tanggung
jawab individu. Lembar Kerja Siswa berbasis Contextual Teaching and Learning merupakan
LKS yang disertai dengan contoh aplikasi ataupun penerapan dari materi yang dipelajari. Fokus
dari penelitian ini adalah siswa kelas XI SMAN 7 Kediri tahun ajaran 2011/2012.
Motivasi Belajar
Motivasi belajar adalah sesuatu yang mendorong siswa untuk berperilaku yang langsung
menyebabkan munculnya perilaku dalam belajar. Siswa akan melakukan suatu proses belajar
betapapun beratnya jika ia mempunyai motivasi tinggi. Motivasi belajar memegang peranan
cukup besar terhadap capaian hasil. Tanpa motivasi belajar, siswa tidak dapat belajar. Siswa
sudah tahu apa yang diinginkan. Sudah mempunyai cita - cita. Sudah menemukan apa yang
diminati. Ia ingin mendapatkan nilai prestasi belajar yang baik dan segera menyelesaikan
pendidikannya. Ini dapat menimbulkan motivasi untuk belajar. Oleh karena itu, bagi seorang
siswa motivasi untuk belajar pada umumnnya timbul karena adanya rangsangan, baik yang
datang dalam dirinya sendiri maupun dari luar dirinya. (Dra. Sumiati dan Asra, M.Ed. 2008: 59)
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Hasil Belajar
Menurut Bloom dalam Suprijono (2010: 6 – 7) hasil belajar mencakup kemampuan kognitif,
afektif, dan psikomotor. Domain kognitif adalah knowledge (pengetahuan, ingatan),
comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), application (menerapkan),
analysis (menguraikan, menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan, merencanakan,
membentuk bangunan baru), dan evaluation (menilai). Domain afektif adalah receiving (sikap
menerima), responding (memberikan respon), valuing (nilai), organization (organisasi),
caracterization (karakterisasi). Domain psikomotor meliputi intiatory, pre-routine, dan
rountinized. Psikomotor juga mencakup ketrampilan produktif, tehnik, fisik, sosial, manajeral,
dan intelektual. Sementara, menurut Lindgren hasil pembelajaran meliputi kecakapan, informasi,
pengertian, dan sikap.
Model Pembelajaran TAI (Team Assisted Individualization)
TAI adalah singkatan dari Team Assisted Individualization. TAI termasuk dalam
pembelajaran kooperatif. Dalam model pembelajaran TAI, siswa ditempatkan dalam kelompokkelompok kecil (4 sampai 5 siswa) yang heterogen dan selanjutnya diikuti dengan pemberian
bantuan secara individu bagi siswa yang memerlukan (Tiliyani, 2007:8).
TAI dirancang untuk memuaskan kriteria berikut ini: (1) Untuk menyelesaikan masalahmasalah teoritis dan praktis dari sistem pengajaran individual. (2) Dapat meminimalisir
keterlibatan guru dalam pemeriksaan dan pengelolaan rutin. (3) Guru setidaknya akan
menghabiskan separuh dari waktunya untuk mengajar kelompok-kelompok kecil. (4) Para siswa
akan termotivasi untuk mempelajari materi-materi yang diberikan dengan cepat dan akurat, dan
tidak akan bisa berbuat curang atau menemukan jalan pintas. (5) Tersedianya banyak cara
pengecekan penguasaan supaya para siswa jarang menghabiskan waktu mempelajari kembali
materi yang sudah mereka kuasai atau menghadapi kesulitan serius yang membutuhkan bantuan
guru. (6) Pada tiap pos pengecekan penguasaan, dapat tersedia kegiatan-kegiatan pengajaran
alternatif dan tes-tes yang paralel. (7) Para siswa akan dapat melakukan pengecekan satu sama
lain, sekalipun bila siswa yang mengecek kemampuannya ada dibawah siswa yang dicek dalam
rangkaian pengajaran dan prosedur pengecekan akan cukup sederhana dan tidak mengganggu si
pengecek. (8) Dengan membuat para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kooperatif,
dengan status yang sejajar, program ini akan membangun kondisi untuk terbentuknya sikapsikap positif terhadap siswa-siswa mainstream yang cacat secara akademik dan diantara para
siswa dari latar belakang ras atau etnik berbeda (Yusron, 2010:190-195).
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Lembar Kerja Siswa (LKS)
Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan salah satu jenis alat bantu pembelajaran. Secara
umum LKS merupakan perangkat pembelajaran sebagai pelengkap pendukung pelaksanaan
Rencana Pembelajaran. LKS berupa lembaran kertas yang berisi informasi maupun soal-soal
yang harus dijawab oleh siswa. LKS ini sangat baik digunakan untuk menggalakkan keterlibatan
siswa dalam mengajar baik dipergunakan dalam penerapan metode terbimbing maupun untuk
memberikan latihan pengembangan. Dalam proses pembelajaran matematika, LKS dapat
difungsikan dengan tujuan untuk menemukan konsep, prinsip, juga untuk aplikasi konsep dan
prinsip(Sugiarto dalam Kusumaningrum, 2006: 8).
Contextual Teaching and Learning (CTL)
Pembelajaran kontekstual atau Contextual Teching and Learning merupakan konsep yang
membantu guru mengaitkan antara materi yang di ajarkan dengan situasi dunia nyata dan
mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan
penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Bertujuan
membantu peserta didik memahami makna bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan cara
konteks kehidupan mereka sendiri dalam lingkungan sosial dan budaya masyarakat.
Menurut Nurhadi dalam Sagala (2009:88) CTL dilakukan dengan melibatkan komponen
utamanya yakni: Konstruktivisme (Constructivism), Bertanya (Questioning), Menemukan
(Inquiry), Masyarakat Belajar (Learning Communty), Pemodelan (Modeling), Refleksi
(Reflection), Penilaian Sebenarnya (Authentic Assessment).
Metode Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Tempat yang digunakan
peneliti untuk melakukan penelitian adalah IPS SMAN 7 Kediri. Alasan peneliti memilih
sekolah ini adalah karena di sekolah ini sebagian siswa dan guru mempunyai masalah yang
berhubungan dengan motivasi dan hasil belajar. Sedangkan subyek penelitian dalam penelitian
ini adalah siswa kelas XI IPS Semester Ganjil di SMAN 7 Kediri. Jumlah siswa sebanyak 40
siswa.
1.

Langkah - Langkah Penelitian
a) Perencanaan
Dalam kegiatan perencanaan, peneliti menyiapkan Silabus, sumber belajar, membuat
instrumen penelitian berupa RPP berkarakter, LKS berbasis CTL, soal post tes, lembar
observasi siswa, lembar observasi guru, lembar catatan lapangan, membuat angket
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motivasi, rubrik penilaian kognitif proses, kognitif produk, rubrik peniaian Afektif
(karakter bangsa dan keterampilan sosial), lembar validasi instrumen. Selanjutnya
mengadakan validasi instrumen kepada dosen pembimbing, guru mata pelajaran dan
teman sejawat sampai mendapatkan draft final siap untuk digunakan dalam penelitian.
b) Pelaksanaan Tindakan
Siklus I terdiri dari 2 kali pertemuan. Selama kegiatan berlangsung peneliti didampingi
oleh pengamat yang akan mengamati peristiwa yang terjadi selama kegiatan
pembelajaran (aktivitas guru dan siswa). Temuan dari hasil pengamatan ini akan
dijadikan bahan refleksi untuk perbaikan siklus selanjutnya.
c) Pelaksanaan Observasi.
Observasi dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Pada tahap ini
dilakukan observasi terhadap kemampuan guru dalam menerapkan model pembelajaran
Team Assisted Individualization dengan menggunakan LKS berbasis CTL dan aktivitas
belajar siswa, keaktifan belajar siswa dan keadaan kelas selama pembelajaran
berlangsung.
d) Refleksi
Berdasarkan data yang diperoleh dari tindakan I, maka data tersebut diolah atau
dianalisis. Hasil dari refleksi akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan tindakan
pada siklus berikutnya. Sesuai dengan judul penelitian, dalam penelitian ini akan dilihat
peningkatan dari segi kualitas proses dan hasil belajar siswa.
2.

Metode Pengambilan data dan instrumen
Untuk memperoleh data yang akan dianalisis digunakan metode sebagai berikut:
1) Observasi, digunakan untuk mengukur indikator – indikator keberhasilan belajar, dalam
metode observasi peneliti menggunakan lembar observasi, diantaranya:
a) Lembar Observasi Siswa
Lembar observasi siswa digunakan untuk mendapatkan data tentang keaaktifan
siswa selama kegiatan pembelajaran.
b) Lembar observasi Guru
Lembar observasi guru digunakan untuk mengetahui kemampuan guru dalam
menerapkan model pembelajaran TAI dengan menggunakan Lembar Kerja Siswa
Berbasis Contextual Teaching and Learning.
2) Tes hasil belajar, Tes hasil belajar ini dalam post test (tes akhir) yang diberikan pada
setiap pertemuan. Tujuannya digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa jika
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diterapkan model pembelajaran TAI dengan penggunaan Lembar Kerja Siswa berbasis
CTL.
3) Angket motivasi siswa digunakan untuk mengetahui motivasi siswa terhadap penerapan
model pembelajaran TAI dengan menggunakan LKS berbasis CTL pada pokok bahasan
Statistika. Angket motivasi siswa diberikan pada setiap pertemuan.
3.

Teknik Analisis Data
Teknik análisis data pada penelitian ini ada 3 langkah, yaitu:
1) Reduksi data, adalah proses pemilihan data yang dibutuhkan oleh peneliti.
2) Deskripsi data, adalah memaparkan data yang diperoleh dari hasil penelitian.
3) Berdasarkan diskripsi yang teah dibuat, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dari hasil
pelaksanaan rencana tindakan yang telah dilakukan.

4.

Indikator keberhasilan
Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila hasil penelitian menunjukkan
sebagai berikut:
1) Kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dikatakan baik jika:
a) Siswa lebih aktif selama kegiatan pembelajaran di dalam kelas, ditunjukkan lebih
dari 75% siswa berperan aktif selama KBM.
b) Oleh hasil lembar observasi guru yang menyatakan persentase kriteria pencapaian
menunjukkan lebih dari 75%.
2) Dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, ditunjukkan dengan:
a) Siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, yang ditunjukan oleh hasil lembar
observasi siswa yang menyatakan siswa dalam kriteria aktif, yaitu jika pencapaian
persentase keaktifan siswa lebih dari 75%. Serta menunjukkan peningkatan pada
setiap pertemuannya.
b) Persentase angket motivasi siswa dalam kategori baik, dengan kata lain persentase
respon siswa secara klasikal menunjukkan lebih dari 75%. Serta lembar angket
motivasi siswa menunjukkan peningkatan pada setiap pertemuannya.
3) Penerapan model pembelajaran TAI dengan menggunakan LKS berbasis CTL dapat
meningkatkan hasil belajar siswa ditunjukkan dengan sekurang – kurangnya 85% hasil
belajar siswa pada pokok bahasan Statistika

lebih dari atau sama dengan KKM

(Kriteria Ketuntasan Minimal) yang telah ditentukan, yaitu 74. Serta menunjukkan
peningkatan pada setiap pertemuannya.
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Hasil dan Pembahasan
Tabel 1.1 Tabel Hasil Analisi Penelitian
SIKLUS

ANALISIS

PERSENTASE
Pertemuan I
Pertemuan II
73%
78%
67%
78%

LO Kemampuan Guru
LO Aktifitas Siswa
Siklus I
Angket Motivasi
78%
78%
Siswa
Nilai postes siswa
77,78%
81,48%
LO Kemampuan Guru
80%
LO Aktifitas Siswa
78%
Siklus II
Angket Motivasi
89%
Siswa
Nilai postes siswa
88%
Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, dimana pada siklus I terdiri dari 2 pertemuan (4
jam pelajaran), siklus II satu kali pertemuan terdiri dari 2 jam pelajaran. Dengan deskripsi dan
pembahasan sebagai berikut:
1.

Penerapan Model Pembelajaran TAI Dengan Penggunaan LKS Berbasis CTL Oleh
Guru.
Pelaksanaan pembelajaran siklus I berdasarkan pada rencana pembelajaran yang telah
disiapkan. Guru mengawali kegiatan pembelajaran dengan mengingatkan siswa tentang
pengertian Mean, Median, dan Modus pada data tunggal. Guru memberikan motivasi siswa
dengan memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari – hari dari materi yang akan
dipelajari.
Pembelajaran pada siklus I penerapan model pembelajaran TAI (Team Assisted
Individualization) guru menggunakan metode Tanya jawab dan diskusi dengan tujuan untuk
mengaktifkan siswa. Pada awal pembelajaran guru membagikan LKS berbasis CTL pada
siswa. Sebelum menjelaskan materi yang terdapat pada LKS berbasis CTL tersebut guru
memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca terlebih dahulu LKS yang telah
dibagikan. Guru menyampaikan materi yang terdapat pada LKS serta membimbing siswa
untuk melengkapi LKS. Berdasarkan pengamatan masih banyak siswa yang kurang
memperhatikan penjelasan dan arahan dari guru pada tahap ini. Setelah menyampaikan
materi, guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok heterogen yang sudah
disediakan guru, sesuai dengan nilai awal siswa. Kemudian guru memberikan tugas pada
masing – masing kelompok, dengan setiap anak dalam kelompok tersebut mendapatkan soal
yang berbeda, setiap anak memegang lembar soal dan kunci jawaban (di dalam amplop).
Pada tahap ini siswa terlihat antusias meski ada beberapa siswa yang kurang antusias.
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Kemudian guru memberikan arahan dan aturan jalannya diskusi ini. Pada tahap kegiatan
kelompok ini ada beberapa kendala, beberapa kelompok siswa ada yang masih terlihat
individu dan tidak peduli kepada teman satu tim mereka yang merasa kesulitan. Selain itu
ketika selesai mengerjakan soal, guru mempersilahkan siswa membuka kunci jawaban yang
ditempel pada soal yang siswa terima tadi. Karena ada beberapa siswa yang tidak masuk,
sehingga tidak semua kelompok lengkap, siswa merasa bingung mencari kunci jawaban
yang ditempel acak oleh guru.
Karena beberapa hal tersebut waktu pembelajaran kurang terorganisir, sehingga pada
akhir pembelajaran guru kurang maksimal dalam memberikan penguatan materi dan
pemberian penghargaan pada siswa. Keseluruhan pelaksanaan penerapan model
pembelajaran TAI dengan penggunaan LKS berbasis CTL dapat dilihat dan disimpulkan
dari Lembar Observasi Kegiatan Guru dan siswa. Hasil analisis Lembar Observasi guru pada
siklus I, kemampuan guru pada pertemuan pertama melaksanakan kegiatan pembelajaran
dalam kategori baik dengan persentase 73% dan kategori sangat baik pada pertemuan kedua
deangan persentase 78%. Sedangkan keaktifan siswa pada siklus I pertemuan pertama dalam
kriteria aktif dengan persentase 67% dan kategori sangat aktif dengan persentase 78%.
Pada siklus I ini model pembelajaran kooperatif TAI terlihat kurang berhasil.
Berdasarkan hasil analisis lembar observasi dan direfleksi maka perlu diadakan perbaikan
dalam proses pembelajaran selanjutnya.
Guru harus memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Guru
menjelaskan lagi pentingnya kerjasama dan kekompakan dalam pembelajaran kooperatif
TAI. Guru lebih terampil dalam mengelola kelas dan pembelajaran, serta mengalokasikan
waktu. Dari hasil refleksi tersebut peneliti mengadakan perbaikan kualitas pembelajaran
untuk tindakan siklus II sesuai dengan kendala yang dihadapi pada siklus I.
Siklus II dilaksanakan berdasarkan rencana pembelajaran Siklus II yang merupakan
perbaikan dari siklus I. Siklus II dilaksanakan dalam 1 pertemuan yang terdiri dari 2 jam
pelajaran. Pada siklus II ini pengelolaan waktu dan penguasaan kelas guru lebih, kegiatan
kelompok siswa juga lebih baik dibandingkan Siklus I. Kegiatan pembelajaran yang
dilakukan guru berjalan sesuai rencana pembelajaran yang dibuat. Hasil analisis lembar
obervasi menunjukan bahwa kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran
pada siklus II ini dalam kriteria sangat baik dengan persentase 80%. Sedangkan lembar
observasi siswa pada siklus II ini menunjukan bahwa keaktifan siswa dalam kriteria aktif,
dengan persentase siswa yang aktif yaitu 85%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
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penerapan penerapan model pembelajaran TAI dengan penggunaan LKS berbasis CTL oleh
guru sudah sangat baik.
2.

Penerapan Model Pembelajaran TAI Dengan Penggunaan LKS Berbasis CTL
Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa.
Dalam penelitian ini, untuk mengukur motivasi belajar siswa, guru menggunakan
instrumen berupa lembar observasi keaktifan siswa dan angket motivasi siswa. Pada siklus I
aktifitas siswa di kelas kurang terlihat, dengan kata lain siswa kurang berperan aktif, selain
itu siswa juga belum terlihat antusias dan belum tertib serta disiplin saat di dalam kelas. Hal
ini juga dibuktikan dari hasil analisis lembar observasi siswa, pada pertemuan pertama
menunjukkan bahwa 67% siswa aktif selama kegiatan pembelajaran, sedangkan pada
pertemuan kedua menunjukkan peningkatan dibanding pertemuan pertama, yaitu 78% siswa
aktif dalam kegiatan pembelajaran. Serta hasil analisis angket motivasi pada siklus pertama
pertemuan pertama dan kedua menunjukkan kesamaan, serta dalam kriteria baik yaitu 78%.
Sedangkan pada siklus II siswa sudah lebih aktif dibandingkan siklus I, siswa terlihat
lebih antusias dan lebih tertib daripada ketika di disiklus I. Hal ini juga dibuktikan dari hasil
analisis lembar observasi siswa yang menunjukkan 85% siswa aktif selama kegiatan
pembelajaran. Sehingga dapat dilihat bahwa pencapaian lembar observasi siswa sudah
sesuai dengan indikator yang ditetapkan yaitu lebih dari 75%, serta terjadi peningkatan pada
setiap pertemuannya.
Hasil analisis angket juga menunjukkan bahwa motivasi siswa dalam kriteria baik,
dengan persentase 89%. Sehingga dapat dilihat bahwa pencapaian angket motivasi siswa
juga sudah sesuai dengan indikator yang ditetapkan yaitu lebih dari 75%, serta terjadi
peningkatan pada setiap pertemuannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa motivasi
siswa meningkat pada setiap pertemuan dari siklus I hingga siklus II.

3. Penerapan Model Pembelajaran TAI Dengan Penggunaan LKS Berbasis CTL
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa.
Pada setiap akhir pertemuan di siklus I ini siswa diberikan tes evaluasi. Karena pada
pertemuan pertama di siklus 1 ada 9 siswa yang tidak masuk, pada pertemuan kedua ada 8
siswa yang tidak masuk karena alasan dispensasi tidak mengikuti pelajaran karena
mengikuti persiapan peringatan hari besar sekolah. Sehingga yang dianalisis pada penelitian
ini adalah siswa yang masuk di kedua pertemuan, yaitu sebanyak 27 siswa.
Dari hasil tes pada siklus I pertemuan pertama nilai tertinggi siswa adalah 100 dan nilai
terendahnya adalah 25, dengan ketuntasan klasikal 77,78%. Sedangkan pada pertemuan
kedua nilai tertinggi siswa adalah 100 dan nilai terendah siswa adalah 57 dengan ketuntasan
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klasikal 81,48%. Dari hasil tes belajar siswa tersebut dapat diketahui bahwa ketuntasan
belajar siswa secara klasikal belum memenuhi indikator penelitian yaitu dikatakan tuntas
jika ketuntasan klasikal hasil belajar siswa sekurang – kurangnya adalah 85%.
Hasil tes siklus II menunjukkan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari
siklus pertama dan sudah memnuhi indicator penelitian yang ditetapkan, yaitu ketuntasan
klasikal hasil tes sekurang kurangnya 85%. Ditunjukkan bahwa ketuntasan klasikal siswa
pada siklus 2 mencapai 88%, sedangkan pada siklus I pertemuan pertama 77,78% dan pada
pertemuan kedua siklus I adalah 81,48%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil
belajar siswa mengalami peningkatan secara klasikal pada setiap pertemuannya dari siklus I
hingga siklus II.
Dengan demikian model pembelajaran yang diterapkan oleh guru, yaitu model
pembelajaran kooperatif TAI dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas XI
IPS 2 SMAN 7 Kediri. Semakin baik penerapannya, semakin baik tanggapan dan motivasi
siswa maka hasil belajar siswa juga akan meningkat. Selain itu adanya pemberian
penghargaan terhadap siswa, maka hal tersebut dapat meningkatkan motivasi siswa untuk
lebih baik. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran diperlukan beberapa hal yang dapat
memotivasi siswa sehingga dengan begitu prestasi diharapkan semakin meningkat. Yang
diutamakan dalam pembelajaran ini adalah tertanamnya tanggung jawab individu dan
kelompok, adanya saling kerjasama antar anggota kelompok, menghargai setiap kekurangan
anggota kelompok, saling melengkapi, dan saling menghargai, serta menjaga kekompakan
anggota kelompok.
Kesimpulan
Sesuai dengan indikator pencapaian, guru dan siswa dapat menerapkan model pembelajaran
TAI dengan penggunaan LKS berbasis CTL pada pokok bahasan statistika dalam kategori baik.
Penerapan model pembelajaran TAI dengan menggunakan LKS berbasis CTL juga dapat
meningkatkan motivasi belajar siswa. Serta, penerapan model pembelajaran TAI dengan
menggunakan LKS berbasis CTL dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan
statistika. Peningkatan ini terlihat dari ketuntasan klasikal serta nilai rata – rata siswa pada setiap
pertemuannya.
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ALTERNATIF BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI SISWA DENGAN
MODEL SFE
Rina Saraswati
Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nusantara PGRI Kediri
ABSTRAK
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari waktu ke waktu semakin pesat dan canggih
didukung pula oleh arus globalisasi yang semakin hebat. Fenomena tersebut memunculkan adanya
persaingan dalam berbagai bidang kehidupan diantaranya adalah bidang pendidikan.
Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan bermasyarakat ,
berbangsa dan bertanah air. Maju mundurnya suatu bangsa di era ini ditentukan oleh kreativitas pendidik
bangsa itu sendiri dan kompleksnya masalah kehidupan menuntut Sumber daya Manusia ( SDM ) yang
handal dan mampu berkompetisi. Selain itu, pendidik merupakan wadah kegiatan yang dapat di pandang
sebagai pencetak SDM yang bermutu tinggi.
Kurikulum saat ini menuntut siswa untuk aktif dalam kegiatan belajar di sekolah. Maka dari itu
pendidik harus memiliki kemampuan untuk memotivasi siswa agar lebih aktif dan tidak cenderung pasif
dalam kegiatan belajar di sekolah. Pendidik harus dapat menerapkan model pembelajaran yang sesuai
dengan kondisi kelas dan dengan model pembelajaran tersebut dapat memacu motivasi keaktifan siswa di
dalam kelas saat kegiatan belajar.

Kata Kunci : Model Pembelajaran Student Fasilitator and Explaining, Materi integral.
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari waktu ke waktu semakin
pesat dan canggih didukung pula oleh arus globalisasi yang semakin hebat. Fenomena
tersebut memunculkan adanya persaingan dalam berbagai bidang kehidupan
diantaranya adalah bidang pendidikan.
Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan
bermasyarakat , berbangsa dan bertanah air. Maju mundurnya suatu bangsa di era ini
ditentukan oleh kreativitas pendidik bangsa itu sendiri dan kompleksnya masalah
kehidupan menuntut Sumber daya Manusia ( SDM ) yang handal dan mampu
berkompetisi. Selain itu, pendidik merupakan wadah kegiatan yang dapat di pandang
sebagai pencetak SDM yang bermutu tinggi.
Matematika merupakan salah satu bidang studi yang menduduki peranan penting
dalam pendidikan , hal ini dapat dilihat dari waktu jam pelajaran sekolah lebih banyak
di bandingkan dengan mata pelajaran lain. Pelajaran matematika dalam pelaksanaan
pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Pada umumnya guru menyadari bahwa matematika sering dipandang sebagai
mata pelajaran yang kurang diminati, ditakuti dan membosankan oleh sebagian besar
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siswa. Hal ini dapat dibuktikan dari prestasi belajar siswa yang kurang memuaskan di
setiap kesempatan. Bahkan masih banyak nilai matematika pada mata pelajaran
matematika yang di bawah rata – rata.
Dalam proses belajar mengajar, guru matematika seharusnya mengerti tentang
bagaimana memberikan stimulus sehingga siswa mencintai pelajaran matematika dan
lebih memahami materi yang di sampaikan oleh guru. Serta mampu mengantisipasi
kemungkinan – kemungkinan yang muncul kelompok siswa yang menunjukkan
kegagalan dengan berusaha mengetahui dan mengatasi faktor yang menghambat proses
belajar siswa.
Keberhasilan

proses

kegiatan

belajar

mengajar

pada

pembelajaran

matematikadapat diukur dengan keberhasilan siswa yang mengikuti kegiatan
pembelajaran tersebut. Keberhasilan itu dapat dilihat dari tingkat pemahaman,
penguasaan materi , dan tingkat motivasi belajar siswa serta prestasi belajar siswa
belajar siswa. Semakin tinggi pemahaman dan penguasaan materi, maka semakin tinggi
pula tingkat keberhasilan pembelajarannya. Namun pada kenyataannya dapat dilihat
bahwa prestasi belajar matematika masih rendah. Berkaitan dengan masalah tersebut
pada pembelajaran matematika juga ditemukan keragaman masalah sebagai berikut.
1.

Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran belum tampak. Dilihat ketika guru
menerangkan di depan kelas siswa hanya diam dan tidak berinteraksi apa –apa.
Bahkan mereka seringkali melakukan aktivitas diluar pembelajaran.

2.

Para siswa jarang mengajukan pertanyaan walaupun guru sering meminta siswa
agar sering aktif bertanya jika ada permasalahan yang belum mendapat solusi atau
di mengerti. Dilihat ketika proses pembelajaran dan guru selesai menerangkan
materi yang disajikan pada saat itu siswa hanya diam dan tidak bertanya apa
kesulitan mereka pada materi yang di sajikan saat itu meskipun guru berulang kali
bertanya dan memastikan apakah siswanya mengerti apa belum.

3.

Kurangnya keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat atau mengerjakan
soal di depan kelas atau menyanggah jawaban teman yang kurang tepat. Dilihat
ketika guru memberikan latihan soal dan menyuruh salah satu dari siswanya untuk
maju kedepan, para siswa memiliki minat yang kurang untuk maju kedepan.

4.

Kondisi kelas masih didominasi oleh guru yang menerangkan didepan kelas.
Didalam kelas guru secara aktif menjelaskan materi , memberi contoh dan latihan
soal, sedangkan siswa hanya bersifat pasif mendengarkan dengan memahami
materi tanpa penalaran ( hanya dengan teknik menghafal ). Terbukti jika diberikan
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tugas yang hampir sama , siswa masih cenderung bingung dalam penyelesaian
soal terrsebut untuk dikerjakan dirumah.
Siswa diharapkan dapat memotivasi diri mereka sendiri dalam mengerjakan soalsoal latihan tanpa mencontoh pekerjaan teman mereka. Dengan siswa yang lebih aktif
dapat berdampak pada ingatan siswa tentang apa yang telah dipelajari.
Suatu konsep akan lebih dipahami dan di ingat oleh siswa jika konsep tersebut
disajikan dalam tatacara dengan menggunakan langkah – langkah yan tepat, jelas dan
menarik. Keaktifan siswa dalam belajar merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. Yang dapat berdampak ingatan pada siswa
dapat dibangun untuk kematangan materi siswa. Jika seseorang menguasai materi maka
ia akan lebih percaya diri dalam mengutarakan pendapatnya, sehingga siswa tak lagi
merasa ragu dengan apa yang dikerjakannya.
Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, maka sistem pembelajaran harus
berpusat pada siswa ( student center ) dan guru bertindak sebagai mediator / fasilitator.
Karena dengan pembelajaran berpusat pada siswa ( student center ), siswa diharapkan
untuk bisa meningkatkan motivasi belajar mereka terhadap pelajaran matematika. Serta
dapat menumbuhkan rasa senang siswa terhadap pelajaran matematika.
Hal ini dapat dilihat dari, keberanian siswa ketika disuruh maju untuk
mengerjakan soal dengan materi tersebut di depan kelas sebagian siswa kurang
berminat. Hal ini dikarenakan kebingungan siswa dalam mengaplikasikan rumus
terhadap permasalahan. Maka model student fasilitator and explaining di lihat cocok
untuk di terapkan pada kondisi siswa yang terjadi.
B.

IDENTIFIKASI MASALAH
Dengan memperhatikan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah
yang ada sebagai berikut :
1.

Masih rendahnya prestasi belajar siswa pada pelajaran matematika

2.

Kurang tepatnya metode pembelajaran yang digunakan guru dalam penyampaian
materi pembelajaran matematika

3.

Tingkat motivasi belajar siswa pada pelajaran matematika masih kurang

4.

Kegiatan Belajar Mengajar siswa belum efektif karena guru masih mendominasi
kelas / pembelajaran. Dan Kegiatan Belajar Mengajar belum berpusat pada siswa
(student center).
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C.

RUMUSAN PERTANYAAN
Bagaimanakah prototype RPP dalam pelaksanaan pembelajaran dengan model
student fasilitator and explaining ?

D.

TUJUAN PENULIS
Untuk mengetahui proto tipe RPP dalam pelaksanaan pembelajaran dengan model
student fasilitator and explaining.

ISI
A.

Kajian Pustaka
1.

Pengertian Belajar
Menurut Daryanto (2009: 2) mendefinisikan ―Belajar ialah suatu proses
usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku
yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam
interaksi dengan lingkungannya‖.
Seseorang yang sedang dalam proses belajar akan menyadari terjadinya
perubahan atau sekurang – kurangnya ia merasakan telah terjadi adanya suatu
perubahan dalam dirinya, ( Daryanto 2009: 2 )
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan , pengertian belajar adalah
suatu proses usaha yang dilakukan siswa untuk memperolah suatu perubahan yang
mencakup perubahan tingkah laku , kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan
dan sebagainya, secara disengaja didasari oleh kesadaran dan perubahan tersebut
relatif menetap serta membawa pengaruh positif bagi siswa.

2.

Motivasi Belajar
Menurut Sofan Amri ( 2011: 5 ), Kegiatan belajar mengajar harus mampu
membangkitkan motivasi berprestasi pada peserta didik. Dengan tumbuhnya need
of achievement pada setiap siswa, maka ia akan selalu menjadikan seluruh
aktivitasnya untuk meraih prestasi. Untuk dapat membangkitkan kebutuhan untuk
selalu meraih prestasi, maka setiap pengalaman belajar anak haruslah dirasakan
sebagai sesuatu pengalaman yang menyenangkan dan sekaligus menantang.
Lingkungan belajar motivatif juga harus memunculkan iklim sekolah yang
sehat yang ditandai dengan pola interaksi dan pergaulan yang hangat bersahabat
diantara seluruh tenaga pendidikan dengan anak didik tanpa kehilangan ketegasan
dan kewibawaan mereka.
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Berdasarkan deskripsi diatas, ‗motivasi‘ dapat dirumuskan sebagai
perilaku dimana seorang siswa memiliki keinginan berpacu untuk lebih
meningkatkan prestasi mereka dan memiliki keinginan mampu bersaing.
3.

Model Pembelajaran Student Fasilitator and Explaining
a. Pengertian
Model student fasilitator and explaining merupakan model pembelajaran
dimana siswa atau peserta didik belajar mempresentasikan ide atau pendapat
pada teman atau peserta didik lainnya . Model pembelajaran ini lebih efektif
untuk melatih siswa berbicara untuk menyampaikan pendapatnya sendiri.
b. Langkah – langkah Student Fasilitator and Explaining
Adapun langkah pembelajaran model ini adalah sebagai berikut ;
1) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai
2) Guru menyajikan garis besar pembelajaran
3) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan kepada siswa
lainnya. Dalam hal ini dapat dilakukan secara bergiliran
4) Guru menyimpulkan ide / pendapat dari siswa
5) Guru menerangkan semua materi yang disajikan pada saat itu
6) Penutup
(Anita li, 89 – 90)

4.

Proto Tipe RPP Model Pembelajaran Student Fasilitator and Explaining
Untuk menjelaskan prototipe RPP model pembelajaran Student Fasilitator and
Explaining, Prototipe RPP terlampir.

PENUTUP
KESIMPULAN
Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk memberikan alternatif pembelajaran
dalam meningkatkan motivasi belajar 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 ) sehinggan siswa akan lebih memahami materi yang
disampaikan dan meninggalkan kebiasaan menghafal rumus tanpa makna.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan

: SMA Negeri 6 Kediri

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas / semester

: XII / 1

Alokasi waktu

: 2 x 45 menit

Standar kompetensi :
1.

Menggunakan konsep integral dalam pemecahan masalah.

Kompetensi dasar

:

1.3 Menggunakan integral untuk menghitung luas daerah dibawah kurva dan volum benda
putar
I.

Indikator
a. Kognitif
Proses
1.3.1 Menentukan bentuk kurva berdasarkan fungsi yang diketahui serta menentukan
batas integrasi dari fungsi.
Produk
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1.3.2 Menghitung volume benda putar suatu daerah yang dibatasi oleh kurva dan sumbusumbu pada koordinat.
b. Afektif
 Nilai pendidikan karakter bangsa :
- Menampilkan sikap religius
- Memiliki rasa ingin tahu
- Membentuk perilaku mandiri
- Membentuk perilaku berkomunikatif
- Melatih siswa bertanggung jawab
- Melatih siswa kreatif
 Ketrampilan sosial :
- Social skill : bekerjasama, belajar memberi/menerima tanggung jawab, menghargai
pendapat teman.
- Study skill and work habits : keterampilan belajar dan kebiasaan kerja
c. Psikomotor
- Menggambar daerah kurva lengkap dengan batas integrasi.
II. Tujuan Pembelajaran
a. Kognitif
Proses
2.3.1 Siswa dapat menentukan bentuk kurva berdasarkan fungsi yang diketahui serta
menentukan batas integrasi dari fungsi.
Produk
2.3.2 Siswa dapat menghitung volume benda putar suatu daerah yang dibatasi oleh kurva.
dan sumbu-sumbu pada koordinat dengan tepat setelah mendapatkan penjelasan
dari guru.
b. Afektif
 Nilai pendidikan karakter bangsa :
- Siswa dapat menampilkan sikap religius setelah melakukan doa sebelum dan sesudah
melakukan kegiatan pembelajaran.
- Siswa memiliki rasa ingin tahu setelah mendapatkan pengantar materi dari guru.
- Siswa dapat membentuk perilaku mandiri setelah mengerjakan tugas secara individu.
- Siswa dapat menampilkan sikap komunikatif selama kegiatan pembelajaran
berlangsung.
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- Siswa mampu bertanggung jawab atas tugas yang diterima.
- Siswa dapat membentuk perilaku kreatif selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
- Siswa dapat membentuk sikap demokratis saat presentasi di depan kelas.
 Keterampilan sosial
- Social skill : bekerjasama, belajar memberi / menerima tanggung jawab, menghargai
pendapat teman.
- Study skill and work habits : keterampilan belajar dan kebiasaan kerja
c. Psikomotor
- Siswa dapat menggambar daerah kurva lengkap dengan batas integrasi.
III. Materi Pembelajaran
Volume benda putar
IV. Model Pembelajaran
Model

: Student Fasilitator and Explaining

Metode

: ceramah , diskusi, tanya jawab dan pemberian tugas

V. Kegiatan Pembelajaran

TAHAP
Pendahuluan

Langkah 1:
tujuan
pembelajaran
Inti
Langkah 2 :
pemberian
informasi

KEGIATAN
(SKENARIO
PEMBELAJARAN

METODE/
PENDEKATAN

- Salam pembuka
- Doa
- Mengingatkan
kembali materi yang
telah dipelajari
- Apersepsi
- Menyampaikan
tujuan pembelajaran
- Memberi pengantar
tentang
Volume benda putar
- Guru memberikan
kesempatan pada
siswanya untuk
bertanya
- Guru memberikan
beberapa
permasalahan
kepada siswa untuk
dikerjakan siswa

NILAI
BUDAYA DAN
KARAKTER
BANGSA
- Bersahabat /
komunikatif
- Religius

ALOKASI
WAKTU
7 menit

- Ceramah

- Tanya
jawab
- Ceramah

- Tanya
jawab

- Pemberian
tugas

- Rasa ingin
75 menit
tahu
-Tanggung jawab
- Komunikatif

- Mandiri
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-

Langkah 3 :
siswa diberi
kesempatan
menjelaskan
kepada
temannya
Langkah 4 :
Evaluasi

-

Langkah 5 :
Menerangkan
materi
keseluruhan
Penutup
Langkah 6 :
Penutup

-

-

secara individu
Guru membimbing
siswa dengan
berkeliling melihat
hasik pekerjaan
siswanya
Guru menyuruh
siswa secara
bergiliran untuk
maju kedepan
mempresentasikan
jawaban mereka
Siswa bersama guru
mengevaluasi
jawaban siswa dan
membenahi apabila
ada yang kurang
benar
Guru kembali
menerangkan materi
secara keseluruhan

- Menyimpulkan
materi pembelajaran
yang telah dipelajari
pada hari ini.
- Memberi umpan
balik/ menjawab
pertanyaan siswa
yang kurang paham.
- Mengakhiri
pelajaran pada jam
ini.

- Peduli sosial
- Melatih siswa
tanggung
jawab
- Tanggung
Jawab
- Mandiri

- Tanya
jawab

- Menghargai
pendapat
orang lain

- Ceramah

- Rasa ingin
tahu

8 menit

-tanya jawab

- Rasa ingin
tahu

VI. Sumber dan media pembelajaran
a. Sumber : Buku paket metematika 3 SMA kelas XII IPA
b. Media Pembelajaran : power point
VII.Penilaian
a. Prosedur : penilaian proses, penilaian akhir (post test)
b. Jenis penilaian : tes, non tes
c. Bentuk instrumen : Tes Tulis, Lembar Observasi
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Kediri , .............2012
Mengetahui,

Guru

_________________

__________________

Catatan :

152

Seminar Nasional Pendidikan Matematika
Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika
Surabaya, 05 Mei 2012
PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN
E-LEARNING DENGAN MEDIA POWER POINT
PADA MATERI PERSAMAAN DAN FUNGSI KUADRAT
Marina Novitasari
Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nusantara PGRI Kediri
ABSTRAK
Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi warga negara. Pendidikan nasional bertujuan
untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang diarahan kepada mencerdaskan kehidupan
bangsa Jika pendidikan di sekolah yang dilakukan tidak dapat diterima siswa sesuai dengan nalarnya,
maka akan mempengaruhi respon siswa termasuk dalam prestasi belajarnya.
Rendahnya prestasi belajar juga merupakan salah satu masalah dalam pembelajaran matematika,
khusunya matematika sekolah. Hal ini terbukti dengan rendahnya nilai UH, UAS ataupun nilai UAS
siswa SMA.Permasalahan yang sama juga dialami oleh siswa kelas X SMA di Kediri khususnya untuk
materi persamaan dan fungsi kuadrat. Hal ini dimungkinkan karena pengemasan pembelajaran yang
kurang menarik.
Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka penulis ingin mencoba menerapkan pengembangan
perangkat pembelajaran e-learning dengan media power point pada materi persamaan dan fungsi kuadrat
dalam penyelesaian permasalah yang ada.
Pembelajaran e-learning dengan media power point merupakan pembelajaran yang berorientasikan
pada media elektronik, yang bertujuan untuk mempermudah siswa dalam memahami materi
pembelajaran. Sehingga berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diharapkan pembelajaran e-learning
dengan media power point dapat dijadikan salah satu alternatif dalam pembelajaran matematika.

Kata kunci : Pembelajaran E-learning, Media, Power Point, Persamaan Dan Fungsi Kuadrat.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi warga negara. Pendidikan
nasional bertujuan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang diarahan
kepada mencerdaskan kehidupan bangsa (Pembukaan UUD 1945 alinea 4).
Proses pembelajaran yang dilakukan oleh banyak tenaga pendidik saat ini cenderung
pada pencapaian target materi kurikulum, lebih mementingkan pada penghafalan konsep
bukan pada pemahaman dan implementasi dalam dunia pendidikan, sehingga hal ini
berakibat terhadap rendahnya hasil belajar yang diperoleh peserta didik, baik dalam nilai UH
maupun UAS. Terbukti dengan catatan hasil nilai UAS SMA yang menyebutkan KKM
bidang studi matematika adalah 75 sedangkan rata – rata nilai yang diperoleh siswa masih
berada dibawah KKM, khususnya untuk materi persamaan dan fungsi kuadrat. Hal ini
terbukti dari hasil wawancara dengan guru yang bersangkutan bahwa berdasarkan hasil
belajar pada tahun 2011/ 2012 yang lalu dari hasil ulangan harian untuk pokok bahasan
persamaan dan fungsi kuadrat terdapat 20 dari 32 anak mendapat nilai dibawah KKM
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(Kriteria Ketuntasan Minimum) yang telah ditentukan yaitu 75, berarti 62,5% siswa
mengalami kesulitan pada pokok bahasan persamaan dan fungsi kuadrat.
Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, diantarnya adalah :
1.

Siswa kurang dapat befikir secara abstrak dalam kaitannya dengan persamaan dan
fungsi kuadrat.

2.

Kurangnya pemanfaatan media pembelajaran dan alat peraga dalam menjelaskan
persamaan dan fungsi kuadrat.

3.

Kurangnya aplikasi dalam sistem pembelajaran, sehingga siswa kurang termotifasi
terhadap proses pembelajaran.

4.

Siswa cenderung menghafalkan rumus, sehingga hasil yang didapatkan kurang
memuaskan.

5.

Siswa cenderung pasif dalam pembelajaran, sehingga kurang dapat memunculkan ide
dan kreatifitas yang ada.
Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka penulis ingin mencoba mengemas

pembelajaran menjadi lebih menarik dengan menerapkan pengembangan perangkat
pembelajaran e-learning dengan media power point pada materi persamaan dan fungsi
kuadrat dalam penyelesaian masalah yang ada.
B. Identifikasi Masalah
1.

Siswa kurang dapat befikir secara abstrak dalam kaitannya dengan persamaan dan
fungsi kuadrat.

2.

Kurangnya pemanfaatan media pembelajaran dan alat peraga dalam menjelaskan
persamaan dan fungsi kuadrat.

3.

Kurangnya aplikasi dalam sistem pembelajaran, sehingga siswa kurang termotifasi
terhadap proses pembelajaran.

4.

Siswa cenderung menghafalkan rumus, sehingga hasil yang didapatkan kurang
memuaskan.

5.

Siswa cenderung pasif dalam pembelajaran, sehingga kurang dapat memunculkan ide
dan kreatifitas yang ada.

C. Rumusan Pertanyaan
1.

Bagaimanakah contoh pengembangan perangkat pembelajaran e-learning dengan media
power point pada materi persamaan dan fungsi kuadrat?
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D. Tujuan Penulisan
1.

Membuat contoh perangkat pembelajaran e-learning dengan media power point pada
materi persamaan dan fungsi kuadrat berupa RPP.

INTI
A. Pembelajaran
Belajar dan pembelajaran diarahkan untuk membangun kemampuan berfikir dan
kemampuan menguasai materi pelajaran, dimana pengetahuan itu sumbernya dari luar diri,
tetapi dikonstruksi dalam diri individu siswa. Pembelajaran merupakan suatu proses yang
sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pembelajaran tidak seketika,
melainkan sudah melalui tahapan perancangan pembelajaran (Knirk dan Gustafson,1986: 15
dalam Syaiful:2009: 64).
B. E-Learning
E-learning merupakan pembelajaran yang menggunakan ICT (Information and
Communication Technology) untuk mentransformasikan pproses pembelajaran antara
pengajar dan peserta didik (Darsono,2012: 11).Tujuan utama penggunaan ICT adalah
meningkatkan efisiensi dan efektifitas, transparansi, dan akuntablitas pembelajaran.
(Darsono,2012: 11).
C. Media
Media pendidikan adalah media yang digunakan dalam proses dan untuk mencapai
tujuan pendidikan. Sedangkan media pengajaran adalah media pendidikan yang secara
khusus digunakan untuk mencapai tujuan belajar tertentu yang telah dirumuskan secara
khusus.Tujuan utama penggunaan media pembelajaran adalah agar pesan atau informasi
yang dikomunikasikan dapat terserap semaksimal mungkin oleh siswa sebagai penerima
informasi.
D. Power Point
Dalam power point, seperti halnya perangkat lunak pengolah presentasi lainnya, objek
teks, grafik, video, suara, dan objek-objek lainnya diposisikan dalam beberapa halaman
individual yang disebut dengan "slide".
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E. HIPOTESIS
Pengembangan perangkat pembelajaran e-learning dengan media power point pada
materi fungsi kuadrat yaitu berupa RPP sebagai berikut:

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan

: Sekolah Menengah Atas

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas/Semester

: X/I

Alokasi waktu

: 1 jam pelajaran (45 menit)

Standar Kompetensi :
2.

Memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi, persamaan dan fungsi kuadrat serta
pertidaksamaan kuadrat.

Kompetensi Dasar

:

2.2 Menggambar grafik fungsi aljabar sederhana dan fungsi kuadrat
I.

Indikator
a. Kognitif
Proses
 Menyelidiki karakteristik grafik fungsi kuadrat dari bentuk aljabarnya.
 Menggambar grafik fungsi kuadrat
Produk
 Menentukan definit positif dan definit negatif
 Membuat grafik fungsi aljabar sederhana
b. Afektif
Nilai pendidikan karakter bangsa :
- Menampilkan sikap religius
- Memiliki rasa ingin tahu
- Bersahabat/ komunikatif
- Membentuk perilaku kreatif
- Membentuk perilaku mandiri
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Ketrampilan sosial :
- Social skill : bekerjasama, belajar memberi/menerima tanggung jawab, menghargai
pendapat teman
- Study skill and work habits : ketrampilan belajar dan kebiasaan kerja
- Group work skill : ketrampilan kerja kelompok
c. Psikomotor :
- Membuat grafik fungsi aljabar
II. Tujuan Pembelajaran
a. Kognitif
Proses
- Siswa dapat menyelidiki karakteristik grafik fungsi kuadrat dari bentuk aljabarnya
setelah mengamati model grafik fungsi kuadrat.
- Siswa dapat menggambar grafik fungsi kuadrat setelah mendapat penjelasan dari guru.
Produk
- Siswa dapat menentukan definit positif dan definit negatif dengan benar setelah
mendapatkan penjelasan dari guru.
- Siswa dapat membuat grafik fungsi

aljabar sederhana dengan tepat setelah

mendapatkan penjelasan dari guru.
b. Afektif
Nilai pendidikan karakter bangsa :
- Siswa dapat menampilkan sikap religius setelah melakukan doa sebelum dan sesudah
kegiatan
- Siswa memiliki rasa ingin tahu setelah mendapatkan pengantar materi dari guru
- Siswa dapat menampilkan sikap bersahabat/ komunikatif selama proses diskusi
kelompok
- Siswa dapat membentuk perilaku kreatif saat diskusi kelompok
- Siswa dapat membentuk perilaku mandiri setelah mengerjakan tugas secara individu.
Ketrampilan sosial :
- Social skill : bekerjasama, belajar memberi/menerima tanggung jawab, menghargai
pendapat teman
- Study skill and work habits : ketrampilan belajar dan kebiasaan kerja
- Group work skill : ketrampilan kerja kelompok
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c. Psikomotor
- Siswa dapat membuat menentukan definit positif dan definit negatif dan membuat
grafik fungsi aljabar sederhana setelah mengetahui karakteristik fungsi kudrat.
III. Materi Pembelajaran
Grafik fungsi kuadrat :
1. Menentukan nilai fungsi dari fungsi kuadrat sederhana.
2. Menggambar grafik fungsi kuadrat menggunakan hubungan antara nilai variabel dan nilai
fungsi pada fungsi kuadrat.
3. Membuat tafsiran geometris dari hubungan antara nilai variabel dan nilai fungsi pada
fungsi kuadrat.
4. Menentukan sumbu simetri dan titik puncak grafik fungsi kuadrat dari grafiknya.
5. Merumuskan hubungan antara sumbu simetri dan titik puncak grafik fungsi kuadrat dan
koefisien-koefisien fungsi kuadrat.
6. Menentukan sumbu simetri dan titik puncak grafik fungsi kuadrat dari rumus fungsinya.
7. Menggambar grafik fungsi kuadrat menggunakan hasil analisis rumus fungsinya.
IV. Model Pembelajaran
Strategi

: Siswa Aktif Belajar

Pendekatan : Kooperatif
Metode

: Artikulasi

Teknik

: Ceramah, diskusi, tanya jawab

V. Kegiatan Pembelajaran

TAHAP
Pendahuluan
Syntak
kooperatif
artikulasi:
1. informasi
tujuan
pembelajaran

KEGIATAN
(SKENARIO
PEMBELAJARAN)

METODE/
PENDEKATAN

- Salam pembuka
- Doa
- Mengingatkan
- Tanya
kembali materi yang
jawab
telah dipelajari
- Apersepsi
- Menyampaikan tujuan
pembelajaran

NILAI
BUDAYA DAN
KARAKTER
BANGSA
- Bersahabat/
komunikatif
- religius

ALOKASI
WAKTU
5 menit

158

Seminar Nasional Pendidikan Matematika
Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika
Surabaya, 05 Mei 2012
Inti
2. menyampaikan materi

3. membentuk
kelompok
4. kerja
kelompok

5. presentasi
hasil kelompok

6. eevaluasi

Penutup
7. Kesimpulan

35 menit
- Memberi pengantar
tentang grafik fungsi
kuadrat
- Menjelaskan ciri khas
kurva berbentuk
parabola
- Membentuk
kelompok yang terdiri
dari 2 orang
- Menugaskan salah
satu siswa dari
pasangan itu
menceritakan materi
yang baru diterima
dari guru dan
pasangannnya
mendengar sambil
membuat catatancatatan kecil,
kemudian berganti
peran. Begitu juga
kelompok lainnya
- Menugaskan siswa
secara bergiliran/
diacak menyampaikan
hasil wawancaranya
dengan teman
pasangannya sampai
sebagian siswa sudah
menampaikan hasil
wawancaranya
- Bersama-sama
menyimpulkan kurva
fungsi kuadrat.
- Guru mengulangi atau
menjelaskan kembali
materi yang sekiranya
belum dipahami
siswa.
- Memberi umpan
balik/ menjawab
pertanyaan siswa
yang kurang paham
- Menyimpulkan materi
pembelajaran yang
telah dipelajari pada
hari ini.
- Mengakhiri pelajaran
pada jam ini.

- Ceramah

- Ceramah

- Bersahabat

- Diskusi

- Komunikatif,
menghargai
pendapat
teman
- Kreatif

- Tanya
jawab

- Komunikatif

- Ceramah

- tanya jawab - Rasa ingin
tahu

5 menit
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Sumber dan media pembelajaran
a.

Sumber : - Noormandiri,Sucipto.2004.Matematika SMA untuk Kelas X.Jakarta:Erlangga.

b.

- Pesta E.S. 2008. Matematika Aplikasi untuk SMA dan MA kelas X IPA. BSE. JP
Books. Surabaya
Media Pembelajaran : power point

PENUTUP
A. SIMPULAN
Berdasarkan pemaparan sebelumnya, di peroleh simpulan sebagai berikut :
1. Pengembangan perangkat pembelajaran pembelajaran e-learning dengan media power
point pada materi fungsi kuadrat berupa (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
2. Pelaksanaan pengembangan perangkat pembelajaran e-learning dengan media power
point pada materi fungsi kuadrat dengan media peraga power point dapat dijadikan
alternatif dalam menyelesaikan permasalahan.
B. SARAN
Berdasarkan hasil studi yang dilakukan, diperoleh hasil rekomendasi terkait dengan
pelaksanaan pengembangan perangkat pembelajaran e-learning dengan media power point
pada materi fungsi kuadrat siswa kelas X SMA, yaitu:
1. Pengembangan perangkat pembelajaran e-learning dengan media power point pada
materi fungsi kuadrat siswa kelas X dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan
permasalahan prestasi siswa.
Pengembangan perangkat pembelajaran e-learning dengan media power point pada
materi fungsi kuadrat siswa kelas X dapat digunakan untuk membantu siswa dalam
mempelajari materi yang ada, sehingga memudahkan guru dan siswa dalam mempelajari
materi tersebut.
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PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN QUICK ON THE DRAW
Amalia Chamidah, S.Pd., M.Pd
nickamalia@yahoo.com
Dosen Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
ABSTRAK
Pengembangan potensi siswa yang tidak seimbang pada gilirannya menjadikan pendidikan
cenderung lebih peduli pada pengembangan satu aspek kepribadian tertentu saja. Pertumbuhan
dan perkembangan siswa yang menyeluruh dan universal merupakan tujuan yang ingin dicapai
oleh semua sekolah dan guru, dan itu berarti sangat keliru jika guru hanya bertanggung jawab
menyampaikan materi pelajaran pada bidang studinya saja. Seorang guru seharusnya mengetahui
psikologis siswa sebelum menentukan strategi atau pendekatan yang digunakan. Strategi yang
digunakan harus beragam agar siswa tidak bosan. Diantara macam ragam teknik bimbingan
penulis menawarkan strategi pembelajaran kelompok Quick On The Draw yang merupakan
sebuah aktivitas riset dengan insentif bawaan untuk kerja tim dan kecepatan. Strategi
Pembelajaran Kelompok Quick On The Draw diharapkan dapat mendorong aktivitas kerja
kelompok.
Kata Kunci : Quick On The Draw
PENDAHULUAN
Dalam proses pembelajaran, pengembangan potensi siswa harus dilakukan secara
menyeluruh dan terpadu. Pengembangan potensi siswa yang tidak seimbang pada gilirannya
menjadikan pendidikan cenderung lebih peduli pada pengembangan satu aspek kepribadian
tertentu saja. Pertumbuhan dan perkembangan siswa yang menyeluruh dan universal merupakan
tujuan yang ingin dicapai oleh semua sekolah dan guru, dan itu berarti sangat keliru jika guru
hanya bertanggung jawab menyampaikan materi pelajaran pada bidang studinya saja. Untuk
membangun masyarakat terdidik, masyarakat yang cerdas, maka paradigma dan sistem
pendidikan harus direvisi. Pemikiran-pemikiran yang positif harus memberikan arahan bahwa
sudah selayaknya jika dunia pendidikan diarahkan pada upaya transformasi dan pengembangan
prinsip-prinsip secara komperehensif dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.
Peserta didik perlu diberi bekal pengetahuan serta nilai-nilai dasar sebagai suatu pandangan
hidup yang sangat berguna untuk mengarungi kehidupan dalam masyarakat pluralis, baik dari
aspek etnisitas, kultural maupun agama. Jika dunia pendidikan berhasil melaksanakan tugas ini,
maka pada gilirannya masyarakat kita dimasa depan akan berkembang menjadi masyarakat yang
berkualitas secara intelektual dan moral. Namun sebaliknya, jika gagal, maka kita tidak bisa
berharap generasi di masa depan akan mampu menampilkan sosok bangsa yang cerdas serta
menjunjung nilai-nilai luhur budayanya.
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Keberhasilan proses belajar mengajar yang telah dilakukan di kelas berindikasi pada
meningkatnya hasil belajar yang diperoleh siswa. Jadi salah satu pihak yang sangat berperan
penting dalam upaya peningkatan hasil belajar siswa dalam pendidikan yaitu guru. Seorang
gurulah yang merumuskan dan merencanakan model pembelajaran yang efektif dan efesien
sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien tidaklah mudah khususnya
untuk mata pelajaran matematika. Matematika telah dinilai sebagai mata pelajaran yang sulit
untuk dipahami, padahal matematika salah satu disiplin ilmu yang tidak bisa diabaikan dalam
kehidupan sehari-hari. Matematika merupakan dasar bagi bidang ilmu lain sehingga matematika
dikatakan sebagai ratu ilmu pengetahuan dan sekaligus sebagai pelayan. Hakekat matematika
yang abstrak dan bernalar deduktif formal menjadikan matematika sebagai momok yang
menakutkan bagi sebagian besar siswa. Jika pemikiran tersebut tertanam dan menganggap
matematika sebagai mata pelajaran yang sulit dalam pemikiran siswa maka akan memberikan
dampak negatif bagi psikologis peserta didik (siswa). Oleh karena itu diperlukan suatu usaha
pendekatan yang nyata agar peserta didik senang belajar matematika dan belajar tanpa tekanan.
Salah satu upaya yang ditempuh adalah pemilihan strategi dan pendekatan yang tepat sehingga
dapat melibatkan siswa lebih aktif.Diantara macam ragam teknik bimbingan penulis
menawarkan strategi pembelajaran kelompok Quick On The Draw yang merupakan sebuah
aktivitas riset dengan insentif bawaan untuk kerja tim dan kecepatan.
Strategi Pembelajaran Kelompok (Quick On The Draw) yaitu suatu upaya peningkatan hasil
belajar yang mengembangkan sebuah aktivitas kerja tim dengan menggunakan kecepatan dalam
penyelesaian masalah, stategi ini dapat dilaksanakan jika masalah yang dihadapi beberapa murid
relatif mempunyai kesamaan atau saling mempunyai hubungan serta mereka mempunyai
kesedian untuk dilayani secara kelompok.
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk menyusun menerapkan yang
menerapkan strategi pembelajaran kelompok Quick On The Draw.
1.

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sedangkan jenis penelitian
ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action research). Data yang dikumpulkan
dalam penelitian ini berupa: hasil tes, aktivitas siswa selama pelaksanaan pembelajaran
dengan strategi pembelajaran kelompok Quick On The Draw catatan lapangan, wawancara
Instrumen yang digunakan untuk mendukung terlaksanaannya penelitian ini adalah:
Rencana pelaksanaan pembelajaran untuk pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran di
kelas, Lembar observasi aktivitas siswa selama pelaksanaan pembelajaran, digunakan
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sebagai alat untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran, Lembar soal tes untuk mengetahui
hasil belajar siswa selama pelaksanaan tindakan, Pedoman wawancara.
Teknik Analisis Data yaitu: Mereduksi Data, Menyajikan Data, Menarik Kesimpulan
dan Verifikasi Data. Teknik analisis masing-masing data adalah:
a.

Analisis Hasil Belajar Siswa
Menghitung rata-rata hasil belajar siswa pada setiap akhir siklus dengan menggunakan
rumus :
X=

x
N

Keterangan :
X
= nilai rata-rata kelas
 x = jumlah nilai seluruh siswa
N
= banyaknya siswa
Analisis Ketuntasan Hasil Belajar

b.

Prosentase Ketuntasan =
c.

jumlah siswa tuntas
x 100%
jumlah siswa

Analisis Lembar Pengamatan Siswa
Prosentase Skor =

jumlah skor total
x 100%
skor maksimal

Yang menjadi kriteria keberhasilan dalam penelitian ini adalah :
Hasil ketuntasan belajar setiap siswa mencapai nilai ≥ 70 dalam skala 10-100 dengan

a.

prosentase ketuntasan belajar secara klasikal ≥ 75%.
b.

Peningkatan hasil proses belajar mengajar yang menyangkut minat dan semangat untuk
belajar matematika semakin meningkat.
Ukuran dari indikator peningkatan hasil belajar matematika siswa adalah hasil tes siswa

sudah menunjukkan peningkatan ketuntasan belajar.
2.

Hasil Penelitian
Proses penelitian ini dilakukan dalam dua siklus yang masing-masing siklus
memberikan hasil:
Aktivitas siswa selama Siklus 1 adalah:
No

Komponen yang di amati

1
2

Ketertarikan siswa dalam mengikuti pelajaran
Pemahaman siswa terhadap pemahaman

1

Skor
2 3 4
√
√

5

Prosentase
70 %
60 %
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pembelajaran yang disampaikan
Ketertarikan siswa terhadap model
3
pembelajaran yang digunakan dalam
pembelajaran
4
Keseriusan siswa menerima materi dari guru
5
Antusias siswa mengikuti pembelajaran
6
Siswa bekerjasama dengan rekan kelompoknya
Kemampuan siswa menyimpulkan pelajaran
7
yang telah berlangsung
8
Pemahaman siswa setelah pembelajaran
Keterangan : (5) : Amat Baik (85 % - 100%), (4) : Baik 65% 64%), (2) : Cukup (35% - 44%), (1)

√

60 %

√
√

60 %
80 %
60 %

√

60 %

√

√
60 %
84% , (3) : Sedang (45% -

: Kurang (< 35%)

Dengan hasil nilai tes siklus I siswa yang tidak tuntas masih banyak jumlahnya yaitu
sebesar 64,71%, yang artinya prosentase ketuntasan secara klasikal belum mencapai 75%
sehingga perlu adanya perbaikan pada siklus II.
Aktivitas siswa selama Siklus 2 adalah:
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Komponen yang di amati

1

2

Skor
3 4
√

5

Prosentase

Ketertarikan siswa dalam mengikuti pelajaran
80 %
Pemahaman siswa terhadap pemahaman
√
90 %
pembelajaran yang disampaikan
Ketertarikan siswa terhadap model
pembelajaran yang digunakan dalam
√
85 %
pembelajaran
Keseriusan siswa menerima materi dari guru
√
60 %
Antusias siswa mengikuti pembelajaran
√
85 %
Siswa bekerjasama dengan rekan kelompoknya
√
80 %
Kemampuan siswa menyimpulkan pelajaran
√
85 %
yang telah berlangsung
Pemahaman siswa setelah pembelajaran
√
90 %
Dari hasil nilai tes siklus II siswa yang tidak tuntas jumlahnya sebesar 23,53%, dan

siswa yang tuntas berjumlah 76,47% yang artinya prosentase ketuntasan secara klasikal
sudah mencapai 75% sehingga tidak perlu adanya siklus tambahan karena sudah sesuai
dengan yang diharapkan peneliti.
SIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas tentang Penerapan strategi pembelajaran Quick On The Draw
maka diperoleh kesimpulan bahwa penerapan strategi pembelajaran kelompok Quick On
The Draw dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa.
2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, maka dikemukakanlah saran – saran sebagai berikut:
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a. Guru diharapkan mampu mengembangkan model pembelajaran ini agar siswa lebih
mudah memahami

materi matematika yang diajarkan sehingga dapat meningkatkan

keberhasilan dalam proses belajar mengajar di sekolah.
b. Guru diharapkan lebih tenang dalam menyampaikan materi, tidak terburu-buru agar
siswa mampu menyerap materi tersebut.
c. Guru memberikan

kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai kesulitan-

kesulitan belajar yang dialami
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IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN
MATEMATIKA PADA MATERI POKOK BILANGAN BULAT
KELAS IV SEKOLAH DASAR
Lydia Lia Prayitno, S.Pd., M.Pd.
lydia.liaprayitno5@gmail.com
Dosen Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
ABSTRAK
Penanaman karakter pada siswa hendaknya dimulai sejak dini, salah satunya pada usia siswa
Sekolah Dasar. Hal ini dikarenakan pada siswa Sekokah Dasar nilai-nilai karakter dapat
ditumbuh kembangkan secara maksimal. Penanaman nilai karakter dapat dilakukan salah satunya
melalui pembelajaran di sekolah pada materi pokok bilangan bulat. Pembelajaran ini
menerapkan pembelajaran langsung dengan setting kelas secara kooperatif. Pada pembelajaran
ini nilai karakter yang muncul antara lain amanah, ketaatan, bertaqwa, keberanian, cerdas,
kreatif, tanggap, tertib, pengendalian diri, penuh perhatian, toleran, cermat, penuh perhatian,
tekun, tertib, giat, disiplin, efisien, kooperatif, tepat waktu, cekatan, fair play, adil, demokratis,
peduli, hormat, tekad, tepat waktu, cekatan, kejujuran, peduli, tanggung jawab, arif, bijaksana,
santun, ketulusan, kemurahan, dan inisiatif.
Kata kunci : Nilai, Karakter, Pembelajaran, Bilangan Bulat.
A. Pendahuluan
Pendidikan karakter merupakan tema yang sedang hangat dibicarakan akhir-akhir ini.
Hal ini dikarenakan pendidikan karakter merupakan salah satu pembentuk karakter bangsa.
Pernyataan ini diperkuat oleh pendapat Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Presiden
Soekarno (dalam Soedarsono, 2009) yang mengungkapkan bahwa

―Bangsa ini harus

dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter (character building) karena
character building inilah yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju
dan jaya serta bermartabat.‖
Untuk mewujudkan hal tersebut, seharusnya pendidikan karakter mulai ditanamkan
sejak usia dini, misalnya melalui pendidikan pra-sekolah, usia Sekolah Dasar. Siswa usia
Sekolah Dasar pada umumnya berada pada rentang usia 7-12 tahun. Usia ini sangat
memungkinkan untuk menanamkan hal-hal positif yang berada pada lingkungan di sekitar
siswa, salah satunya nilai-nilai karakter yang dapat ditumbuhkembangkan secara maksimal
pada usia ini.
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Menurut Kemendiknas (2011:2) alur pikir pengembangan karakter bangsa sebagai
berikut.
Fitrah Manusia diciptakan sebagai
makhluk sosial yang berharkat dan
bermartabat

Permasalahan bangsa
& negara
1. Disorientasi dalam
implementasi nilainilai Pancasila
2. Bergesernya etika
dalam kehidupan
berbangsa & bernegara
3. Memudarnya kesadaran
terhadap
nilai-nilai budaya
bangsa
4. Ancaman
disintegrasi bangsa
5. Melemahnya
kemandirian bangsa

Lingkungan
Strategis, Global,
Regional,
Nasional

Bangsa Berkarakter

1.
2.
3.
4.
5.
6.
RAN :
POLHUKAM,
KESRA,
PEREKONOMIAN

Pembang
unan
Karakter
Bangsa

Strategi :
1. Sosialisasi/
penyadaran
2. Pendidikan
3. Pemberdayaan
4. Pembudayaan
5. Kerjasama
1.
2.
3.
4.

Tangguh
Kompetitif
Berakhlaq mulia
Bermoral
Bertoleran
Bergotong
royong
7. Berjiwa patriotik
8. Berkembang
dinamis
9. Berorientasi
IPTEK
yang
semua dijiwai
oleh
IMTAQ
kepada Tuhan
Yang Maha Esa
berdasarkan
Pancasila

Bangsa yang
berakhlak
mulia,
bermoral,
beretika,
berbudaya,
dan beradab
berdasarkan
Pancasila

Konsensus Nasional
Pancasila
UUD 1945
Bhineka Tunggal Ika
NKRI

Bagan 1 : Alur Pikir Pembagian Karakter Bangsa
Berdasarkan bagan alur pikir pembagian karakter bangsa di atas, salah satu strategi
untuk mengatasi permasalahan bangsa dan negara salah satunya melalui pendidikan.
Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan karakter bangsa,
sehingga tujuan untuk menjadi bangsa yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya
dan beradab berdasarkan pancasila dapat terwujud.
Jika diperhatikan salah satu strateginya melalui pendidikan, hal ini mengindikasikan
bahwa pembangunan karakter dapat dilakukan melalui pembelajaran di dalam kelas.
Lingkungan kelas merupakan suatu lingkungan yang diciptakan sehingga memungkinkan
terjadinya penanaman nilai-nilai karakter. Pembentukan lingkungan belajar tersebut menjadi
tanggung jawab guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran di dalam kelas. Pertanyaan
yang muncul dalam penelitian ini antara lain: a) bagaimana contoh RPP matematika yang
berkarakter pada materi pokok bilangan bulat kelas IV SD?, b) nilai karakter apa sajakah
yang muncul dari RPP matematika pada materi pokok bilangan bulat kelas IV SD ?
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B. Tinjauan Pustaka
1.

Pendidikan Karakter
Nilai inti pendidikan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai
berikut.
Sila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa
Deskripsi nilai karakter
Kecintaan pada Tuhan, keimanan & Berdo‘a sebelum dan sesudah, membaca
ketaqwaan, kepercayaan, kepatuhan, do‘a, bersuci dengan urutan yang benar,
pengabdian, pelayanan, toleransi dan mencintai ciptaan Tuhan, mengucapkan
sikap menghargai dan menghormati salam, menjaga kesucian pakaian dan
kepercayaan yang berbeda.
makanan,
mau
berbagi
makanan,
menghormati pemeluk agama lain, tidak
pilih kawan, mau bekerja sama dengan
teman beda agama, mau bersedekah, dan
lain-lain.
Sumber : Kemendikbud Direktorat Jenderal Dikdas (2011)
Sila 2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Deskripsi nilai karakter
Penghargaan harkat martabat manusia Datang tepat waktu, menyelesaikan tugas
sebagai makhluk Tuhan, persamaan sekolah, bisa makan sendiri, menjaga
derajat, saling mencintai, tenggang rasa, kebersihan diri, senang membaca, sabar,
tidak semena-mena, peduli, merasa antri, membuang sampah di tempatnya,
menjadi
manusia,
percaya
diri, percaya diri, jujur dalam perkataan dan
menghormati orang lain, persahabatan, mau menerima pendapat orang lain, tidak
kerjasama, dengan bangsa lain, kasih meniru jawaban orang lain, menjawab
sayang, empati, hormat, santun, salam, mengikuti pelajaran dengan tertib,
mandiri, kerja keras, disiplin, jujur, bekerjasama dengan kawan dari berbagai
sehat, kreatif, cinta ilmu, tanggung lapisan, mendengarkan kawan ketika
jawab, berkarya karena Tuhan.
sedang berbicara, menyukai persahabatan,
berani menunjukkan kesalahan orang lain,
memberi nasehat, berani mengakui
kesalahan, dan tidak malu meminta maaf.
Sumber : Kemendikbud Direktorat Jenderal Dikdas (2011)

Sila 3 Persatuan Indonesia
Deskripsi nilai karakter
Tertib saat upacara, hormat pada bendera,
rukun dengan teman, rukun dengan
anggota
keluarga
dan
tetangga,
kebanggaan menjadi warga kelas/ sekolah,
bangga menggunakan produksi dalam
negeri, bangga pada kelas/ sekolah, rela
membantu teman yang mendapat kesulitan
(yang relevan).
Sumber : Kemendikbud Direktorat Jenderal Dikdas (2011)

Cinta tanah air dan bangsa, jiwa
nasionalisme, patriotisme, persatuan
bangsa, kebersamaan, pernghargaan,
kepedulian, pengorbanan, rasa bangga
sebagai bangsa Indonesia, perdamaian,
Bhineka Tunggal Ika, pergaulan demi
persatuan bangsa.
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Sila 4 Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

Permusyawaratan/Perwakilan
Deskripsi nilai karakter
Kebersamaan hak dan kewajiban, tidak Partisipasi dalam menyusun tata tertib
memaksakan kehendak, musyawarah, kelas
di
sekolah,
melaksanakan
semangat kekeluargaan, menghargai musyawarah kelas, mau melaksanakan
keputusan bersama, melaksanakan tugas ketua kelas, mematuhi tata tertib
keputusan bersama, demokratis, percaya sekolah, menghargai pendapat teman,
wakil rakyat, berdasar kemanusiaan, memberi kepercayaan kepada ketua untuk
semangat persatuan.
mengambil keputusan, berpartisipasi pada
pemilihan kelas, demokratis, berani
bertanggung jawab.
Sumber : Kemendikbud Direktorat Jenderal Dikdas (2011)
Sila 5 Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Deskripsi nilai karakter
Sikap kekeluargaan dan gotong royong, Suka membantu teman yang kesulitan,
adil
pada
sesama
manusia, memberitahukan barang yang tertinggal/
keseimbangan hak kewajiban, hormat hilang, melerai perkelahian, menabung,
hak orang lain, untuk mandiri, anti tidak boros, tidak konsumtif, menjaga
pemerasan oleh orang lain, hemat, barang milik sendiri, meningkatnya rasa
hidup sederhana, tidak merugikan orang penasaran intelektual, suka bekerja keras,
lain, kerja keras, menghargai karya suka kreatif.
sesama, pemerataan, keadilan alam,
kepatuhan, hukum.
Sumber : Kemendikbud Direktorat Jenderal Dikdas (2011)
Anak Sekolah Dasar pada umumnya berada pada usia 7-12 tahun, jadi nilai-nilai
karakter dapat ditumbuhkembangkan secara maksimal pada usia ini. Menurut
Hidayatullah (2010, 79-89) ada 69 nilai karakter yang dapat dibangun pada siswa pada
usia Sekolah Dasar antara lain :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Adil
Amanah
Pengampunan
Antisipatif
Arif
Baik sangka
Kebajikan
Keberanian
Bijaksana
Cekatan
Cerdas
Cerdik
Cermat
Pendaya guna
Demokratis
Dermawan

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Gotong royong
Hemat
Hormat
Kehormatan
Ikhlas
Inisiatif
Inovatif
Kejujuran
Pengendalian diri
Kooperatif
Kreatif
Kukuh hati
Lugas
Mandiri
Kemurahan hati
Pakewuh

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Santun
Setia
Sopan
Susila
Ketaatan
Tabah
Tangguh
Tanggap
Tanggung jawab
Bertaqwa
Tegar
Tegas
Tekad/komitmen
Tekun
Tertib
Ketertiban
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Dinamis
Disiplin
Efisien
Empan papan
Empati
Fair play
Gigih

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Penuh perhatian
Peduli
Produktif
Ramah
Rajin
Sabar
Saleh

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Tahu berterima kasih
Trengginas
Ketulusan
Tepat waktu
Toleran
Ulet, giat
Berwawasan jauh ke
depan
Jika diperhatikan ke-69 nilai karakter yang dapat ditumbuhkembangkan pada siswa

usia Sekolah Dasar relevan dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu nilai karakter
tersebut sesuai dengan deskripsi dari nilai karakter yang diharapkan dari kelima sila dari
Pancasila.
2.

Pembelajaran Matematika Pada Materi Pokok Bilangan Bulat
Menurut Prayitno (2011:11) pembelajaran matematika adalah suatu kondisi yang
diciptakan guru dimana melibatkan siswa untuk mempelajari matematika yang polanya
sudah terstruktur. Dalam hal ini, pembelajaran matematika yang dimaksud adalah
mengajarkan siswa konsep yang sederhana menuju konsep yang kompleks, sehingga
dalam mempelajari sesuatu yang kompleks siswa tidak lagi mengalami kesulitan untuk
menguasainya. Selain itu, hal ini dikarenakan ilmu matematika bersifat deduktif.
Sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) salah satu materi yang
diajarkan adalah bilangan bulat. Materi bilangan bulat merupakan materi yang diajarkan
di kelas IV SD dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar sebagai berikut.
Standart Kompetensi :
Menentukan sifat-sifat operasi hitung, faktor, kelipatan bilangan bulat, pecahan serta
menggunakannya dalam pemecahan masalah.
Kompetensi Dasar :
Mengenal bilangan bulat dan romawi serta menggunakannya dalam pemecahan masalah
sehari-hari.
Indikator :
1. Menunjukkan penerapan bilangan bulat negatif dalam masalah sehari-hari misalnya :
temperature di suatu daerah di kutub utara, menjelaskan tentang ketinggian suatu
tempat yang rawan banjir karena ketinggiannya -5 cm diukur dari permukaan laut.
2. Membilang dan menulis bilangan bulat dalam kata-kata, angka dan beberapa kalimat.

3.

Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Matematika
Langkah pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika yang
dituangkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Menurut Kemendikbud
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Direktorat Jenderal Dikdas (2011) pengintegrasian nilai karakter dalam RPP dilakukan
dengan menempuh langkah sebagai berikut.
a. Melakukan analisis Standart Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)
b. Melakukan analisis Kompetensi Dasar untuk dimuati nilai pada pendidikan karakter
c. Deskripsi indikator Standart Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang
dipilih untuk dimuati pendidikan karakter
d. Menyusun RPP yang mengintegrasikan pendidikan karakter
C. Pembahasan
Implementasi nilai inti dari nilai-nilai Pancasila dalam Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) Matematika pada materi pokok bilangan bulat kelas IV Sekolah Dasar
sebagai berikut. Dalam RPP ini model pembelajaran yang digunakan adalah model
pembelajaran langsung dengan setting kooperatif. Berikut RPP beserta nilai karakter yang
dapat ditanamkan pada siswa.
Kegiatan Guru

Nilai Karakter yang
ditanamkan pada siswa

Kegiatan Awal
Fase 1 Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa
(relevan dengan fase 1 model pembelajaran kooperatif)
a. Guru mengucapkan salam kepada siswa
Ketaatan, bertaqwa
b. Guru memotivasi siswa dengan memberikan Keberanian, cerdas, kreatif,
pertanyaan kepada siswa
tanggap, tertib
Kegiatan Inti
Fase 2 Mendemontrasikan pengetahuan atau keterampilan
(relevan dengan fase 2 model pembelajaran kooperatif)
c. Guru menjelaskan materi bilangan bulat kepada Pengendalian
diri,
penuh
siswa dan memberikan contoh bilangan bulat perhatian, tertib, toleran.
positif dan bilangan bulat negatif
d. Guru memberikan contoh membaca lambang Pengendalian diri, cerdas cermat,
bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif
penuh perhatian, tekun, tertib,
giat.
e. Guru mengelompokkan siswa ke dalam kelompok Disiplin,
tertib,
efisien,
yang telah ditentukan sebelumnya (Fase 3 model kooperatif, tepat waktu.
pembelajaran kooperatif)
Fase 3 Membimbing pelatihan
(relevan dengan fase 4 model pembelajaran kooperatif)
f. Guru membagikan LKS dan media kartu angka Cekatan,
tertib,
efisien,
kepada kelompok yang telah dibentuk
pengendalian diri, peduli.
g. Guru menjelaskan cara mengisi LKS dengan Disiplin,
penuh
perhatian
menggunakan kartu angka
tanggap, toleran.
h. Guru meminta siswa mengerjakan LKS dengan Disiplin,
penuh
perhatian
menggunakan kartu angka bersama kelompoknya
tanggap,
hormat,
toleran,
kooperatif, fair play.
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i. Guru membimbing kelompok siswa
mengerjakan LKS bersama kelompoknya

dalam Adil, keberanian, cerdas, cermat,
giat, demokratis, disiplin, peduli,
hormat, kooperatif, pengendalian
diri, tanggung jawab, tekad,
tertib, tepat waktu

Fase 4 Mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik
(relevan dengan fase 5 model pembelajaran kooperatif)
j. Guru meminta perwakilan beberapa kelompok Amanah, keberanian, cekatan,
siswa untuk mempresentasikan hasil kerja efisien,
kejujuran,
peduli,
kelompoknya
tanggung jawab, tekad, tekun,
ketulusan, giat, inovatif
Arif,
keberanian,
bijaksana
k. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok cermat,
tekad,
demokratis,
lain untuk menanggapi hasil presentasi kerja disiplin,
hormat,
penuh
kelompok lainnya
perhatian,
tekun,
peduli,
tanggung jawab, tepat waktu,
toleran, giat.
Cerdas,
cermat,
dinamis,
l. Guru bersama siswa mengevaluasi hasil kerja demokratis,
disiplin,
giat,
kelompok yang mempresentasikan hasil kerja hormat,
pengendalian
diri,
kelompoknya
kooperatif,
peduli,
santun,
tangguh,
tanggap,
tegas,
tanggung jawab, tekad, tekun,
tertib, toleran.
Fase 5 Memberikan kesempatan untuk latihan lanjutan dan penerapan
m. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok Bijaksana,
disiplin,
efisien,
siswa yang mempresentasikan hasil kerjanya di hormat, ikhlas, kemurahan hati,
depan kelas (fase 6 model pembelajaran santun, ketulusan
kooperatif)
n. Guru meminta siswa untuk mengerjakan latihan Cermat,
giat,
demokratis,
lanjutan
disiplin, tekad, tertib,
tepat
waktu
Kegiatan Penutup
o. Guru membimbing siswa merangkum materi yang Cerdas, cermat, disiplin, empati,
telah dipelajari
inisiatif, penuh perhatian, santun,
sopan, tanggap, tertib
Ketaatan, bertaqwa
p. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan
salam
D. Kesimpulan
Pada pembelajaran ini nilai karakter yang muncul antara lain amanah, ketaatan,
bertaqwa, keberanian, cerdas, kreatif, tanggap, tertib, pengendalian diri, penuh perhatian,
toleran, cermat, penuh perhatian, tekun, tertib, giat, disiplin, efisien, kooperatif, tepat waktu,
cekatan, fair play, adil, demokratis, peduli, hormat, tekad, tepat waktu, cekatan, kejujuran,
peduli, tanggung jawab, arif, bijaksana, santun, ketulusan, kemurahan, dan inisiatif.
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MENANAMKAN PEMBELAJARAN BERKARAKTER MELALUI MODEL
“KENDURI” PADA MATA KULIAH PROSES BELAJAR MENGAJAR
MATEMATIKA MAHASISWA TINGKAT II PRODI MATEMATIKA DI
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Feny Rita Fiantika, M.Pd.
feny_unp@yahoo.com
Dosen Pendidikan Matematika Univ. Nusantara PGRI Kediri
ABSTRAK
Pendidikan merupakan ujung tombak keberhasilan dan kemajuan suatu bangsa. Melalui
pendidikan kita sebagai seorang guru dapat membentuk karakter dan moralitas suatu bangsa.
Sementara itu, banyak kasus yang terjadi di negeri tercinta ini seperti Korupsi, Kolusi dan
nepotisme yang ada di Indonesia. Sebagai pendidik perlu kiranya kita mereflesksikan diri
terhadap apa yang terjadi dan salah dalam pendidikan di Indonesia. Jika kita telusuri proses
pendidikan kita saat ini adalah lebih menekankan kemampuan kognitif dan psikomotorik siswa
dan sedikit sekali menyentuh sisi afektifnya. Padahal dalam suatu proses pembelajaran
kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik dapat sekaligus ditanamkan. Kenduri merupakan
tradisi Jawa yang sudah berjalan puluhan bahkan ratusan tahun. Pembelajaran kenduri
merupakan analogi dari pelaksanaan kenduri pada tradisi Jawa. Pelaksanaan kenduri pada tradisi
Jawa lebih dikenal dengan berkumpul bersama-sama untuk menikmati makanan di rumah yang
mempunyai hajat. Sementara itu, Model kooperatif merupakan pembelajaran yang dilakukan
secara berkelompok untuk mencapai tujan bersama dan diakhiri dengan penghargaan.
Pembelajaran kenduri mempunyai beberapa kesamaan dengan pembelajaran kooperatif, untuk
itu penulis memodifikasi langkah-langkah pembelajaran kooperatif untuk menentukan langkahlangkah pembelajaran kenduri. Setiap materi perkuliahan mempunyai karakter yang dapat
diangkat menjadi kemampuan afektif yang sekaligus dapat ditanamkan pada mahasiswa. Mata
kuliah proses belajar mengajar matematika merupakan mata kuliah yang mengajarkan tata
laksana belajar mengajar matematika di sekolah. Banyak tema atau topik yang dapat kita angkat
dan banyak nilai yang dapat kita tanamkan sekaligus dalam matakuliah ini, misalnya sikap jujur,
sikap adil, selalu berpikir positif, konsisten, hidup teratur dan masih banyak nilai yang lain.
Untuk menyiapkan guru yang bermartabat maka diperlukan penanaman pendidikan berkarakter
melalui kemampuan afektif. Selain mata kuliah proses belajar mengajar matematika masih
sangat dimungkinkan untuk mata kuliah lain dapat menanamkan pendidikan berkarakter. Dengan
demikian tugas dosen FKIP dalam menyiapkan tenaga guru sebagai pengajar dan pendidik dapat
dilaksanakan sekaligus. Seorang dosen FKIP dapat menyiapkan tenaga guru yang mampu
mendidik dan membentuk karakter pribadi peserta didik, sudah seharusnya juga tidak saja
berpengetahuan, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat. Jika hal ini dilaksanakan oleh
semua dosen FKIP dalam menyiapkan tenaga guru di Indonesia maka penulis yakin sedikit demi
sedikit permasalahan yang dihadapi bangsa ini akan dapat terselesaikan karena anak bangsa
tumbuh melalui tangan dingin guru berkarakter.
Kata kunci : Pendidikan Berkarakter, Pembelajaran Kenduri, Matematika
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tindakan amoral sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan kekerasan
dalam proses belajar mengajar sampai pada kekerasan dalam rumah tangga, penipuan,
koropsi dan kasus ketidak jujuran yang lain semakin marak diberitakan di televisi. Terlepas
dari itu semua, patut kiranya kita untuk melihat kembali proses pendidikan sekolah selama
ini. Ada dua macam pembelajaran nilai yang selama ini kita ketahui yaitu by design dan by
change. Pembelajaran by design menekankan pada penguasaan kompetensi yang harus
dicapai oleh peserta didik sedangkan by change merupakan nilai yang muncul akibat dari
efek suatu pembelajaran. Efek yang muncul akibat pembelajaran tsb sangat beragam dan
muncul dalam kurun waktu yang relatif lama ( Soedjadi, 2001: 43). Kurun waktu yang
relatif lama menggelitik peneliti untuk mendesign by change melalui penerapan
pembelajaran berkarakter. Kurun waktu yang relatif lama dalam membentuk karakter
menjadikan fenomena yang harus diteliti. Guru sebagai salah satu faktor penentu
keberhasilan pendidikan disekolah dan peletak karakter bangsa menjadi ide awal penelitian.
Guru merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap proses pendidikan anak didik di
sekolah. Tugas guru di sekolah sebagai pengajar dan sekaligus sebagai pendidik. Tugas guru
sebagai pengajar, guru berperan membantu siswa untuk membangun konsep-konsep
pengetahuan. Sedangkan sebagai pendidik guru dituntut untuk dapat menanamkan budi
pekerti yang luhur sehingga dapat membentuk karakter siswa dengan integritas moral yang
kuat. Untuk menyiapkan guru yang dapat membangun konsep yang kuat diperlukan
pembiasaan berpola pikir kritis, kreatif dan terbuka. Sedangkan untuk menyiapkan guru
yang dapat menanamkan budi pekerti luhur sehingga dapat membentuk karakter siswa
diperlukan pembiasaan jiwa kooperatif dalam pembelajaran. Penelitian yang relevan dengan
penanaman pembelajaran berkarakter adalah penelitian tentang pendidikan budi pekerti
disekolah dilakukan oleh Lisnawati (2007) bahwa pada umumnya (87,5%) masyarakat
menganggap bahwa pendidikan budi pekerti tidak cukup diberikan di lingkungan keluarga
saja karena tidak setiap orang tua mampu memberikan perhatian serta contoh perilaku yang
baik terhadap anaknya. Sebanyak (78,2%) masyarakat menganggap pendidikan pekerti perlu
diberikan secara formal di sekolah-sekolah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya
mewujudkan filosofi guru digugu dan ditiru, sebelum menanamkan budi pekerti pada siswa
disekolah hendaknya guru telah mempunyai karakter yang sesuai dengan budaya dan
karakter bangsa. Sebesar (75%) masyarakat menganggap bahwa pendidikan budi pekerti
tidak cukup diberikan melalui contoh perilaku saja. Hal ini menjukkan bahwa selain
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mempunyai karakter yang sesuai dengan budaya dan karakter bangsa,

guru harus

mempunyai kemampuan berpikir kreatif dan open ended. Selanjutnya masyarakat pada
umumnya (82,3%) menganggap bahwa pendidikan budi pekerti perlu diberikan secara
khusus melalui jam-jam tertentu seperti bidang studi yang lain, dengan begitu nilai yang
terkandung dalam pendidikan budi pekerti itu dapat diberikan dengan waktu yang cukup,
sehingga siswa lebih banyak kesempatan untuk memperoleh pengajaran mengenai
pendidikan budi pekerti. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya membentuk calon guru
yang berkarakter sebelum diterjunkan ke sekolah-sekolah untuk membina dan membentuk
tunas bangsa yang berkarakter.
Mahasiswa prodi matematika tingkat II Universitas Nusantar PGRI merupakan calon
guru yang memprogram matakuliah proses belajar mengajar matematika. Mata kuliah Proses
belajar mengajar metematika adalah Matakuliah yang mengajarkan bagaimana proses
belajar matematika disekolah, bagaimana mengkontruk suatu konsep seperti menemukan
phi, menemukan rumus luas lingkaran, luas segitiga, volume limas dan lain sebagainya
sampai konsep tsb dapat dipahami siswa. Hal ini menunjukkan bahwa mata kuliah proses
belajar mengajar matematika tidak hanya memerlukan kemampuan kognitif tetapi juga
kemampuan psikomotorik. Mata kuliah ini mengajarkan bagaimana belajar, bagaimana
mengajar, dan mengevaluasi. Mata kuliah Proses belajar mengajar metematika merupakan
salah satu mata kuliah yang berperan dalam membentuk calon guru yang berkarakter. Dalam
mata kuliah ini, sangat diperlukan pemikiran kritis, analitis, dan kerjasama yang kuat
untuk membangun konsep matematika yang akan dipelajari. Sifat bekerja sama yang
diterapkan secara kontinu diharapkan dapat mendukung terbentuknya guru berkarakter, agar
tugas guru sebagai pengajar dan pendidik dapat tercapai. Jadi selain kemampuan kognitif
dan psikomotorik, sangat perlu kiranya kita memperhatikan kemampuan afektif demi
terwujudnya membentuk jiwa guru berkarakter.
Kenduri adalah tradisi jawa yang sudah berjalan puluhan tahun yang lalu,tradisi kenduri
dilaksanakan pada acara syukuran, hajatan pernikahan, kelahiran dan bahkan kematian.
Peserta kenduri hadir sesuai dengan jam undangan yang telah ditetapkan yang punya hajat,
peserta kenduri dipimpin berdoa oleh salah satu pemuka agama mereka berdoa untuk suatu
tujuan yang sama yaitu mendoakan keselamatan yang mempunyai hajat. Selesai berdoa
peserta kenduri mendapatkan kue atau makan sebagai ucapan terima kasih atas kehadiran
para peserta kenduri. Dalam pelaksanaan pembelajaran, Model pembelajaraan kooperatif
mempunyai beberapa kemiripan dengan tradisi Jawa ―kenduri‖. Melalui tulisan ini, penulis
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ingin

mengembangkan

langkah

pembelajaran

model

―keduri‖

yang

merupakan

pengembangan dari model pembelajaran kooperatif.
B. Rumusan Pertanyaan
Bagaimanakah syarat kriteria model pembelajaran ―Keduri‖ untuk menanamkan
pembelajaran berkarakter pada matakuliah MKPBM di UNP Kediri ?
C. Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan ini adalah menganalisis syarat kriteria model pembelajaran ―kenduri‖ yang
merupakan modifikasi dari pembelajaran kooperatif.
D. Ruang Lingkup
Subyek penelitian terbatas pada mahasiswa tingkat II B prodi matematika Universitas
Nusantara PGRI yang dipilih secara acak.
E. Manfaat Penulisan
Manfaat penulisan adalah sbb:
1. Kegunaan teoritis
Secara umum hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan
kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik mahasiswa tingkat II prodi matematika di
universitas nusantara PGRI Kediri dengan menanamkan pendidikan berkarakter melalui
model ―kenduri‖ pada matakuliah proses belajar mengajar matematika.
2. Kegunaan Praktis
Memberikan alternative pembelajaran kepada guru dan dosen untuk menggunakan
model kenduri.
INTI
A. Model Pembelajaran
Tujuan jangka panjang dalam suatu pembelajaran adalah bagaimana seorang guru dapat
meningkatkan kapasitas siswa untuk dapat belajar lebih mudah dan lebih efektif pada masa
yang akan datang baik dari segi pengetahuan maupun skill yang mereka peroleh maupun
karena penguasaan mereka tentang proses belajar yang lebih baik. Cara menerapkan suatu
pembelajaran akan berpengaruh besar terhadap kemampuan siswa dalam mendidik diri
mereka sendiri. Guru yang sukses bukan sekedar menyajikan materi dengan kharismatik dan
persuasif. Guru yang sukses adalah guru yang melibatkan siswa dalam tugas-tugas yang
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syarat dengan muatan kognitif, social dan mengajari mereka bagaimana mengerjakan tugas
secara produktif. Dengan demikian tugas mengajar adalah mencetak para pembelajar yang
handal (powerful learner).
Melalui model pembelajaran kita dapat membantu siswa memperoleh informasi melalui
gagasan, skill , nilai, cara berpikir dan tujuan mengekspresikan diri mereka sendiri. Dengan
demikian kita sebagai seorang guru telah mengajari mereka untuk belajar.
Menguasai satu model pembelajaran tidak akan mencukupi untuk mendekati beragam
materi pembelajaran yang beragam. Untuk itulah diperlu kan strategi dalam mengelola
pembelajaran. Berikut adalah jenis strategi tersebut:
1.

Strategi yang membantu siswa mendapatkan informasi dari materi tertulis dan
menyimpan informasi tsb

2.

Strategi yang memungkinkan siswa mengidentifikasi, ,mengolah dan menyimpan
informasi penting

3.

Strategi yang memfasilitasi ekspresi/ungkapan tertulis
Jadi dalam

melakukan sebuah model pembelajaran perlu didukung oleh strategi,

pendekatan, metode dan teknik pembelajaran yang tepat.
Suatu pembelajaran dikatan memenuhi syarat kriteria model jika memnuhi sbb:
1.

Dikemukakan oleh ahli

2.

Mempunyai tujuan tertentu

3.

Mempunyai langkah-langkah pembelajaran/syntax

4.

Mempunyai prinsip reaksi

5.

Mempunyai prinsip sosial

6.

Mempunyai Sistem pendukung

7.

Mempunyai dampak instruksional dan dampak pengiring

B. Model pembelajaran Kooperatif
Syarat kriteria model koperatif adalah sbb:
1.

Ahli John Dewey

2.

Tujuan

latihan bekerjasama, saling ketergantungan positif, pembagian kerja,

demokratis
3.

Langkah pembelajaran kooperatif:
Langkah 1 : menyampaikan tujuan pembelajaran
Langkah 2:menyampaikan informasi
Langkah 3: mengelompokkan siswa
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Langkah 4: diskusi kelompok
Langkah 5: evaluasi
Langkah 6: memberi penghargaan.
4.

Prinsip reaksi:
Guru berperan sebagai fasilitator yang langsung terlibat dalam proses kerja kelompok
Guru berperan sebagai konselor akademik

5.

Sistem sosial
Menjunjung tinggi nilai demokratis diatur dalam kesepakatan yang dikembangkan
Menjaga hubungan ssiswa—siswa, siswa---guru, guru—siswa siswa dengan sarana dan
prasarana dengan baik

6.

Sistem pendukung
Buku, alat tulis, segala bentuk media pembelajaran yang ekstensif dan responsible

7.

Dampak pengiring dan dampak instruksional
Dampak instruksional : peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran yang
diharapkan
Dampak pengiring : mempunyai sikap demokratis, sikap peduli, gotong-royong, saling
tergantung dalam hal yang positif.

C. Model pembelajaran “Kenduri”
Model pembelajaran ―kenduri‖ terinspirasi dari budaya Jawa yang puluhan tahun.
Kenduri merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat Jawa setiap ada acara peringatan
kelahiran, pernikahan bahkan kematian. Prosesi Kenduri dipimpin oleh seorang petua untuk
memanjatkan doa dan diikuti oleh peserta yang lain. Mereka menghadiri acara tsb atas dasar
kebersamaan, peduli, saling tergantung yang positif. Setelah acara selesai mereka akan
diberi hidangan ala kadarnya sebagai wujud dari penghargaan.
Pada tulisan ini yang dimaksud model pembelajaran kenduri adalah model kooperatif
yang dimodifikasi. Adapun modifikasi yang dilakukan adalah sbb:
Langkah model pembelajaran ―kenduri‖ (kooperatif termodifikasi):
Langkah 1 : menyampaikan tujuan pembelajaran
Langkah 2: menyajikan permasalahan (modifikasi)
Langkah 3:menyampaikan informasi
Langkah 4: merumuskan tugas dan mengaturnya dalam pembelajaran (modifikasi)
Langkah 6: mengelompokkan siswa
Langkah 7: menganalisis perkembangan dan proses bersama kelompoknya (modifikasi)
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Langkah 8: mengulangi aktivitas
Langkah 9: memberi penghargaan.
1.

Prinsip reaksi:
Guru berperan sebagai fasilitator yang langsung terlibat dalam proses kerja kelompok
Guru berperan sebagai konselor akademik

2.

Sistem social
Menjunjung tinggi nilai demokratis diatur dalam kesepakatan yang dikembangkan.
Siswa maupun guru mempunyai status sama namun peran berbeda
Menjaga hubungan siswa—siswa, siswa---guru, guru—siswa siswa dengan sarana dan
prasarana dengan baik

3.

Sistem pendukung
Buku, alat tulis, segala bentuk media pembelajaran yang ekstensif dan responsible

4.

Dampak pengiring dan dampak instruksional
Dampak instruksional : peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran yang
diharapkan
Dampak pengiring: mempunyai sikap demokratis, sikap peduli, gotong-royong, saling
tergantung dalam hal yang positif.

D. Pendidikan Berkarakter dalam Kajian Matakuliah proses Belajar Mengajar
Mata kuliah Proses belajar mengajar metematika adalah Matakuliah yang mengajarkan
bagaimana proses belajar matematika disekolah, bagaimana mengkontruk suatu konsep
seperti rumus luas segitiga, volume limas dan lain sebagainya sampai konsep tsb dapat
dipahami siswa. Pada matakuliah ini akan di bahas beberapa tema atau konsep matematika
yang dapat digunakan untuk menanamkan pendidikan berkarakter melalui matakuliah proses
belajar mengajar matematika, yaitu:
1.

Berpikir positif atau tidak berprasangka buruk
Konsep bilangan kuadrat merupakan materi matematika yang digunakan untuk
mengajarkan positif thinking. Mengajarkan materi berbasis pemecahan masalah yang
mengajarkan memahami masalah dan menentukan apa yang diketahui, ditanya, jawab
dan menyimpulkan merupakan ajang untuk melatih siswa berpositif thinking, tidak
begitu saja menerima informasi negatif sebelum menganalisa dengan menentukan apa
yang diketahui, ditanya, jawab dan menyimpulkan.
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2.

Konsep kejujuran
Konsep operasi hitung (+, - , x , : ) merupakan salah satu konsep yang dapat di
kaitkan dengan pendidikan berkarakter

terutama sifat kejujuran. Mengopersikan dua

bilangan atau lebih dengan menggunakan operasi-operasi tsb dapat menanamkan sikap
jujur misal 2 + 3 = 5 , 4 x 2 = 8 ditinjau dari hasil akhir hal akan sama dengan 2 x 4 = 8
akan tetapi cara perolehan dari kedua operasi hitung berbeda. Pembagian bersusun
dengan pola sisa mengajarkan pada peserta didik bahwa sesuatu yang tersisa harus
dikembalikan pada tempatnya. Untuk materi si tingkat SMA hal ini tampak juga pada
pembagian polynomial dengan menggunakan cara horner. Guru dapat menekankan
bahwa melalui opersi hitung dapat ,mengajarkan konsep kejujuran.
3.

Konsep konsisten
Karakteristik matematika beberapa diantaranya adalah bertumpu pada kesepakatan,
konsisten dalam sistemnya dan mempunyai semesta pebicaraan.. Kajian matematik
berorientasi pada definisi, aksioma dan teorema. Semua obyek yang ada dimatematika
tsb tidak ada yang bertentangan.

4.

Keseragaman atau keteraturan
Barisan dan deret merupakan salah satu konsep matematika yang mengajarkan
keseragaman atau keteraturan. Barisan bilangan baik pada barisan aritmatika maupun
barisan geometri memberikan suri taulan keseragaman atau keteraturan yang dapat kita
cermati yaitu setiap suku mempunyai beda/ selisih yang sama pada barisan aritmatika
dan pada barisan geometri setiap suku mempunyai rasio yang sama.

5.

Konsep keadilan
Dapat diteladani dalam materi statistika saat mengajarkan menghitung prosentase
dan menyatakan kedalam diagram batang, garis maupun lingkaran.

6.

Konsep Ulet
Memberikan masalah matematika kepada siswa untuk diselesaikan pada waktu
tertentu. Guru dapat melakukan pembimbingan dengan cara melatih siwa untuk
berusaha menyelesaikan soal dengan semaksimal mungkin dan pantang menyerah.
Karakter tersebut diatas dapat dimunculkan dan dilatihkan melalui mata kuliah
MKPBM dengan menggunakan Model pembelajaran ―kenduri‖ dengan menggunakan
langkah-langkah pembelajaran yang telah ditetapkan tersebut diatas.
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PENUTUP
Model pembelajaran ―kenduri‖ adalah model pembelajaran kooperatif termodifikasi yang
dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran. Namun sebelum menggunakan model tersebut
penulis harus mengembangkan perangkat pembelajaran yang meliputi Satuan Acara perkuliahan
yang disusun berdasar syntax model ―kenduri‖ dan perangkat penilaian yang memenuhi kriteria
baik yaitu valid, reliabel, obyektif dan praktis. Pada tulisan ini belum dicantumkan contoh
perangkat pembelajaran model ―kenduri‖ hal ini dikarenakan pengerjaan masih pada tahap
validitas logis.
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka
Cipta.
Arikunto, Suharsimi. Suhandjono . Supardi . 2006. Penelitian Tindakan Kelas Jakarta : Rineka
Cipta.
Arixs. 2007. Tanamkan Nilai Sumpah Pemuda Melalui Matematika.
Fitri Astuti, Ida. 2008. Mengalikan Pecahan. Jakarta: Permata Equator
Hartati, Sri 2008. Membagi Pecahan. Jakarta: Permata Equator
Hudojo, Herman. 1988. Mengajar Belajar Matematika . Jakarta: Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan.
Ibrahim, M. dkk. 2000. Pembelajaran Kooperatif. Surabaya : Unesa University Press.
Junaidi, Syamsul. 2006. Matematika SMP. Gelora Aksara Pratama.
Kundjojo. 2009. Model-Model Pembelajaran. Materi Diklat Profesi Guru (PLPG) Rayon 43 /
Universitas Nusantara PGRI Kediri
Lisnawati, Cucu. 2007. Persepsi Masyarakat Terhadap Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah.
Jurnal: Educare.
Suherman, Erman. Modul Program Penyetaraan D-III Guru Sekolah Menengah Pertama
Suryanto. 2009. Penelitian Tindakan Kelas. Materi Diklat Profesi Guru (PLPG) Rayon 43 /
Universitas Nusantara PGRI Kediri
Ruseffendi. 1998. Pengajaran Matematika Modern. Bandung: Tarsito
Sudjana, Nana. 2008. Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung : Sinar Baru Algesindo
Syaodih Sukmadinata, Nana. 2008. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Remaja
Rosdakarya.
182

Seminar Nasional Pendidikan Matematika
Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika
Surabaya, 05 Mei 2012
Tandiono, Niko. 2009. Penerapan Model Pembelajaran STAD Untuk Meningkatkan Prestasi
Siswa Pada Pokok Bahasan Luas Daerah Segi Banyak Pada Siswa Kelas VI SDN
Macanan III, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk Tahun Pelajaran 2009/ 2010
Tim MKKPBM Jurusan Pendidikan Matematika. 2001. Strategi Pembelajaran Matematika,
Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia
Tim MKPBM Matematika. 2001. Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer. Jakarta :
Universita Pendidikan Indonesia.
VivaNews. Com 2008
Zuriah, Nurul. 2007. Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan. FKIP
Universitas Muhammadiyah Malang.

183

Seminar Nasional Pendidikan Matematika
Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika
Surabaya, 05 Mei 2012
PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA BANGSA DALAM PEMBELAJARAN
MATEMATIKA
Abdul Muiz, M.Pd
math.muiz@gmail.com
Dosen Prodi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Bangkalan
ABSTRAK
Bangsa Indonesai sebagai negara kesatuan yang terdiri dari berbagai pulau telah melahirkan berbagai
macam budaya yang unik dan menarik untuk dikaji lebih mendalam. Seiring dengan perkembangan
zaman, nilai budaya yang terkandung dari setiap etnik yang ada akan menghasilkan karakter atau identitas
bagi bangsanya. Suatu bangsa yang baik adalah suatu bangsa yang dapat mewariskan budaya yang baik
terhadap para generasi penerusnya. Pembiasaan menamankan budaya-budaya yang baik bagi generasi
muda memungkinkan untuk mendapatkan penerus yang berkarakter baik pula. Pendidikan sebagai suatu
sistem pembentukan watak dan prilaku merupakan salah satu sarana dalam mencetak generasi yang
handal dan berkarakter baik. Untuk itu, pendidikan karakter dan budaya bangsa yang selama ini secara
tersirat dilakukan dalam proses pembelajaran, harus dilakukan secara tersurat dan terprogram dalam
setiap pembelajaran. Pembelajaran matematika sebagai salah satu mata pelajaran wajib dalam setiap
jenjang pendidikan dasar dan menengah di bangsa ini juga berkewajiban menanamkan nilai-nilai budaya
bangsa dalam setiap aktivitas pembelajarannya. Untuk itu harus dikembangkan suatu pembelajaran
matematika yang tidak hanya mengasah kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah
matematika, tetapi juga harus menanamkan pendidikan karakter dan budaya bangsa.

Kata Kunci : Pendidikan Karakter, Budaya Bangsa dan Pembelajaran Matematika
A. Pendahuluan
Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal
3, menyebutkan 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 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab‖. Berdasarkan pasal tersebut dapat jelaskan bahwa terdapat 3(tiga)
fungsi utama dari pendidikan nasional, yaitu: (1) Mengembangkan kemampuan, (2)
Membentuk watak dan (3) Menjadikan bangsa yang beradab dan bermartabat. Artinya,
berdasarkan penjelasan tersebut pendidikan nasional tidak hanya berfungsi untuk
mengembangkan kemampuan dari peserta didik semata, tetapi juga menjadi sarana untuk
mencetak watak dan karakter peserta didik. Pada akhirnya jika peserta didik mempunyai
kemampuan dan karakter, maka akan tercipta bangsa yang tidak hanya beradab, tetapi juga
bermartabat.
Dalam pasal 1 pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, menyebutkan definisi dari pendidikan dan peserta didik sebagai berikut: (1)
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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 dan (2)
Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri
melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa proses pembelajaran mempunyai
peranan yang teramat penting dalam mengembangkan potensi peserta didik serta
memperbaiki mutu pendidikan bangsa. Artinya, apabila proses pembelajaran dilaksanakan
dengan baik, maka akan menghasilkan potensi peserta didik serta mutu pendidikan bangsa
yang baik pula.
Matematika sebagai mata pelajaran yang diajarkan mulai dari pendidikan dasar dan
menengah dengan beban pelajaran yang melebihi 2 Jam Tatap Muka (JTM) mempunyai
peranan yang sangat strategis dalam mengembangkan kemampuan dan karakter peserta
didik. Oleh karena itu, dalam pembelajaran matematika tenaga pendidik tidak hanya
mengajarkan kemampuan atau keilmuan dari matematikanya saja, tetapi juga harus
menanamkan karakter yang baik bagi para peserta didiknya. Pertanyaanya adalah
―Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam pembelajaran
matematika?‖. Dalam makalah ini akan dibahas, cara mengembangkan pendidikan karakter
dan budaya bangsa dalam pembelajaran matematika
B. Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa
1) Pengertian Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa
Hasan dkk (2010, 2 – 4) menjelaskan tentang definisi dari pendidikan karakter dan
budaya bangsa sebagai berikut:
a) Pendidikan adalah suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan
generasi mudanya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa yang
lebih baik di masa depan.
b) Budaya diartikan sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan
keyakinan (belief) manusia yang dihasilkan masyarakat.
c) Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk
dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan
sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak
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Depdiknas (2010, 4 – 5) menyebutkan bahwa pendidikan karakter merupakan
upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk menanamkan
nilai-nilai perilaku peserta didik yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri
sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran,
sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum,
tata krama, budaya, dan adat istiadat.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka pendidikan karakter dan budaya
bangsa dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilaksanakan dengan sadar dan
sistematis untuk menanamkan nilai-nilai perilaku yang berkaitan dengan hubungan
antar sesama manusia maupun nilai-nilai perilaku yang berkaitan dengan hubungan
dengan Tuhan Yang Maha Esa.
2) Ciri-Ciri Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa
FW Foerster (1869-1966) adalah seorang pakar pendidikan yang berasal dari
Jerman yang diakui secara historis-geneologis sebagai pencetus pendidikan karakter
yang menekankan dimensi etis-spiritual dalam proses pembentukan pribadi,
menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) ciri dasar dalam pelaksanaan pendidikan
karakter. Berikut adalah ke empat ciri dasar pelaksanaan pendidikan karakter dan
budaya bangsa yang dikembangkan dari Foerster (dalam Susanti, 2011: 5 – 6), yaitu:
a) Keteraturan antara aturan dengan setiap tindakan yang diukur berdasar hierarki
nilai-nilai tertentu yang menjadi pedoman normatif dalam setiap melaksanakan
tindakan.
b) Koherensi yang memberikan keberanian dan keteguhan seseorang terhadap prinsip
serta tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru atau takut risiko.
c) Otonomi seseorang dalam menginternalisasikan aturan dari luar sehingga menjadi
aturan atau nilai-nilai bagi dirinya sendiri.
d) Keteguhan dan kesetiaan, artinya penghormatan seseorang atas komitmen untuk
memilih dan mememiliki kebiasaan yang dipandang baik.
3) Fungsi Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa
Hasan dkk (2010, 7) menyebutkan fungsi dari Pendidikan budaya dan karakter
bangsa sebagai berikut:
a) Perluasan pengembangan potensi peserta didik agar mereka memiliki kepeduliaan
terhadap nilai-nilai yang mendasari kehidupan budaya dan karakter bangsa
b) Memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam
pengembangan ranah yang lebih luas dari ranah kognitif.
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c) Wahana dalam mengembangkan potensi kemanusiaan peserta didik sebagai
individu, anggota masyarakat, dan warganegara
4) Tujuan Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa
Hasan dkk (2010, 7) menyebutkan tujuan dari Pendidikan budaya dan karakter
bangsa sebagai berikut:
a) Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia dan
warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa;
b) Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan
dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius;
c) Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai
generasi penerus bangsa;
d) Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif,
berwawasan kebangsaan; dan
e) Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang
aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang
tinggi dan penuh kekuatan (dignity).
5) Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa
Hasan dkk (2010, 9  10 ) menyebutkan nilai-nilai dari Pendidikan budaya dan
karakter bangsa sebagai berikut:
a) Religius: suatu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama
yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun
dengan pemeluk agama lain.
b) Jujur: suatu perilaku yang didasarkan pada kebenaran, menghindari perilaku yang
salah, dan menjadikan dirinya menjadi orang yang selalu dapat dipercaya dalam
perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
c) Toleransi: suatu tindakan dan sikap yang menghargai pendapat, sikap dan tindakan
orang lain yang berbeda dari pendapat, sikap, dan tindakan dirinya.
d) Disiplin: suatu tindakan tertib dan aptuh pada berbagai ketentuan dan peraturan
yang harus dilaksanakannya.
e) Kerja keras: suatu upaya yang diperlihatkan untuk selalu menggunakan waktu
yang tersedia untuk suatu pekerjaan dengan sebaik-baiknya sehingga pekerjaan
yang dilakukan selesai pada waktunya
f)

Kreatif: berpikir untuk menghasilkan suatu cara atau produk baru dari apa yang
telah dimiliki
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g) Mandiri: kemampuan melakukan pekerjaan sendiri dengan kemampuan yang telah
dimilikinya
h) Demokratis: sikap dan tindakan yang menilai tinggi hak dan kewajiban dirinya dan
orang lain dalam kedudukan yang sama
i)

Rasa ingin tahu: suatu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui
apa yang dipelajarinya secara lebih mendalam dan meluas dalam berbagai aspek
terkait.

j)

Semangat kebangsaan: suatu cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang
menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan
kelompoknya.

k) Cinta tanah air: suatu sikap yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan
penghargaan yang tinggi terhadap lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan
politik bangsanya.
l)

Menghargai prestasi: suatu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk
menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui dan
menghormati keberhasilan orang lain.

m) Bersahabat/komunikatif: suatu tindakan yang memperlihatkan rasa senang
berbicara, bergaul, dan bekerjasama dengan orang lain.
n) Cinta damai: suatu sikap dan tindakan yang selalu menyebabkan orang lain senang
dan dirinya diterima dengan baik oleh orang lain, masyarakat dan bangsa
o)

Gemar membaca: suatu kebiasaan yang selalu menyediakan waktu untuk
membaca bahan bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.

p) Peduli sosial: suatu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberikan bantuan
untuk membantu orang lain dan masyarakat dalam meringankan kesulitan yang
mereka hadapi.
q) Peduli lingkungan: suatu sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah
kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya
untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi
r)

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

6) Penghambat Pelaksanaan Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa
Berikut adalah faktor penghambat dalam terlaksananya Pendidikan Karakter dan
Budaya Bangsa sebagai berikut yang dikembangkan dari Furuhito (2011, 8), yaitu:
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a) Sifat Pemalas: suatu sikap yang lebih suka menghabiskan waktu dengan kegiatankegiatan yang tidak produktif dan cendrung menghambur-hamburkan uang.
b) Sifat konsumtif: suatu sikap yang lebih senang menggunakan harta dan kekayaan
untuk memenuhi kebutuhan sesaat yang tidak bermanfaat.
c) Bangsa Kuli: Suatu sikap yang lebih suka menjadi seorang pekerja dari pada
menjadi pemberi pekerjaan atau sikap yang lebih senang menjadi pengguna atau
pemakai dari pada menjadi pembuat.
C. Pembelajaran Matematika
1.

Tujuan Pembelajaran Matematika
Dalam Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menyebutkan tentang tujuan dari
pembelajaran matematika sebagai berikut:
a) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan
mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat,
dalam pemecahan masalah
b) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika
dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan
pernyataan matematika
c) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang
model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh
d) Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk
memperjelas keadaan atau masalah
e) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki
rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap
ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.

2.

Karakteristik Pembelajaran Matematika
Berikut adalah karakteristik pembelajaran matematika yang dikembangkan dari
Soedjadi (2007: 9 – 18) dan Amin (1999: 2 – 8), yaitu:
a) Objek kajian matematika bersifat abstrak. Abstrak dapat diartikan sebagai sesuatu
yang hanya ada dalam pikiran dan tidak dapat dirasakan, tetapi diyakini
keberadaanya.
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b) Bertumpu pada kesepakatan. Semua objek dalam yang tercamtum dalam
matematika diperoleh berdasarkan hasil kesepakatan-kesepatan yang nilai
kebenarannya hanya berlaku pada semesta pembicaraan tertentu.
c) Berpola pikir deduktif. Perbedaan mendasar matematika dengan pelajaran lainnya
adalah pola pikirnya yang bersifat deduktif, maka akibatnya matematika dapat
berkembang untuk kepentingan matematika sendiri. Untuk itu, terkadang
perkembangan ilmu matematika tidak akan bermanfaat saat ditemukan, tetapi pada
suatu saatnya nanti ilmu tersebut dapat bermanfaat secara luas dalam kehidupan
manusia dan diakui kebenaranya
d) Konsisten dalam sistemnya. Karakteristik ini dapat dikatakan sebagai sifat
eksklusifisme pelajaran matematika secara teoritis. Kadangkala teori dalam
matematika dapat dipakai dalam teori yang lainya, tetapi dapat juga matematika
hanya berlaku pada suatu sistem tertentu
e) Memiliki/menggunakan simbol yang “kosong” dari arti. Semua objek dalam
pelajaran matematika kosong dari arti. Kosong dari arti bukan berarti tidak
mempunyai arti sama sekali, tetapi arti yang dipunyai tergantung pada si pemberi
arti.
3.

Objek Kajian dalam Pembelajaran Matematika
Objek kajian dalam matematika dapat berupa fakta, konsep, relasi-operasi, dan
prinsip (Amin, 1999: 2 – 5). Selanjutnya penjelasan dari masing-masing objek tersebut
dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Fakta adalah segala sesuatu yang telah disepakati dan diyakini kebenarannya, baik
berupa simbol, lambang atau kata-kata
b) Konsep

adalah

ide

abstrak

yang

digunakan

untuk

mengklasifikasikan,

menggolongkan atau menggolongkan objek tertentu
c) Relasi adalah suatu aturan yang digunakan untuk mengawankan anggota himpunan
dengan anggota himpunan yang lainnya.
d) Operasi adalah suatu aturan yang digunakan untuk mendapatkan elemen tunggal
dari satu atau lebih elemen yang diketahui
e) Prinsip adalah suatu hubungan yang diperoleh dengan cara menggabungkan dua
atau lebih objek konsep dalam matematika
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D. Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa dalam Pembelajaran Matematika
Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik sebuah simpulan bahwa
pendidikan karakter dan budaya bangsa merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar
dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk memahami dirinya
sendiri, orang lain, lingkungan dan masyarakat, sedangkan pembelajaran matematika
merupakan suatu kegiatan dalam memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait
dengan ilmu matematika. Jadi, pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam pembelajaran
matematika merupakan suatu kegiatan berpikir yang tidak hanya bertujuan untuk memahami
dan meyelesaikan masalah terkait keilmuaan matematika, tetapi juga harus bertujuan untuk
mengembangkan potensi peserta didik untuk memahami dirinya sendiri, orang lain,
lingkungan dan masyarakat.
Berdasarkan tujuan dalam pembelajaran matematika yang telah dituangkan dalam
Permendiknas Nomor 20 Tahun 2006, maka proses dalam memahami dan meyelesaikan
masalah matematika dapat dilakukan sebagai berikut:
a) Memahami permasalahan yang ingin diselesaikan, misalnya dengan cara menuliskan
permasalah dalam bentuk informasi yang relevan (Diketahui) dan informasi yang
dipermasalahkan (Ditanyakan).
b) Menggunakan daya nalar atau kemampuan berpikir lainnya untuk mencari keterkaitan
antara konsep matematika yang telah diajarkan dengan permasalahan yang ingin
diselesaikan
c) Mengaitkan informasi yang relevan dengan konsep yang sudah diajarkan sehingga
diperoleh informasi baru yang terkait untum menyelesaikan masalah yang diinginkan
d) Menyelesaikan masalah yang diinginkan dengan menggunakan informasi yang relevan
dan informasi baru yang diperoleh
Perhatikan permasalah berikut!
a) Panjang jari-jari dan tinggi suatu kerucut masing-masing adalah 14cm dan 48cm. Jika
panjang garis pelukis tersebut adalah 50cm, hitunglah luas permukaan dan volume
kerucut tersebut?
b) Panjang jari-jari suatu kerucut adalah 14cm. Jika tinggi kerucut tersebut adalah 48cm,
hitunglah luas permukaan dan volume kerucut tersebut?
c) Panjang jari-jari suatu kerucut adalah 14cm. Jika luas selimut kerucut tersebut adalah
2.200cm2, hitunglah luas permukaan dan volume kerucut tersebut?
Apabila kita perhatikan ketiga permasalah diatas, maka terlihatlah secara jelas bahwa
pertanyaan dari permasalah yang diberikan adalah ―Hitunglah luas permukaan dan volume
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kerucut tersebut?‖. Kita ketahui bahwa untuk menghitung luas kerucut, informasi yang harus
diketahui adalah panjang-jari dan panjang garis pelukis. Sedangkan untuk menghitung
volume kerucut, informasi yang diketahui adalah panjang jar-jari dan tinggi kerucut. Tetapi
apabila kita memcoba untuk menyelesaikannya, tentuk langkah-langkah yang dilakukan akan
berbeda untuk setiap permasalahan. Penjelasan atas langkah-langkah penyelesaikan dari
masalah di atas adalah sebagai berikut:
a)

Untuk permasalahan yang pertama, untuk menghitung luas permukaan dan volume
kerucut, kita langsung dapat menggunakan informasi yang telah diberikan tanpa
melakukan manipulasi atau tindakan apapun.

b)

Untuk permasalahan yang kedua, untuk menghitung volume kerucut, kita langsung
dapat menggunakan informasi yang telah diberikan tanpa melakukan manipulasi atau
tindakan apapun. Sedangkan untuk menghitung volume kerucut, kita harus melakukan
manipulasi atau tindakan terhadap informasi yang diberikan.

c)

Untuk permasalahan yang ketiga, untuk menghitung luas permukaan dan volume
kerucut, kita harus melakukan manipulasi atau tindakan terhadap informasi yang
diberikan.
Pertanyaan selanjutnya adalah ―Bagaimana kaitannya permasalah tersebut, dengan

pendidikan karakter dan budaya bangsa?‖. Penjelasannya adalah sebagai berikut:
a)

Pada permasalahan yang pertama tidak ada satupun nilai-nilai pendidikan karakter yang
dapat dimasukkan dalam proses penyelesaian masalah.

b)

Pada permasalahan yang kedua, nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya bangsa
sudah dapat dimunculkan dalam proses penyelesaian masalah. Nilai-nilai tersebut antara
lain: Kreatif, Rasa Ingin Tahu, Gemar Membaca.

c)

Pada permasalahan yang ketiga, nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya bangsa
sudah dapat dimunculkan dalam proses penyelesaian masalah. Nilai-nilai tersebut antara
lain: Kerja Keras, Kreatif, Rasa Ingin Tahu, Gemar Membaca.

E. Penutup
Pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam pembelajaran matematika merupakan
suatu kegiatan berpikir yang tidak hanya bertujuan untuk memahami dan meyelesaikan
masalah terkait keilmuaan matematika, tetapi juga harus bertujuan untuk mengembangkan
potensi peserta didik untuk memahami dirinya sendiri, orang lain, lingkungan dan
masyarakat.
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Pengembangan nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam pembelajaran
matematika, dapat dilakukan dengan cara mengembangkan permasalah matematika yang
tidak hanya menuntut peserta didik menggunakan kemampuan berpikirnya saja, tetapi harus
dikembangkan permasalah-permasalah yang juga menuntut mereka untuk menggunakan
daya nalarnya dalam memecahkan masalah.
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa seberapa bagus program pemerintah
dalam mengembangkan nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam
pembelajaran, jika tenaga pendidik tidak sadar terhadap tugas-tugas dan kewajibannya,
maka program tersebut hanyalah program tertulis yang tertumpuk pada lembaran kertas.
Semoga para tenaga pendidik yang sempat membaca makalah yang masih jauh dari
sempurna dapat sadar akan tugas dan kewajibannya, sehingga bangsa ini akan menjadi
bangsa yang beradab dan bermartabat sesuai dengan fungsi pendidikan nasional. Amin
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UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS BELAJAR STATISTIKA MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE SCRIPT DENGAN PENDEKATAN
REALISTIK SISWA KELAS XI SMAN 1 KEDIRI TAHUN AJARAN 2011/2012
Arum Riyana Sari, S.Pd.
ayum_iyana@yahoo.co.id
Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nusantara PGRI Kediri
ABSTRAK
Guru matematika diharapkan mampu mengembangkan model pembelajaran yang inovatif yang dapat
mendorong siswa untuk dapat lebih optimal di dalam belajar mandiri atau di dalam kelas. Hal ini
bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran matematika. Suatu pembelajaran dapat dikatakan
efektif jika pembelajaran itu mencapai tujuannya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh
peneliti, bahwa SMAN 1 Kediri merupakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional ( RSBI ) dengan
program akselerasi perlu adanya upaya pengembangan model pembelajaran matematika untuk
meningkatkan efektivitas pembelajaran matematika Melalui penerapan model pembelajaran Cooperative
Script dengan Pendekatan Realistik diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran
matematika di SMAN 1 Kediri khususnya kelas XI pada materi Statistika. Penelitian Tindakan Kelas ini
terdiri dari 2 siklus. Hasil dari siklus I dapat dianalisa untuk perencanaan di siklus II. Penelitian ini
dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria efektivitas pembelajaran berikut, hasil lembar observasi
pengelolaan kelas oleh guru dalam kategori baik, hasil lembar observasi aktivitas siswa menunjukkan
76% siswa belajar secara aktif dan meningkat pada setiap pertemuannya, hasil angket respon siswa
menyatakan 76% siswa menunjukkan respon positif, dan hasil evaluasi belajar siswa menunjukkan
bahwa 85% dari jumlah siswa mendapatkan nilai di atas KKM (75) dan meningkat pada setiap
pertemuannya. Dari hasil analisis didapatkan bahwa kemampuan guru dalam mengelola kelas dan
menerapkan model pembelajaran Cooperative Script dengan pendekatan realistik dalam kategori baik
yaitu dengan perolehan rata – rata presentase 76,46% pada siklus I dan 97,05% pada siklus II. Siswa aktif
dalam proses pembelajaran. Ditunjukkan dengan ≥76% siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran
dan meningkat setiap pertemuannya, yaitu sebesar 85,5% pada pertemuan pertama siklus I dan sebesar
66,67% pada pertemuan kedua siklus I meningkat menjadi sebesar 91,6% pada siklus II. Siswa merasa
senang dengan penerapan model pembelajaran Cooperative Script dengan pendekatan realistik.
Ditunjukkan dengan hasil analisis angket siswa yang menunjukkan bahwa secara klasikal siswa yang
menunjukkan respon positif ≥76% dari jumlah siswa keseluruhan yaitu sebesar 87,5%. Hasil belajar siswa
tuntas dan meningkat. Ditunjukkan dengan ≥85% siswa mendapat nilai di atas KKM dan meningkat
setiap pertemuannya, yaitu sebesar 87,5% pada pertemuan pertama siklus I dan sebesar 70,8% pada
pertemuan kedua siklus I meningkat menjadi sebesar 91,6% pada siklus II. Kesimpulan dari penelitian ini
adalah model pembelajaran yang telah diterapkan memenuhi kriteria efektivitas pembelajaran sehingga
dapat dikatakan bahwa model pembelajaran Cooperative Script dengan pendekatan realistik dapat
dikatakan sebagai pembelajaran yang efektif.

Kata Kunci : Matematika, Efektivitas, Cooperative Script, Realistik
PENDAHULUAN
Matematika mempunyai peranan yang penting dalam dunia pendidikan. Namun selama ini
masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh guru matematika sehingga berdampak pada
kualitas pendidikan matematika. Permasalahan tersebut antara lain proses belajar siswa yang
cenderung pasif dan tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari – hari mereka dan sikap guru yang
cenderung kurang percaya terhadap kemampuan siswa serta penggunaan model pembelajaran
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yang monoton. Permasalahan diatas juga terjadi di SMAN 1 Kediri, sebagai sekolah RSBI perlu
adanya upaya pengembangan model pembelajaran matematika untuk meningkatkan efektivitas
pembelajaran matematika. Seorang guru matematika diharapkan mampu mengembangkan model
pembelajaran yang inovatif yang dapat mendorong siswa untuk dapat lebih optimal di dalam
belajar mandiri atau di dalam kelas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas
pembelajaran matematika. Salah satu upaya untuk memperoleh model pembelajaran yang efektif
adalah dengan melakukan penelitian tindakan kelas untuk mengembangkan model – model
pembelajaran matematika yang dianggap dapat meningkatkan efektivitas belajar siswa. Model
pembelajaran yang dapat meningkatkan efektifitas siswa dapat diterapkan melalui Model
Pembelajaran Cooperative Script dengan Pendekatan Realistik. Peneliti mengadakan penelitian
pada materi statistika, dikarenakan materi statistika sangat erat kaitannya dengan kehidupan
sehari – hari, sehingga sangat sesuai apabila dalam pembelajarannya menggunakan pendekatan
Realistik. Penelitian tindakan kelas ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan untuk menerapkan
suatu model pembelajaran yang tepat untuk lebih meningkatkan kualitas sekolah pada khususnya
dan kualitas pendidikan matematika pada umumnya.
Batasan Masalah
1.

Pada penelitian ini difokuskan pada penerapan model pembelajaran Cooperative Script
dengan pendekatan Realistik.

2.

Subyek penelitiannya adalah siswa kelas XI SMAN 1 Kediri.

3.

Obyek penelitiannya adalah pembelajaran materi statistika.

4.

Penerapan model pembelajaran Cooperative Script dengan pendekatan Realistik dalam
penelitian ini dikatakan efektif apabila memenuhi kriteria sebagai berikut, guru mampu
menerapkan model pembelajaran dengan baik; aktivitas belajar siswa menjadi lebih aktif;
siswa merasa senang dengan model pembelajaran yang diterapkan; dan adanya peningkatan
hasil belajar siswa sesuai dengan KKM yang telah ditetapkan.

Rumusan Pertanyaan
1.

Bagaimanakah aktifitas guru dalam menerapkan model pembelajaran Cooperative Script
dengan pendekatan Realistik pada materi statistika siswa kelas XI di SMAN 1 Kediri?

2.

Bagaimanakah peningkatan aktifitas siswa dalam penerapan model pembelajaran
Cooperative Script dengan pendekatan Realistik pada materi statistika siswa kelas XI di
SMAN 1 Kediri?

3.

Bagaimanakah respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran Cooperative Script
dengan pendekatan Realistik pada materi statistika siswa kelas XI di SMAN 1 Kediri?
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4.

Apakah penerapan model pembelajaran Cooperative Script dengan pendekatan Realistik
dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi statistika siswa kelas XI SMAN 1
Kediri?

5.

Apakah pembelajaran materi statistika siswa kelas XI SMAN 1 Kediri melalui penerapan
model pembelajaran Cooperative Script dengan pendekatan Realistik merupakan
pembelajaran yang efektif?

Tujuan Penelitian
1.

Mengetahui aktifitas guru dalam menerapkan model pembelajaran Cooperative Script
dengan pendekatan Realistik pada materi statistika siswa kelas XI di SMAN 1 Kediri.

2.

Mengetahui peningkatan aktifitas siswa dalam penerapan model pembelajaran Cooperative
Script dengan pendekatan Realistik pada materi statistika siswa kelas XI di SMAN 1 Kediri.

3.

Mengetahui respon siswa dalam penerapan model pembelajaran Cooperative Script dengan
pendekatan Realistik pada materi statistika siswa kelas XI di SMAN 1 Kediri.

4.

Meningkatkan hasil belajar materi statistika bagi siswa kelas XI SMAN 1 Kediri melalui
penerapan model pembelajaran Cooperative Script dengan pendekatan Realistik.

5.

Mencari model pembelajaran yang efektif untuk pembelajaran materi statistika bagi siswa
kelas XI SMAN 1 Kediri.

Model Pembelajaran Cooperative Script
Cooperative Script merupakan salah satu jenis atau tipe dari model pembelajaran kooperatif.
Model pembelajaran Cooperative Script atau skrip kooperatif merupakan metode belajar dimana
siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan mengikthisarkan bagian – bagian dari
materi yang dipelajari (Suyatno, 2009: 75). Dalam pelaksanaannya anggota kelompok
dikondisikan berpasangan, dan mempunyai peran masing – masing, yaitu sebagai pendengar dan
pembicara sedangkan guru sebagai fasilitator.
Pendekatan Realistik ( RME ).
Realistic Mathematic Education (RME) adalah suatu pendekatan yang menggunakan
masalah realistik sebagai pangkal atau dasar pembelajaran. Menurut Freudenthal (dalam
Mansyur, 2010) RME adalah pendekatan dalam matematika yang dipandang sebagai suatu
aktivitas manusia. Ini berarti bahwa matematika harus dekat dengan peserta didik dan relevan
dengan kehidupan nyata sehari-hari.
Model Pembelajaran Cooperative Script Dengan Pendekatan Realistik.
Model pembelajaran Cooperative Script merupakan salah satu jenis model pembelajaran
dimana metode belajarnya mengkondisikan siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara
lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari (Suyatno, 2009: 75). Pendekatan
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realistik adalah suatu pendekatan yang menggunakan masalah realistik sebagai pangkal tolak
pembelajaran (Zaenuri, 2007). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran
Cooperative Script dengan pendekatan Realistik adalah metode belajar siswa secara berpasangan
dimana dalam penyajian konsep dan proses belajarnya menggunakan masalah riil sebagai dasar
pembelajaran, sehingga siswa dapat lebih aktif dan prose belajarnya menjadi bermakna.
Efektivitas Belajar
Efektifitas dapat diartikan sebagai hasil dari suatu usaha atau tindakan yang membawa
keberhasilan. Efektivitas menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan, suatu usaha dikatakan
efektif jika usaha itu mencapai tujuannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas belajar
adalah hasil dari sebuah proses belajar dan pembelajaran yang dipengaruhi atau akibat dari
tindakan tertentu (penerapan model pembelajaran tertentu oleh guru)

yang membawa

keberhasilan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ciri-ciri pembelajaran efektif menurut
Suyitno (dalam Inayah, 2007: 4) antara lain: (1) Penekanan pada belajar melalui berbuat; (2)
Guru dapat memanfaatkan alat bantu mengajar secara optimal sesuai dengan kebutuhan siswa;
(3) Mengatur kelas menjadi kondusif secara optimal; (4) Guru menerapkan pola kooperatif,
interaktif, termasuk cara belajar kelompok, dan; (5) Guru mendorong siswa untuk menemukan
caranya sendiri.
METODOLOGI PENELITIAN
Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini
bersifat kualitatif, karena peneliti menginginkan perubahan kualitas suatu kelompok belajar atau
kelas setelah diberi tindakan tertentu pada materi pokok tertentu pula. Penelitian tindakan kelas
ini dilaksanakan di SMAN 1 Kediri kelas XI tahun ajaran 2011 / 2012 dan dilaksanakan pada
semester ganjil.
Langkah – Langkah Penelitian
1.

Perencanaan . Dalam tahap perencanaan tindakan kelas pada siklus ini, kegiatan yang
dilakukan peneliti adalah mengadakan observasi awal dan menyiapkan bahan ajar untuk
penelitian, menyusun Rencana RPP, menyusun instrument penelitian.

2.

Pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan tindakan kelas ini, kegiatan yang dilakukan adalah
mengajar sesuai dengan RPP. Adapun dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai guru
pengajar.
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3.

Observasi tindakan. Dalam tahap observasi ini pengamat ( guru mata pelajaran dan teman
sejawat ) mengamati semua kejadian yang terjadi di kelas dan melakukan penilaian hasil
pengamatan pada lembar observasi untuk guru dan siswa.

4.

Refleksi. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap refleksi antara lain menganalisa hasil
evaluasi siswa untuk seluruh pertemuan, menganalisa hasil observasi pengelolaan kelas oleh
guru dan aktifitas siswa untuk seluruh pertemuan dan menganalisa hasil angket,
membandingkan hasil analisa instrument dengan indikator keberhasilan, mencari
kekurangan dan kelemahan pada pelaksanaan tindakan, untuk digunakan dalam menyusun
rencana tindakan pada siklus berikutnya.
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam beberapa siklus, hal ini berarti bahwa jika

dalam 1 siklus yang direncanakan masih belum mencapai indikator keberhasilan yang telah
ditetapkan maka dapat dilanjutkan dengan siklus berikutnya. Siklus berikutnya merupakan
refleksi dari siklus yang direncanakan sebelumnya. Tetapi apabila dalam siklus yang
direncanakan tersebut berhasil, maka tidak perlu dilanjutkan ke siklus berikutnya.
Instrumen Penelitian Dan Metode Pengumpulan Data
1.

Metode Tes
Metode tes dalam penelitian ini adalah tes tertulis. Tes tertulis ini digunakan untuk
mengambil data tentang hasil tes matematika pada materi pokok statistika yang dikenai
model pembelajaran Cooperative Script dengan pendekatan Realistik. Tes tertulis ini
diberikan setelah siswa diberi tindakan atau pada setiap pertemuan, kemudian dilakukan
penskoran selanjutnya skor diubah menjadi nilai.

2.

Lembar Observasi Pengelolaan Kelas Oleh Guru
Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui pengelolaan pembelajaran oleh guru.
Lembar observasi ini disediakan oleh peneliti dan diisi oleh pengamat yaitu guru pada setiap
pertemuan dengan memberikan skor penilaian dengan nilai terendah 1 (kurang) dan nilai
tertinggi 4 (sangat baik).

3.

Lembar Observasi Aktivitas Siswa
Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa dan keadaan kelas selama
proses belajar. Lembar observasi ini disediakan oleh peneliti dan diisi oleh pengamat pada
setiap pertemuan dengan cara memberikan skor penilaian dengan nilai terendah 1 (kurang)
dan nilai tertinggi 4 (sangat baik).

4.

Metode Angket
Metode angket ini digunakan untuk mengetahui pendapat siswa terhadap model
pembelajaran Cooperative Script dengan pendekatan Realistik. Angket diberikan pada akhir
198

Seminar Nasional Pendidikan Matematika
Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika
Surabaya, 05 Mei 2012
pembelajaran atau pertemuan terakhir. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah
angket tertutup dengan dua pilihan jawaban yaitu ―Setuju― atau ― Tidak Setuju―.
Teknik Analisis Data
1.

Data hasil belajar
Rumus : 𝑷 % =

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒊𝒔𝒘𝒂 𝒕𝒖𝒏𝒕𝒂𝒔
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉 𝒔𝒊𝒔𝒘𝒂

× 𝟏𝟎𝟎 %

Ali dalam Wahyuni ( 2010: 50 )

Kegiatan pembelajaran dikatakan berhasil jika banyaknya siswa yang mendapatkan nilai
≥KKM mencapai ≥85% dari banyaknya siswa dan meningkat pada setiap pertemuannya.
2.

Data observasi pengelolaan kelas oleh guru
Rumus : 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔𝒆 𝒓𝒂𝒕𝒂 − 𝒓𝒂𝒕𝒂 =
setiap pertemuan, m: banyaknya

𝒑
𝒎

. Dimana p: presentase pelaksanaan indikator

pertemuan yang dilaksanakan. Kriteria: Baik (76%-

100%), Cukup (51%-75%), Kurang (26%-50%), Jelek (0%- 25%). Kegiatan pembelajaran
dikatakan berhasil jika aktifitas guru mencapai kategori baik.
3.

Data observasi aktivitas siswa
Rumus :𝒑 =

𝒔
𝒏

× 𝟏𝟎𝟎%

Ali dalam Wahyuni ( 2010: 48 )

Dimana p: presentase pelaksanaan indikator setiap siswa, s: jumlah skor perolehan untuk
setiap siswa, n: skor maksimal (skor tertinggi x banyaknya indikator)
Kriteria : Baik (76%-100%), Cukup (51%- 5%), Kurang (26%-50%), Jelek(0%- 25%).
Aktivitas siswa dikatakan dalam kategori aktif apabila memperoleh presentase ≥76%.
Kemudian dianalisis secara klasikal sebagai berikut: Pencapaian klasikal :

𝒑
𝒏

× 𝟏𝟎𝟎% .

Dimana p: banyaknya siswa yang dikatakan dalam kategori aktif, n: banyaknya siswa.
Kriteria: Baik (76%-100%), Cukup (51%-75%), Kurang (26%-50%), Jelek(0%- 25%).
Kegiatan pembelajaran dikatakan berhasil jika aktivitas siswa mencapai ≥76% dari jumlah
siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran dan meningkat pada setiap pertemuannya.
4.

Data Angket
Rumus :𝒑 =

𝒔
𝒏

× 𝟏𝟎𝟎%

Sulistyowati ( 2009: 16)

Dimana p : presentase pelaksanaan indikator respon setiap siswa, s : banyaknya jawaban
setuju, n: skor maksimal (skor tertinggi x banyaknya indicator).
Kriteria:Senang (61%-100%), Cukup senang (31%-60%), Kurang senang (0%- 30%). Siswa
menunjukkan respon positif jika memperoleh presentase ≥61%. Kemudian dianalisis secara
klasikal menggunakan rumus :
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Pencapaian klasikal =

𝒑
𝒏

× 100%. Dimana p : banyaknya siswa yang menunjukkan respon

positif, n : banyaknya siswa. Pembelajaran dikatakan berhasil apabila ≥75% dari jumlah
siswa menunjukkan respon positif atau menjawab setuju.
Indikator Keberhasilan
1.

Hasil lembar observasi pengelolaan kelas oleh guru menyatakan baik.

2.

Hasil lembar observasi aktivitas siswa menunjukkan bahwa ≥76% siswa belajar secara aktif
dan meningkat pada setiap pertemuannya.

3.

Hasil angket untuk siswa menyatakan ≥76% siswa memilih menunjukkan respon positif
atau memilih jawaban setuju.

4.

Hasil evaluasi belajar siswa menunjukkan bahwa ≥85% dari jumlah siswa mendapatkan
nilai di atas KKM ( ≥75 ) dan meningkat pada setiap pertemuannya.

5.

Pembelajaran materi statistika siswa kelas XI SMAN 1 Kediri melalui penerapan model
pembelajaran Cooperative Script dengan pendekatan Realistik merupakan pembelajaran
yang efektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
I.

Siklus I
Pertemuan Pertama ( Selasa, 15 Agustus 2011 ) 3 x 25 menit
1. Lembar Observasi Pengelolaan Kelas Oleh Guru
Tabel1. Lembar Observasi Pengelolaan Kelas Oleh Guru
No
1.
2.
3.
4.

Kriteria
Sangat baik
Baik
Cukup
Kurang

Nilai
Jumlah Indikator
4
2
3
13
2
0
1
0
Jumlah Skor
Presentase perolehan skor
Kategori

Skor
8
39
0
0
47
69,1 %
Cukup

2. Lembar Observasi Aktifitas Siswa
Tabel 2. Lembar Observasi Pengelolaan Kelas Oleh Guru
No
1.
2.
3.
4.

Kriteria
Presntase
Jumlah Siswa
Aktif
76% - 100%
21
Cukup Aktif
51% - 75%
3
Kurang Aktif
26% - 50%
0
Tidak Aktif
0% - 25%
0
Jumlah siswa dalam kategori aktif
Jumlah siswa keseluruhan
Presentase klasikal

Kategori
Aktif
Cukup Aktif
Kurang Aktif
Tidak Aktif
21
24
85,5 %
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3. Hasil Belajar.
Tabel 3. Hasil Tes Belajar Siswa Pertemuan Pertama Siklus I
No
1.
2.
3.

Hasil Tes
Jumlah siswa tuntas belajar
Jumlah siswa keseluruhan
Presentase ketuntasan belajar klasikal

Pencapaian
21
24
87,5 %

Pertemuan Kedua ( Selasa, 22 Agustus 2011 ) 3 x 25 menit
1. Lembar Observasi Pengelolaan Kelas Oleh Guru
Table 4. Lembar Observasi Pengelolaan Kelas Oleh Guru
No
1.
2.
3.
4.

Kriteria
Sangat baik
Baik
Cukup
Kurang

Nilai
Jumlah Indikator
4
6
3
11
2
0
1
0
Jumlah Skor
Presentase perolehan skor
Kategori

Skor
24
33
0
0
57
83,82%
Baik

2. Lembar Observasi Aktifitas Siswa
Tabel 5. Lembar Observasi Pengelolaan Kelas Oleh Guru
No
1.
2.
3.
4.

Kriteria
Presentase
Jumlah Siswa
Aktif
76% - 100%
16
Cukup Aktif
51% - 75%
8
Kurang Aktif
26% - 50%
0
Tidak Aktif
0% - 25%
0
Jumlah siswa dalam kategori aktif
Jumlah siswa keseluruhan
Presentase klasikal

Kategori
Aktif
Cukup Aktif
Kurang Aktif
Tidak Aktif
16
24
66,67 %

3. Hasil Belajar.
Tabel 6. Hasil Tes Belajar Siswa Pertemuan Kedua Siklus I
No
1.
2.
3.

Hasil Tes
Jumlah siswa tuntas belajar
Jumlah siswa keseluruhan
Presentase ketuntasan belajar klasikal

Pencapaian
17
24
70,8 %

4. Hasil Angket.
Tabel 7. Data Analisis Angket Respon Siswa
No
1.
2.
3.

Kriteria
Presentase
Jumlah Siswa
Senang
61% - 100%
21
Cukup senang
31% - 60%
3
Kurang Senang
0% - 30%
0
Jumlah siswa dengan respon positif
Jumlah siswa keseluruhan
Presentase klasikal

Ket. Respon
Positif
Cukup Positif
Negatif
21
24
87,5 %
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5. Model pembelajaran Cooperative Script dengan pendekatan realistik bukan merupakan
pembelajaran yang efektif karena belum memenuhi kriteria efektivitas.
II. Siklus II
(Jum’at, 9 September 2011 ) 2 x 45 menit.
1. Lembar Observasi Pengelolaan Kelas Oleh Guru
Tabel 8. Lembar Observasi Pengelolaan Kelas Oleh Guru
No
1.
2.
3.
4.

Kriteria
Sangat baik
Baik
Cukup
Kurang

Nilai
Jumlah Indikator
4
15
3
2
2
0
1
0
Jumlah Skor
Presentase perolehan skor
Kategori

Skor
60
6
0
0
66
97,05%
Baik

2. Lembar Observasi Aktifitas Siswa
Table 9. Lembar Observasi Pengelolaan Kelas Oleh Guru
No
1.
2.
3.
4.

Kriteria
Presentase
Jumlah Siswa
Aktif
76% - 100%
22
Cukup Aktif
51% - 75%
2
Kurang Aktif
26% - 50%
0
Tidak Aktif
0% - 25%
0
Jumlah siswa dalam kategori aktif
Jumlah siswa keseluruhan
Presentase klasikal

Kategori
Aktif
Cukup Aktif
Kurang Aktif
Tidak Aktif
22
24
91,6 %

3. Hasil Belajar.
Table 10. Hasil Tes Belajar Siswa Pertemuan Kedua Siklus I
No
1.
2.
3.

Hasil Tes
Jumlah siswa tuntas belajar
Jumlah siswa keseluruhan
Presentase ketuntasan belajar klasikal

Pencapaian
22
24
91,6 %

4. Model pembelajaran dapat dikatakan efektif karena sudah memenuhi kriteria efektivitas
dan berdasarkan hasil data observasi dan analisis hasil belajar, siklus II mengalamai
peningkatan dan memenuhi indikator keberhasilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa
siklus telah berakhir.
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Pembahasan
1.

Data Kemampuan Guru Dalam Mengelola Kelas.
Rata – rata kemampuan guru pada siklus I memperoleh presentase sebesar

76,46%

sedangkan pada siklus II sebesar 97,05% dan dalam kategori baik. Dimana hasil analisis
data kemampuan guru sudah memenuhi indikator keberhasilan pada penelitian ini. Hasil
analisis data kemampuan guru tersebut digambarkan dalam diagram berikut ini:
Gambar 1.Analisis Data Lembar Observasi Kemampuan Guru
100.00%
80.00%
60.00%
SIKLUS II

40.00%

SIKLUS I

20.00%
0.00%
SIKLUS I SIKLUS
II

2.

Data Aktivitas Siswa
Hasil analisis data lembar observasi aktivitas siswa pada penelitian ini dapat digambarkan
pada diagram berikut ini :
Gambar 2. Analisis Data Lembar Aktivitas Siswa
100.00%
Pert.I
50.00%

Pert. II

0.00%

siklus II
SIKLUS I

3.

SIKLUS II

Data Angket Respon Siswa
Hasil analisis angket yang diberikan pada siswa menunjukkan secara klasikal siswa yang
menunjukkan respon positif ≥76% dari jumlah siswa keseluruhan yaitu sebesar 87,5%.
Berdasarkan hasil angket tersebut maka dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan
pada penelitian ini terpenuhi.

4.

Data Hasil Belajar Siswa
Hasil analisis data tes evaluasi siswa pada penelitian ini dapat digambarkan pada diagram
berikut ini :
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Gambar 3.Analisis Data Tes Evaluasi Siswa
100.00%
Pert.I
50.00%

Pert. II
siklus II

0.00%
SIKLUS I

SIKLUS II

Dari hasil analisis dan pengamatan siklus II maka dapat dikatakan bahwa model
pembelajaran Cooperatife Script dengan pendekatan realistik adalah model pembelajaran yang
efektif karena sudah memenuhi kriteria efektivitas, yaitu kemampuan guru dalam mengelola
kelas dan menerapkan model pembelajaran dalam kategori baik, aktivitas belajar siswa menjadi
lebih aktif, siswa merasa senang dengan model pembelajaran yang ditetapkan, dan menunjukkan
adanya peningkatan hasil belajar siswa sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal yang telah
ditetapkan. Sehingga model pembelajaran Cooperative Sript dengan pendekatan realistik dapat
digunakan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran matematika.
KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan selama 2 siklus dan berdasarkan pada seluruh
pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :kemampuan guru
dalam mengelola kelas dan menerapkan model pembelajaran Cooperative Script dengan
pendekatan realistik dalam kategori baik, siswa aktif dalam proses pembelajaran dan meningkat
setiap pertemuannya, siswa merasa senang dengan penerapan model pembelajaran Cooperative
Script dengan pendekatan realistik, hasil belajar siswa tuntas dan meningkat, dari hasil penelitian
menunjukkan bahwa model pembelajaran yang telah diterapkan memenuhi kriteria efektivitas
pembelajaran.
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UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS XI – IPA
SMA TARUNA SURABAYA PADA POKOK BAHASAN TRIGONOMETRI MELALUI
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAMS GAMES TOURNAMENTS (TGT)
TAHUN AJARAN 2011 – 2012
Muhammad Virdausi1
Masykur Arifin2
Vier_si@ymail.com1
Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
ABSTRAK
Pembelajaran matematika di sekolah selama ini cenderung hanya proses transfer informasi,
menghafal rumus, dan menyelesaikan soal dengan rumus tersebut sehingga pembelajaran matematika
kurang bermakna. Dibutuhkan upaya untuk mengefektifkan proses belajar mengajar agar tujuan
pembelajaran tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan pembelajaran matematika
yang dilihat dari ketuntasan hasil belajar siswa, aktivitas siswa, kemampuan guru mengelola
pembelajaran, dan respon siswa terhadap pembelajaran jika diterapkan model pembelajaran kooperatif
tipeTGT di kelas XI IPA SMA TARUNA Surabaya.
Subyek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA SMA Taruna Surabaya tahun pelajaran
2011-2012, dengan jumlah populasi 27 siswa.Penelitian ini menggunakan dua siklus yang setiap
siklusnya terdapat 4 tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. Dan penerapannya
menggunakan metode kooperatif tipe team games turnament (TGT). Metode pengumpulan data yang
digunakan adalah metode tes yang selanjutnya hasil belajar yang diperoleh dari siswa akan dianalisis
untuk memperoleh ketuntasan belajar secara klasikal dengan standar yang telah ditetapkan dari SMA
TARUNA Surabaya.
Dari hasil penelitian diperoleh bahwah hasil belajar siswa secara klasikal telah mengalami
peningkatan dari siklus I sampai pada siklus II. Siklus I ketuntasan belajar sebesar 44%, siklus II
ketuntasan belajar sebesar 87%, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan
yaitu melalui penerapan model kooperatif tipe team games turnament (TGT) dapat meningkatkan hasil
belajar siswa serta dapat digunakan sebagai salah satu alternative dalam pembelajaran matematika.

Kata Kunci : TGT, Hasil Belajar.
A. PENDAHULUAN
1.

Latar Belakang
Dalam pembelajaran matematika banyak guru yang mengeluhkan rendahnya
kemampuan siswa dalam menerapkan konsep matamatika. Hal ini terlihat dari
kesalahan siswa dalam memahami konsep-konsep matematika sehingga mengakibatkan
kesalahan-kesalahan dalam mengerjakan soal yang dapat mengakibatkan rendahnya
prestasi belajar.
Metode pembelajaran yang kurang efektif dan efisien, menyebabkan tidak
seimbangnya kemampuan kognitif, efektif dan psikomotorik, misalnya pembelajaran
yang monoton dari waktu kewaktu, guru yang bersifat otoriter, dan kurang bersahabat
dengan siswa, sehingga siswa merasa bosan dan kurang minat belajar.
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Untuk mengatasi hal tersebut perlu disusun suatu model pembelajaran yang lebih
tepat dan lebih banyak memberi kesempatan siswa untuk berpikir kreatif. Atas dasar
itulah peneliti mencoba mengembangkan model pembelajaran kooperatif tipe Teams
Games Tournament (TGT) dalam pembelajaran matematika.
Pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah salah satu model pembelajaran kooperatif
yang mudah diterapkan, melibatkan seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status.
Tipe ini melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya, mengandung unsur permainan
yang bisa menggairahkan semangat belajar dan mengandung reinforcement. Aktivitas
belajar dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran kooperatif model TGT
memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks disamping menumbuhkan tanggung
jawab, kejujuran, kerjasama, persaingan sehat dan keterlibatan belajar.
Berangkat dari pemikiran tersebut peneliti memilih judul ―Upaya Peningkatan Hasil
Belajar matematika Siswa Kelas XI – IPA SMA TARUNA Surabaya Pada Pokok
Bahasan Trigonometri Melalui Pembelajaran Model Kooperatif Tipe Team Games
Turnament (TGT) Tahun Ajaran 2011-2012‖.
2.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
apakah dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Games Turnament (TGT)
dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan trigonometri di kelas XIIPA SMA TARUNA Surabaya ?

3.

Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah dengan Model
Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Games Turnament (TGT) dapat meningkatkan
hasil belajar siswa pada pokok bahasan trigonometri di kelas XI-IPA SMA TARUNA
Surabaya ?

4.

Tinjauan Pustaka
a.

Hasil Belajar
Belajar sangat erat hubungannya dengan prestasi belajar.Karena prestasi itu
sendiri merupakan hasil belajar yang biasanya dinyatakan dengan nilai. Menurut
Surahmad (1997: 88) sebagai berikut: ―Hasil belajar adalah hasil dimana guru
melihat bentuk akhir dari pengalaman interaksi edukatif yang diperhatikan adalah
menempatkan tingkah laku‖.
Hasil belajar menurut Dimyati (dalam Daud, 2008: 15) merupakan hasil proses
belajar dimana pelaku aktif dalam belajar adalah siswa dan pelaku aktif dalam
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pembelajaran adalah guru. Dalam penelitian ini hasil belajar ditentukan oleh nilai
yang diperoleh siswa setelah menyelesaikan tes yang diberikan oleh guru.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan
hasil yang menunjukkan kemampuan seseorang siswa dalam menguasai bahan
pelajarannya. Hasil belajar dapat diuji melalui tes, sehingga dapat digunakan untuk
mengetahui keefektifan pengajaran dan keberhasilan siswa atau guru dalam proses
belajar mengajar.
Hasil belajar merupakan hasil dari proses kompleks, hal ini disebabkan banyak
faktor yang terkandung di dalamnya baik yang berasal dari faktor intern maupun
faktor ekstern. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu:
1) Faktor intern
a) Faktor fisiologi seperti kondisi fisik (panca indera).
b) Faktor psikologi meliputi bakat, minat, kecerdasan motivasi, dan
kemampuan kognitif.
2) Faktor ekstern
a) Faktor lingkungan adalah keluarga, ,asyarakat, dan alam sekitar.
b) Faktor Instrumental meliputi kurikulum (bahan pengajaran), sarana, dan
fasilitas.
3) Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT (Teams Games Tournaments)
a) Pengertian Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT
Menurut Saco (dalam Rusman, 2010:224), dalam TGT siswa memainkan
permainan dengan anggota-anggota tim lain untuk memperoleh skor bagi
tim mereka masing-masing. Permainan dapat disusun guru dalam bentuk
kuis berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi pelajaran.
Kadang-kadang dapat juga diselingi dengan pertanyaan yang berkaitan
dengan kelompok (identitas kelompok mereka).
b) Tahap-tahap pembelajaran kooperatif tipe TGT
Ada empat tahap dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT yaitu :
1) Tahap Presentasi
Pada tahap ini adalah guru memperkenalkan materi yang akan dipelajari
dan mengingatkan kembali materi prasyarat kepada siswa. Materi
pelajaran dalam TGT dirancang khusus untuk pelaksanakan turnamen,
sehingga siswa menyadari bahwa mereka harus sungguh-sungguh
memperhatikan presentasi kelas tersebut, karena dengan begitu akan
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membantu mereka mengerjakan soal – soal pada turnamen dan skor
turnamen mereka menentukan skor kelompoknya.
2) Tahap Belajar Kelompok
Anggota tiap kelompok harus memiliki kemampuan akademik yang
heterogen. Kepada masing-masing kelompok diberikan tugas untuk
mengerjakan LKS (Lembar Kerja Siswa) yang telah disediakan. Fungsi
utama kelompok belajar, dan lebih khusus lagi untuk menyiapkan
anggotanya agar dapat mengerjakan soal-soal latihan yang akan
dievaluasi melalui turnamen.
Tabel 2.2: Pembentukan Kelompok Belajar Pada TGT
Kelompok C

Kelompok D

Kelompok E

Kelompok F

Atas
Sedang
Sedang
Bawah
3) Tahap Turnamen

Kelompok B

TINGKAT

Kelompok A

KELOMPOK

1
12
13
24

2
11
14
23

3
10
15
22

4
9
16
21

5
8
17
20

6
7
18
19

Turnamen adalah pengganti dari kuis untuk mengevaluasi kemampuan
akademik siswa

yang telah dipahami oleh setiap anggota pada saat

kegiatan belajar kelompok. Langkah awal pada tahap ini adalah
pembentukan peserta turnamen. Hal yang perlu diperhatikan dalam
pembentukan peserta turnamen adalah setiap turnamen mempunyai
peserta dengan kemampuan yang homogen, sehingga akan terjadi
persaingan yang seimbangan. Dalam turnamen setiap tim terdapat 3-4
peserta yang tidak berasal dari kelompok yang sama.
c) Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas karena penelitian ini
dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Munculnya
PTK dilatarbelakangi oleh banyaknya penelitian pendidikan yang dilakukan
oleh para peneliti yang tidak berhubungan langsung dengan subyek
penelitian. Hasilnya berdampak pada kebijakan yang kebanyakan berlaku
umum, namun seringkali tidak secara langsung sesuai dengan kebutuhan
pada setiap interaksi pembelajaran yang sifatnya khas dan setempat.
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1) Pentingnya dan Karakteristik PTK
PTK terutama ditujukan untuk perbaikan proses belajar mengajar.
Penelitian ini dilakukan oleh guru dan diaplikasikan langsung dalam
kelas. Selanjutnya penelitian ini dapat memecahkan masalah dalam
proses dan hasil belajar, sehingga merupakan solusi langsung atau
cepat/segera atas pemasalahan proses belajar mengajar. Jadi secara
khusus tujuan utama PTK adalah memperbaiki praktek pendidikan dan
bukan menghasilkan ilmu baru. Mengingat pentingnya PTK seperti
dipaparkan di atas, maka karakteristik PTK ialah:
(a) Problema yang dihadapi oleh guru di kelas
(b) Adanya tindakan (aksi) tertentu untuk memperbaiki problema
(c) Mengena pada sasaran
Selain karakteritis di atas Penelitian Tindakan Kelas juga
mempunyai tiga ciri pokok, yaitu :
(a) Inkuiri reflektif
(b) Kolaborasi
(c) Refleksi.
Jadi secara umum PTK merupakan kumpulan inkuiri refleksi diri,
yang dilakukan oleh partisipan situasi pendidikan, untuk memperbaiki
praktek pendidikannya sendiri berdasarkan pemahamannya terhadap
praktek pendidikan.
2) Langkah-langkah PTK
Kegiatan PTK meliputi serangkaian langkah-langkah yang berupa
spiral atau siklus, meliputi :
a.

planning

b.

action

c.

observing

d.

evaluation/reflection.
Urutan kegiatan ini baru mulai mapan setelah satu putaran.

Perubahan strategi sesuai dengan pemahaman yang lebih baik tentang
hal-hal yang lebih praktis berdasarkan fakta empiris di kelas, sangat
memungkinkan dilakukan dalam penelitian ini untuk siklus berikutnya.
Seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, langkah-langkah
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PTK berupa siklus spiral menggunakan metode Hopkin dapat dilihat
pada bagan berikut ini:
Bagan 2.2 Siklus spiral alur PTK

Tindakan
Pendahuluan

1. Perencanaan

2. Tindakan

3. Observasi
Perencanaan
ulang

4. Refleksi

Selesai

Tidak

Ya
TUNTAS?
Penjelasan siklus spiral alur PTK di atas :
1. Perencanaan
Sebelum

mengadakan

penelitian,

peneliti

mengidentifikasi

masalah, menyusun rumusan masalah, tujuan dan membuat rencana
tindakan, termasuk di dalamnya instrumen penelitian dan perangkat
pembelajaran.
2. Tindakan
Tindakan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai upaya
membangun pemahaman tentang konsep yang diajarkan.
3. Observasi
Pada tahap ini dilakukan pengamatan hasil belajar siswa selama
mengerjakan tes dengan menerapkan model kooperatif tipe TGT.
4. Refleksi
Peneliti mengulas tentang perubahan yang terjadi pada siswa, guru,
suasana kelas dan mempertimbangkan hasil belajar atau dampak dari
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tindakan yang dilakukan berdasarkan pengamatan dari hasil tes yang
dikerjakan siswa.
5. Perencanaan ulang
Perencanaan ulang dilakukan setelah melihat hasil refleksi, jika
hasil tersebut belum mengalami ketuntasan klasikal maka peneliti
melanjutkan pada siklus berikutnya sampai mencapai ketuntasan
klasikal.
Beberapa hal tidak termasuk dalam kegiatan PTK, meliputi
pembelajaran yang biasa dilakukan guru, pemecahan masalah yang
sederhana, penelitian yang dilakukan orang lain (selain guru/pengajar),
―metode ilmiah‖ yang diterapkan pada pembelajaran.
B. METODE PENELITIAN
1.

Rancangan Penelitian.
Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan yang terfokus dalam
kegiatan di kelas sehingga penelitiannya berupa Penelitian Tindakan Kelas. Tujuan
utama penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran
di kelas pada pokok bahasan trigonometri. Rancangan penelitian tindakan terdiri atas
beberapa tahap yang merupakan satu daur atau siklus yang terdiriatas :

2.

a.

Perencanaan

b.

Pelaksanaan

c.

Observasi

d.

Refleksi

Subyek dan Lokasi Penelitian
a.

Subyek Penelitian
Subyek dalam penelitian ini adalah siswa XI-IPA SMA TARUNA Surabaya
dengan jumlah siswa 27 orang. Pertimbangan penulis mengambil subyek penelitian
tersebut dimana siswa kelas XI-IPA mampu berpikir secara abstrak dan kreatif.
Selain itu penulis mengajar di kelas tersebut.

b.

Lokasi penelitian
Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di SMA TARUNA Surabaya.

3.

Teknik Pengumpulan Data
Menurut Arikunto (2007:32) mengatakan, tes adalah serentetan pertanyaan atau
latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan
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intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Dalam
menggunakan teknik tes, peneliti menggunakan instrumen berupa soal-soal tes obyektif
yang diberikan pada pembelajaran di tiap-tiap siklus.
4.

Teknik Analisis Data
Teknik analisis data ini untuk mengelola data hasil tes yang diperoleh dari siswa
dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi yang
diberikan. Adapun acuan ketuntasan belajar yang sudah ditetapkan dari SMA TARUNA
Surabaya dan sesuai dengan Mendiknas, sebagai berikut :
a.

Ketuntasan Belajar Individu
Seorang siswa disebut telah tuntas belajar apabila siswa telah mencapai skor
65% atau nilai 65. Untuk menghitung persentase ketercapaian digunakan rumus
sebagai berikut :
% 𝑘𝑒𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =

b.

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑡𝑒𝑠
× 100%
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑚𝑎𝑘𝑠

Ketuntasan Belajar Secara Klasikal
Ketuntasan belajar secara klasikal dicapai apabila tercapai lebih dari atau sama
dengan 85% dari jumlah siswa kelas tersebut telah tuntas belajar. Untuk
menghitung ketuntasan belajar siswa dugunakan rumus sebagai berikut :
𝐾𝐵𝐾 =

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠
× 100%
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

Ket :
KBK : Ketuntasan Belajar Klasikal.
C. PEMBAHASAN
1.

Siklus I
Berdasarkan data nilai hasil belajar siswa pada siklus I, dari 27 siswa terdapat 17
siswa atau 62,92% telah tuntas belajar secara individu, sedangkan siswa yang belum
tuntas secara individu adalah

10 siswa atau 37,08%. Dengan demikian sesuai

Mendiknas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar dari 27 siswa kelas XI IPA
dinyatakan belum tuntas belajar secara klasikal dengan ketuntasan belajar kurang dari
standar yang telah ditetapkan yaitu 85%.
2.

Siklus II
Berdasarkan data, dari 27 siswa terdapat 24 siswa atau 88,89% telah tuntas belajar
secara individu, sedangkan siswa yang belum tuntas secara individu adalah 4 siswa atau
11,11%. Dengan demikian sesuai Mendiknas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar
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siswa kelas XI IPA yang diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT
secara klasikal dinyatakan telah tuntas belajar dengan ketuntasan belajar lebih dari yang
telah ditetapkan yaitu 88,89%.
D. KESIMPULAN
Bahwa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT terbukti dapat
meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas XI IPA SMA TARUNA Surabaya. Hal
tersebut ditandai dari ketercapaian indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas dan
adanya peningkatan hasil belajar secara klasikal yang signifikan dari masing-masing siklus
yaitu, siklus I ketuntasan belajar sebesar 62,92%, siklus II ketuntasanbelajar sebesar
88,89%.
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ABSTRAK
Pendidikan sangat penting bagi suatu bangsa karena akan menentukan masa depan bangsa.
Dibutuhkan upaya untuk mengefektifkan proses belajar mengajar agar tujuan pembelajaran tercapai.
Dalam hal ini diperlukan sebuah model pembelajaran yang mendorong siswa mengkonstruksikan
pengetahuan di benak mereka dan memberi makna melalui pengalaman nyata untuk memecahkan suatu
masalah. Peneliti memilih pembelajaran model pembelajaran berbasis masalah sebagai model
pembelajaran pada pokok bahasan Sistem Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV) yang dilaksanakan
dalam penelitian ini.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan pembelajaran matematika terhadap
pembelajaran dilihat dari pengelolaan pembelajaran oleh guru, aktivitas siswa, hasil belajar siswa dan
respon siswa, jika diterapkan model pembelajaran berbasis masalah pada sub pokok bahasan sistem
persamaan linier dua variabel (SPLDV) di kelas X-1 SMA KAWUNG I Surabaya.
Subyek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X-I SMA KAWUNG I Surabaya tahun ajaran
2011-2012, dengan jumlah 26 siswa. Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif dan data diperoleh dengan
menggunakan metode pengamatan, dokumentasi, angket, dan tes.
Peneliti mendapat hasil penelitian sebagai berikut: (1) Pengelolaan pembelajaran: persiapan bernilai
3 (efektif), pendahuluan bernilai 3,33 (efektif), kegiatan inti bernilai 3 (efektif), penutup bernilai 3,14
(efektif),pengelolaan waktu bernilai 2,67 (efektif), suasana kelas bernilai 3,125 (efektif); (2) Aktivitas
siswa: Secara umum aktivitas siswa menunjukan aktivitas yang efektif; (3)Hasil belajar siswa diperoleh
88,46% siswa tuntas dalam hasil belajarnya sedangkan siswa yang tidak tuntas dalam belajarnya 11,54%.
(4) Respon siswa: Secara umum, siswa memberikan respon positif, namun ada satu komponen yaitu
suasana belajar di kelas yang tidak mendapatkan respon positif, dengan hanya 61,54% siswa yang
menyatakan senang dengan suasana belajar di kelas.
Dari keempat aspek diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika di kelas X-1 SMA
KAWUNG I Surabaya dengan model pembelajaran berbasis masalah dikategorikan efektif.

Kata Kunci : Keefektifan, Pembelajaran Berbasis Masalah
A. Pendahuluan
1.

Latar Belakang Masalah
Pendidikan sangat penting bagi suatu bangsa karena akan menentukan masa depan
bangsa. Keberlangsungan hidup bangsa tergantung pada keberhasilan pendidikan dalam
menyiapkan siswa menghadapi masa depan yang penuh persaiangan, terutama pada era
globalisasi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, dituntut sumber daya manusia yang
handal dan mampu berkompetisi secara global sehingga diperlukan ketrampilan tinggi
yang melibatkan pemikiran kritis, sistematis, logis, kreatif, dan kemauan kerjasama
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yang efektif.Dibutuhkan upaya untuk mengefektifkan proses belajar mengajar agar
tujuan pembelajaran tercapai.
Dalam proses pembelajaran seringkali dijumpai siswa yang mengalami kesulitan
dalam menyelesaikan masalah matematika yang berupa soal cerita. Siswa masih merasa
kesulitan dalam membentuk model matematika dari soal cerita yang akan dipecahkan.
Padahal, dalam sebuah soal cerita yang paling penting ialah bagaimana siswa
seharusnya dapat berfikir untuk memahami soal cerita serta membentuk model
matematika dari soal cerita tersebut dengan baik dan benar.
Kurangnya siswa mendapat contoh-contoh dari guru berupa soal cerita serta
kurangnya

guru

menjelaskan

tentang

tata

cara

menyelesaikan

soal

cerita,

mengakibatkan siswa mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah yang berupa
soal cerita.
Agar dalam pelaksanaan pembelajaran matematika tidak membosankan, serta dapat
merangsang pola berfikir tingkat tinggi dari siswa maka, dalam pelaksanaannya dapat
menerapkan berbagai model pembelajaran. Model pembelajaran yang dipilih
diharapkan mampu mengembangkan dan meningkatkan kreativitas, kemandirian,
kerjasama, kepemimpinan, toleransi dan kecakapan siswa.
Peneliti memberikan salah satu alternatif model pembelajaran berbasis masalah
dalam proses KBM yang dilakukannya karena menurut peneliti model ini dapat
merangsang pola pikir tingkat tinggi dari siswa sehingga dapat meningkatkan efektifitas
siswa dalam kegiatan belajar mengajar.
Menurut Dewey (dalam Trianto, 2009:91) belajar berdasarkan masalah adalah
interaksi antara stimulus dengan respon, merupakan hubungan antara dua arah belajar
dan lingkungan. Lingkungan memberi masukan kepada siswa berupa bantuan dan
masalah, sedangkan sistem saraf otak berfungsi menafsirkan bantuan itu secara efektif
sehingga masalah yang dihadapi dapat diselidiki, dinilai, dianalisis serta dicari
pemecahannya dengan baik.
Menurut Ratumanan (dalam Trianto, 2009:92) model pembelajaran berbasis
masalah merupakan suatu model pembelajaran yang efektif untuk merangsang pola
pikir tingkat tinggi.
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran yang berfungsi
untuk merangsang pola pikir tingkat tinggi dalam situasi berorentasi masalah, yang
termasuk di dalamnya belajar bagaimana belajar.
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Dalam hal ini diperlukan sebuah model pembelajaran yang mendorong siswa
mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka dan memberi makna melalui
pengalaman nyata untuk memecahkan suatu masalah. Peneliti memilih model
pembelajaran berbasis masalah sebagai model pembelajaran pada pokok bahasan
SPLDV yang dilaksanakan dalam penelitian ini.
Dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah pada sub pokok
bahasan sistem persamaan linier dua variabel di kelas X-1 SMA KAWUNG I Surabaya
tahun pelajaran 2011/2012, diharapkan mampu menciptakan keefektifan pembelajaran.
2.

Rumusan Masalah
Efektifkah pembelajaran siswa melalui penerapan model pembelajaran berbasis
masalah pada sub pokok bahasan sistem persamaan linier dua variabel di kelas X-1
SMA KAWUNG I Surabaya tahun pelajaran 2011/2012?

3.

Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui efektif atau tidakah pembelajaran, jika diterapkan model
pembelajaran berbasis masalah pada sub pokok bahasan sistem persamaan linier dua
variabel (SPLDV) Di Kelas X-1 SMA KAWUNG I Surabaya.

4.

Kajian Pustaka
a.

Hakekat Matematika
Menurut, Herman Hudoyo (1979:95) matematika seringkali didiskusikan
sebagai suatu kumpulan sistem matematika, yang setiap dari sistem-sistem itu
mempunyai struktur tersebut yang sifatnya bersistem dedukatif. Suatu sistem
dedukatif dimulai dengan memilih beberapa unsur yang tidak didefenisikan
(underfined trems), yang disebut unsur-unsur primitif. Unsur-unsur tersebut
diperlukan sebagai dasar komunikasi. Misalnya di dalam geometri, unsur
―titik‖merupakan suatu unsur yang tidak didefinisikan untuk semua pernyataan
yang melibatkan titik-titik. Dengan demikian aksioma seperti‖ dua titik menentukan
suatu garis‖memberikan karakteristik unsur-unsur yang tidak didefenisikan
tersebut.
Menurut Sriyanto (2007:12), untuk mengenal matematika lebih dekat, lebih
dulu kita harus mengetahui ciri-ciri atau mengenali sifat-sifatnya, yaitu:
1.

Memiliki obyek yang abstrak

2.

Memiliki pola fikir deduktif dan konsisten
Matematika mempunyai ciri khas sebagai ilmu yang memiliki obyek abstrak,

berpola pada pemikiran deduktif aksiomatik dan juga berlandaskan pada kebenaran.
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Peneliti menarik kesimpulan bahwa hakekat matematika itu adalah suatu ilmu
yang berkenaan dengan ide-ide, struktur-struktur dan hubungan-hubungannya
diatur menurut urutan yang logis. Sehingga matematika berkenaan dengan kosepkonsep yang abstrak.
b. Pembelajaran Matematika
Pengertian

pembelajaran

matematika

dapat

diambil

dari

dua

kata

pembentuknya, yaitu pembelajaran dan matematika. Dimyati dan Mudjiono
(2009:157) mengatakan bahwa ―Pembelajaran adalah proses yang diselenggarakan
oleh guru untuk membelajarkan siswa dalam belajar, bagaimana belajar
memperoleh dan memproses pengetahuan, keterampilan dan sikap‖.
Pendapat tersebut diperkuat oleh Undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003
pasal 1 ayat 20 yang menyebutkan bahwa ―Pembelajaran adalah proses interaksi
siswa dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar‖.
Pembelajaran matematika memiliki beberapa tujuan antara lain:
1.

Siswa memahami pengertian matematika, memiliki ketrampilan untuk
menerapkan pengertian tersebut baik dalam matematika sendiri, mata pelajaran
lainnya, maupun dalam kehidupan sehari-hari, menghargai dan menyadari
pentingnya matematika dan meresapi proses, struktur dan pola dalam
matematika.

2.

Siswa

memiliki

pemahaman

tentang hubungan

antara

bagian-bagian

matematika, memiliki kemampuan menganalisa dan menarik kesimpulan, serta
memiliki sikap dan kebiasaan berpikir logis, kritis dan sistematis, bekerja
cermat, tekun dan bertanggung jawab guna terciptanya hasil belajar
matematika (Hendrawati, 2008:2).
Peneliti menarik kesimpulan bahwa pembelajaran matematika adalah proses
yang sengaja dilakukan guru yang menyebabkan siswa di sekolah mempelajari
fakta, konsep, operasi dan prinsip-prinsip yang berperan dalam membentuk proses
berpikir matematis dengan alur penalaran yang logis.
c.

Pembelajaran Berbasis Masalah
Menurut, Muslimin Ibrahim dan Mohamad Nur (2000:2) Pembelajaran
berbasis masalah atau problem based intruction (PBI) merupakan suatu model
pembelajaran yang berfungsi untuk merangsang berfikir tingkat tinggi dalam situasi
berorentasi masalah.
Pembelajaran berbasis masalah terdiri atas lima tahapan sebagai berikut:
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Tahap

Tingkah laku guru
Tahap-1
Guru menjelaskan tujuan pembelajaran,
Orentasi siswa terhadap masalah menjelaskan logistik yang dibutuhkan,
memotivasi siswa terlibat pada aktivitas
pemecahan masalah yang dipilihnya
Tahap-2
Guru membantu siswa mendefenisikan dan
Mengorganisasi siswa untuk
mengorganisasikan tugas belajar yang
belajar
berhubungan dengan masalah tersebut
Tahap-3
Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan
Membimbing penyelidikan
informasi yang sesuai, melakukan eksperimen
individual maupun kelompok
untuk
mendapatkan
penjelasan
dan
pemecahan masalah
Tahap-4
Guru membantu siswa dalam merencanakan
Mengembangkan dan
dan penyiapaan karya sesuai dengan laporan
menyajikan hasil karya
dan membantu mereka untuk berbagi tugas
dengan temannya
Tahap-5
Guru membantu siswa untuk melaksanakan
Menganalisis dan mengevaluasi refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan
proses pemecahan masalah
mereka dan proses yang mereka gunakan
Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran berbasis masalah
adalah pembelajaran yang lebih mengutamakan proses dari suatu produk atau
pemecahan suatu masalah dengan pola berfikir tingkat tinggi, sehingga siswa dapat
ikut dan aktif dalam kegiatan belajar mengajar.
d. Keefektifan
Keefektifan berasal dari kata efektif yang artinya ada efeknya, ada
pengaruhnya. Efektivitas menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Menurut
Shadily dkk (dalam Hartini, 2007 : 22) ―Suatu usaha dikatakan efektif apabila
usaha itu mencapai tujuannya‖. Secara ideal efektivitas dapat dinyatakan dengan
ukuran-ukuran yang agak pasti.
Keefektifan artinya: ―keadaan berpengaruh; hal berkesan; keberhasilan
(tentang usaha, tindakan)‖. Keefektifan menunjukkan taraf tercapainya suatu
tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuannya.
Keefektifan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberhasilan tentang
pengelolaan pembelajran di kelas, aktifitas siswa selama pelajaran berlangsung,
hasil belajar siswa, dan respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran
berbasis masalah.
e.

Pengelolaan Pembelajaran
Pengelolaan pembelajaran oleh guru dalam penelitian ini diobservasi dengan
menggunakan instrumen penelitian berupa lembar observasi kemampuan guru
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mengelola pembelajaran yang dibuat mengacu terhadap RPP yang dibuat oleh
peneliti yang digunakan dalam penelitian ini.
Adapun keterampilan-keterampilan tersebut adalah sebagai berikut:
1.

Persiapan
a. Mengucapkan salam
b. Persiapan sarana pembelajaran.
c. Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar.

2.

Pelaksanaan
a. Pendahuluan
1) Mengaitkan pembelajaran dengan pengetahuan awal siswa (materi
prasyarat).
2) Memotivasi siswa
3) Menyampaikan tujuan pembelajaran
4) Memberi siswa suatu permasalahan.
b. Kegiatan Inti
1) Membantu siswa mendefinisikan permasalahan yang akan dipecahkan.
2) Memberi kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah secara
individu.
3) Memberi arahan kepada siswa yang mengalami kesulitan.
4) Menugaskan siswa untuk mendiskusikan permasalahan secara kelompok.
5) Mengamati setiap kelompok secara bergantian.
6) Memberi bantuan kepada kelompok yang mengalami kesulitan.
7) Memastikan siswa memahami materi yang dibahas.
8) Membimbing siswa dalam menyajikan hasil diskusi.
c. Penutup
1) Memberikan evaluasi.
2) Memberi penghargaan.
3) Membimbing siswa membuat rangkuman.
4) Memberi tugas rumah.

3.

Pengelolaan waktu

4.

Suasana kelas
a. Berpusat pada siswa.
b. Siswa antusias.
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f.

Aktivitas Siswa
Aktivitas siswa adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan siswa selama
proses pembelajaran penemuan terbimbing. Aktivitas siswa akan menimbulkan
keaktifan dalam proses pembelajaran mengakibatkan terbentuknya pengetahuan
dan keterampilan yang akan mengarah pada peningkatan hasil belajar.
Mengerjakan matematika mengandung makna aktivitas guru mengatur kelas
sebaik - baiknya dan menciptakan kondisi yang kondusif sehingga murid dapat
belajar metematika. Aktifnya siswa selama proses belajar mengajar merupakan
salah satu indikator adanya keinginan atau motivasi siswa untuk belajar.
Aktivitas siswa yang diamati dalam penelitian ini meliputi:

g.

a.

Mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru/teman.

b.

Membaca (buku/LKS).

c.

Menulis yang relevan dengan KBM.

d.

Mengerjakan/mendiskusikan masalah.

e.

Berdiskusi/bertanya antara guru dan siswa.

f.

Menyajikan hasil diskusi.

g.

Mencatat/merangkum materi pelajaran.

h.

Perilaku yang tidak relevan dengan KBM

Hasil Belajar Siswa
Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009:20), hasil belajar merupakan puncak
proses belajar. Hasil belajar dapat berupa dampak pengajaran dan dampak
pengiring. Kedua dampak tersebut bermanfaat bagi guru dan siswa. Hasil belajar
merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan dari sisi
guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang
lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar.
Seorang siswa dapat dikatakan berhasil dalam belajar apabila hasil belajarnya
menunjukkan nilai yang tinggi atau memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM).
1.

Ketuntasan belajar siswa secara individual
Penentuan batas pencapaian ketuntasan hasil belajar disepakati pada skor ≥ 70,
namun batas ketuntasan yang paling realistik adalah ditetapkan oleh
guru/sekolah atau daerah.
SMA KAWUNG I Surabaya menetapkan skor 70 sebagai KKM (Kriteria
Ketuntasan Minimal) mata pelajaran Matematika kelas X semester I tahun
ajaran 2011/2012
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2.

Ketuntasan belajar siswa secara klasikal
Ketuntasan secara klasikal dicapai apabila  85% siswa dalam kelas tersebut
tuntas belajarnya, maka ketuntasan belajar secara klasikal tercapai (Depdiknas
dalam Yelvarina, 2010).

h. Respon Siswa
Respon siswa merupakan pendapat siswa terhadap pelaksanaan model
pembelajaran berbasis masalah yang dilakukan oleh guru. Respon siswa terhadap
pembelajaran dapat diupayakan dengan menarik perhatian siswa dalam kegiatan
pembelajaran

yang dilakukan. Perhatian siswa dapat

diaktifkan

dengan

menggunakan suatu model nyata, yang secara langsung dapat diamati, dirasakan
dan dimodifikasi oleh siswa, sehingga siswa akan lebih tertarik terhadap materi
pelajaran yang sedang dipelajari
Respon siswa terhadap proses pembelajaran dalam penelitian ini sesuai dengan
langkah-langkah pada RPP, terdiri atas:
1.

Senang/tidak senangnya siswa terhadap:
a. Materi pelajaran
b. Suasana belajar di kelas
c. Cara guru mengajar

2.

Baru/tidak barunya penilaian terhadap:
a. Kegiatan belajar di kelas
b. Cara guru mengajar

3.

Berminat/tidak berminatnya siswa mengikuti kegiatan pembelajaran berikutnya
seperti yang telah mereka ikuti.

B. Metode Penelitian
1.

Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan desain penelitian ―One Shot
Case Study‖ dengan suatu kelompok diberi perlakuan tertentu (Suryabrata, Sumadi:
2005:100 ).
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2.

Rancangan Penelitian
Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka rancangan penelitian yang akan
dilakukan adalah :
1.

Siswa kelas X-1 SMA KAWUNG I Surabaya diberi sebuah perlakukan yaitu
pembelajaran matematika yang menggunakan model pembelajaran berbasis
masalah.

2.

Selama proses pembelajaran, dilakukan pengamatan terhadap aktivitas sekelompok
siswa dan kemampuan pengelolaan pembelajaran oleh guru.

3.

Di akhir pembelajaran siswa diberi tes hasil belajar dan juga angket untuk
mengetahui respon siswa.

4.

Semua data yang diperoleh selama pembelajaran diolah untuk mendapatkan
jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

5.
3.

Tahap akhir dari penelitian ini adalah laporan (skripsi).

Subjek, Waktu dan Lokasi Penelitian
Subyek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X-I IPA SMA KAWUNG I
Surabaya tahun ajaran 2011-2012, dengan jumlah populasi 26 siswa.

4.

Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan untuk
mengumpulkan data-data penelitian, keterangan atau informasi yang relevan dan akurat
dalam mengadakan suatu penelitian
a.

Metode Pengamatan
Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari hasil pengamatan adalah data
aktivitas siswa dan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran.

b.

Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi digunakan peneliti untuk menentukan skor awal dalam
pembagian kelompok berdasarkan nilai matematika pada ulangan harian bab
sebelumnya.

c.

Metode Angket
Dalam penelitian ini data yang diperoleh dengan metode angket adalah respon
siswa.

d.

Metode Tes
Dalam penelitian ini yang diperoleh dengan metode tes adalah ketuntasan belajar
siswa, data ini diperoleh dari tes yang dilakukan guru setelah proses pembelajaran
selesai.
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5.

Instrumen.
Sesuai dengan metode pengumpulan data, maka instrumen yang digunakan adalah:
a.

Lembar pengamatan untuk pengelolaan pembelajaran digunakan untuk mengetahui
pengelolaan pembelajaran oleh guru selama proses pembelajaran dibuat oleh
peneliti.

b.

Lembar pengamatan aktivitas siswa digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa
selama proses pembelajaran, dibuat oleh peneliti.

c.

Tes hasil belajar (THB), digunakan untuk mengukur tingkat penguasaan siswa
terhadap materi yang telah dipelajari siswa.

d.

Angket respon siswa, digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap
komponen pembelajaran dibuat oleh peneliti.

6.

Teknik Analisis data
a.

Kemampuan guru mengelola pembelajaran
Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran diperoleh dari lembar
pengamatan selama pembelajaran berlangsung. Ada 4 kategori untuk mengisi
lembar pengamatan guru yaitu :
a.

1 untuk kategori tidak efektif.

b.

2 untuk kategori kurang efektif.

c.

3 untuk kategori efektif.

d.

4 untuk kategori sangat efektif.
Data yang dihasilkan dianalisis dengan menghitung rata-rata setiap aspek yang

diamati dalam mengelola pembelajaran dari jumlah pertemuan. Skala kategori
penilaian guru adalah:
a.

Penilaian 3,50 – 4,00 masuk kategori sangat efektif

b.

Penilaian 2,50 – 3,49 masuk kategori efektif

c.

Penilaian 1,50 – 2,49 masuk kategori kurang efektif

d.

Penilaian 1,00 – 1,49 masuk kategori tidak efektif.

b. Aktivitas siswa
Data aktivitas siswa diperoleh dari lembar pengamatan selama pembelajaran
berlangsung. Data yang dihasilkan dianalisis dengan menggunakan persentase.
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Tabel 3.1 Pedoman Pengamatan Aktivitas Siswa
Kategori Aktivitas Siswa
1. Mendengarkan/memperhatikan
penjelasan guru/teman
2. Membaca (buku/LKS)
3. Menulis yang relevan dengan KBM
4. Mengerjakan/mendiskusikan tugas
5. Berdiskusi/bertanya antara guru
dan teman
6. Menyajikan hasil diskusi
7. Mencatat/merangkum
materi
pelajaran
8. Perilaku yang tidak relevan dengan
KBM
(Vina, 2007:35-36).

Persentase Efektif
Waktu Efektif
Toleransi
10%
5% - 15%
10%
10%
30%

5% - 15%
5% - 15%
25% - 35%

25%

20% - 30%

10%

5% - 15%

10%

5% - 15%

0%

0% - 5%

Data aktivitas siswa yang diperoleh dalam proses pembelajaran dianalisis
dengan menggunakan rumus:
Persentase tiap aktivitas:

𝐴
𝐵

× 100%

Keterangan:
A: Jumlah kategori aktivitas siswa yang muncul dan teramati.
B: Jumlah total aktivitas siswa.
(Yusuf dalam Malawati, 2004)
c.

Hasil belajar siswa
Data

tes

yang

dihasilkan

setelah

pembelajaran

dianalisis

untuk

mendeskripsikan ketuntasan hasil belajar siswa dengan kriteria penilaian sebagai
berikut:
a.

Skor  70, masuk kategori Tuntas (T)

b.

Skor < 70, masuk kategori Tidak Tuntas (TT)

Perhitungan untuk menyatakan suatu kelas telah tuntas belajar adalah:
T

KBK = TS × 100%
Keterangan:
KBK

: ketuntasan belajar

T : jumlah siswa yang tuntas
TS

: jumlah siswa seluruhnya
(Trianto, 2009:241)
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Bila ketuntasan belajar  85% siswa dalam kelas tuntas belajarnya, maka
ketuntasan belajar secara klasikal tercapai (Depdiknas dalam Yelvarina, 2010).
d. Respon siswa
Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan rumus :
A

Prosentase respon siswa = B × 100%
Keterangan:
A : Proporsi siswa yang memilih
B: Jumlah siswa (responden)
(Trianto, 2009:243)
Respon siswa dikategorikan positif apabila  70% siswa dalam satu kelas
memberikan respon positif terhadap pembelajaran.
C. Pembahasan
Peneliti mendapat hasil penelitian sebagai berikut:
1.

Pengelolaan pembelajaran:
No
I.

II.

Aspek yang Diamati
PERSIAPAN
1. Mengucapkan salam.
2. Persiapan sarana
pembelajaran
3. Mengorganisasikan siswa
ke dalam kelompokkelompok belajar
PELAKSANAAN
A. Pendahuluan
1. Mengaitkan pembelajaran
dengan pengetahuan awal
siswa
2. Memotivasi siswa
3. Menyampaikan tujuan
pembelajaran
4. Memberi siswa suatu
masalah
B. Kegiatan Inti
1. Membantu siswa
mendefinisikan
permasalahan yang
akan dipecahkan.
2. Memberi kesempatan
kepada siswa untuk
memecahkan masalah
secara individu.
3. memberi arahan

S1

S2

Skor Pengamatan
S3
Rata-rata

3
2

3
3

4
3

3,33
2,67

2

3

4

3

4

3

3

3,33

2
3

3
3

4
4

3
3,33

3

4

4

3,67

3

3

4

3,33

3

3

4

3,33

2

3

3

2,67

Kategori

3

Efektif

3,33

Efektif
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III.
IV.

terhadap siswa yang
mengalami kesulitan.
4. menugaskan siswa
mengerjakan secara
berkelompok.
5. Mengamati setiap
kelompok secara
bergantian
6. Memberi bantuan
kepada kelompok
yang mengalami
kesulitan
7. Memastikan siswa
memahami materi
yang dibahas
8. Membimbing siswa
dalam menyajikan
hasil diskusi
C. Penutup
1. Memberi evaluasi
2. Memberi penghargaan
3. Membimbing siswa
membuat rangkuman
4. Memberi tugas rumah
PENGELOLAAN WAKTU
SUASANA KELAS
Berpusat pada siswa
Siswa antusias

3

4

3

3,33

2

3

4

3

2

3

3

2,67

2

3

3

2,67

3

3

3

3

3
2
3

3
3
3

4
4
3

3,33
3
3

3
2

3
3

2
3

2,67
2,67

3
3

4
3

4
3

3,25
3

3

Efektif

3,14

Efektif

2,67

Efektif

3,125

Efektif

Dari tabel diatas diperoleh persiapan bernilai 3 (efektif), pendahuluan bernilai 3,33
(efektif), kegiatan inti bernilai 3 (efektif), penutup bernilai 3,14 (efektif),pengelolaan
waktu bernilai 2,67 (efektif), suasana kelas bernilai 3,125 (efektif).
2.

Aktivitas siswa :
Aktivitas Siswa Selama Kegiatan Pembelajaran
Kelompok 3

No.

1.
2.
3.
4.
5.

Aspek yang Diamati
Mendengarkan/memper
hatikan
penjelasan
guru/teman
Membaca (buku/LKS)
Menulis yang relevan
dengan KBM
Mengerjakan/mendisku
sikan tugas
Berdiskusi/bertanya
antara guru dan siswa

Persentase aktivitas siswa dalam
KBM (%)
Pertemuan keRatarata
1
2
3

Ket

7,78

8,89

11,11

8,15

Efektif

8,89

7,78

6,67

7,78

Efektif

11,11

12,22

10

11,11

Efektif

31,11

31,11

27,78

30

Efektif

21,11

20

22,22

21,11

Efektif
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6.
7.
8.

Menyajikan
hasil
diskusi
Mencatat/merangkum
materi pelajaran
Perilaku yang tidak
relevan dengan KBM

8,89

12,22

14,44

11,85

Efektif

10

7,78

7,78

8,52

Efektif

1,11

1,11

2,22

1,48

Efektif

Aktivitas Siswa Selama Kegiatan Pembelajaran
Kelompok 5
Persentase aktivitas siswa
dalam KBM (%)
No

Aspek yang Diamati

Pertemuan ke-

Rata-

Ket

1

2

3

rata

11,11

10

10

10,37

Efektif

10

8,89

11,11

10

Efektif

8,89

8,89

11,11

9,63

Efektif

28,89

26,67

27,78

27,78

Efektif

21,11

23,33

22,22

22,22

Efektif

8,89

12,22

8,89

10

Efektif

10

8,89

8,89

9,26

Efektif

1,11

1,11

0

0,74

Efektif

Mendengarkan/memper
1.

hatikan penjelasan
guru/teman

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Membaca (buku/LKS)
Menulis yang relevan
dengan KBM
Mengerjakan/mendisku
sikan tugas
Berdiskusi/bertanya
antara guru dan siswa
Menyajikan hasil
diskusi
Mencatat/merangkum
materi pelajaran
Perilaku yang tidak
relevan dengan KBM

Dapat dilahat dari kedua tabel diatas secara umum aktivitas siswa menunjukan
aktivitas yang efektif.
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3.

Hasil belajar siswa
Hasil Belajar Siswa
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Nama

Achmad Ridoi
Ade Rizky Ilahi
Ahmad Syafi'i
Albina Aprianti
Andri Kusuma
Asrul Rofi
Dimas Ardiansyah P.
Dony Ramadhan P.
Fajar Ifantri
Fandy Achmad Fiki
Faruk
Fazherien Akbarie R.
Firdaus Torry Tangke T.
Helga Vereza B.
Hendyana Setia N.
Johan Irawan
Joshua Gerald M.
Lalatul Fauziah
Moch. Rafli Maulana
Nadya Haerany Veronica
Nanang Fahruzi
Ramadhan Heri Susanto
Rendra Prananda
Rifqi Rofiansyah
Yuni utami N.
Nunik Tri Wahyuni

Skor

70
78
78
65
84
85
88
77
80
77
84
70
60
75
78
88
78
95
65
90
80
77
77
78
85
77

Ketuntasan
Tuntas
Tidak
tuntas
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Dari tabel diatas diperoleh 88,46% siswa tuntas dalam hasil belajarnya sedangkan
siswa yang tidak tuntas dalam belajarnya 11,54%.
4.

Respon siswa:
Persentase Respon Siswa Terhadap Kegiatan Pembelajaran
No.
1.

2.

Uraian
Bagaimana perasaan kamu
terhadap:
a. Tampilan LKS
b. Cara guru mengajar
c. Suasana belajar di kelas
d. Bentuk penghargaan
Bagaimana pendapatmu
terhadap:
a. Lembar Kegiatan Siswa
b. Kegiatan belajar di kelas
c. Cara guru mengajar

Pendapat
Senang
84,62
88,46
61,54
92,31
Baru
88,46
73,08
80,77

Tidak
Senang
15,38
11,54
38,46
7,69
Tidak
Baru
11,54
26,92
19,23

Ket

Positif
Positif
Negatif
Positif

Positif
Positif
Positif
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Apakah kamu berminat
Tidak
Berminat
mengikuti kegiatan
Berminat
3. pembelajaran berikutnya
seperti yang telah kamu
76,92
23,08
Positif
ikuti sekarang ini?
Tidak
Bagaimana pendapatmu
Mengerti
Mengerti
4. tentang bahasa yang
digunakan dalam LKS?
84,62
15,38
Positif
Secara umum, siswa memberikan respon positif, namun ada satu komponen yaitu
suasana belajar di kelas yang tidak mendapatkan respon positif, dengan hanya 61,54%
siswa yang menyatakan senang dengan suasana belajar di kelas.
D. Penutup
1.

Kesimpulan
Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika dengan model pembelajaran
berbasis masalah dikategorikan efektif.

2.

Saran
1.

Hendaknya guru dapat menerapkan pembelajaran dengan model pembelajaran
berbasis masalah serta mengembangkan berbagai aktivitas dan kreatifitas peserta
didik dalam pembelajaran.

2.

Guru perlu menambah wawasannya

tentang teori belajar dan model-model

pembelajaran yang inovatif.
3.

Bagi semua pihak yang berkompeten diharapkan untuk mengembangkan penelitian
ini.

230

Seminar Nasional Pendidikan Matematika
Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika
Surabaya, 05 Mei 2012
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PAKEM DAN MODEL PEMBELAJARAN
KONVENSIONAL TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS
KELAS V SDN TROPODO 2 WARU SIDOARJO DAN SDN WADUNGASRI KEC.
WARU SIDOARJO
Nur Fathonah, S.Pd., M.Pd.
nurunipa@gmail.com
Dosen Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
ABSTRAK
Pengaruh Model Pembelajaran Pakem dan Model Pembelajaran Konvensional terhadap Hasil
Belajar Matematika Siswa Kelas V SDN Tropodo 2 Waru Sidoarjo dan SDN Wadungasri Kec. Waru
Sidoarjo. Tesis, Program Studi Teknologi Pembelajaran, Program Pasca Sarjana Universitas PGRI
Surabaya.

Kata Kunci : Pakem, Pembelajaran Konvensional, Hasil Belajar
I.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Standar Nasional Pendidikan yang telah tercantum pada PP Nomor 19 tahun 2005
yaitu tentang pembelajaran bermutu diselenggarakan secara interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai
dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Selanjutnya
dijelaskan pula bahwa pemerintah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada
sekolah untuk mempersiapkan anak bagi kepentingan dirinya sendiri, bagi kepentingan
masyarakat dan selanjutnya bagi kepentingan pemerintah. Bagi pihak sekolah sebagai
sebuah lembaga pendidikan, dengan peraturan tersebut berarti pemerintah memberi
keleluasaan kepada guru untuk memilih dan menentukan bahan ajar yang sesuai dengan
kondisi dan situasi setempat. Namun, kebebasan tersebut justru menjadi tanggung jawab
yang berat dan besar, karena seorang guru tidak boleh mengajar seenaknya terlebih di
lembaga pendidikan tingkat dasar yaitu di sekolah dasar (SD) yang merupakan satuan
pendidikan formal pertama yang memiliki tugas meletakkan nilai-nilai dasar dan
mengembangkan sikap, kemampuan dan memberikan pengetahuan serta keterampilan
dasar.
Di hadapkan pada situasi dan posisi seperti itu upaya untuk meningkatkan mutu
pendidikan, mau tidak mau perlu dikembangkan pendekatan pembelajaran baru yang
mengarah pada standarisasi nasional pendidikan tersebut. Pembelajaran merupakan
salah satu unsur penentu baik tidaknya lulusan yang dihasilkan oleh suatu sistem
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pendidikan. Pembelajaran ibarat jantung dari proses pembelajaran. Pembelajaran yang
baik cenderung menghasilkan lulusan yang baik pula. Sebagian besar siswa belum
mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, perlu ada
perubahan paradigma pembelajaran.
Pembelajaran yang saat ini dikembangkan di banyak sekolah dasar adalah
Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan atau disingkat dengan
PAKEM. Disebut demikian karena pembelajaran ini dirancang agar siswa aktif dalam
menumbuhkan kreativitas belajar sehingga efektif namun tetap menyenangkan. Siswa
harus menjadi arsitek dalam proses belajar mereka sendiri.
Kenyataannya dari diskusi dengan teman-teman sejawat, rata-rata telah
mengutarakannya bahwa pembelajaran yang menyenangkan merupakan dambaan dari
setiap peserta didik. Karena proses belajar yang menyenangkan bisa meningkatkan
motivasi belajar siswa guna menghasilkan produk belajar yang berkualitas. Untuk
mencapai keberhasilan proses belajar, faktor motivasi merupakan kunci utama. Seorang
guru harus mengetahui secara pasti mengapa seorang siswa memiliki berbagai macam
motif dalam belajar.
Dari paradigma baru pembelajaran, tujuan pembelajaran bukan hanya untuk
merubah perilaku siswa, tetapi membentuk karakter dan sikap mental profesional yang
berorientasi pada perkembangan global. Fokus pembelajaran diarahkan pada bagaimana
―mempelajari cara belajar (learning how to learn)‖ dan bukan semata-mata mempelajari
substansi mata pelajaran. Sedangkan pendekatan, strategi dan metoda pembelajarannya
adalah mengacu pada konsep konstruktivisme yang mendorong dan menghargai usaha
belajar siswa dengan proses inquiry and discovery learning. PAKEM dalam
pelaksanaan pembelajaran mempunyai cara belajar yang kontekstual, sehingga dalam
proses pembelajaran memungkinkan terjadinya pembelajaran berbasis masalah. Siswa
yang terlibat langsung dengan masalah, dan tertantang untuk belajar menyelesaikan
berbagai masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dengan skenario
pembelajaran berbasis masalah siswa akan berusaha memberdayakan seluruh potensi
akademik dan strategi yang mereka miliki untuk menyelesaikan masalah secara
individu/kelompok. Prinsip pembelajaran konstruktivisme yang berorientasi pada
masalah dan tantangan akan menghasilkan sikap mental profesional, yang disebut
research mindedness dalam pola pikir siswa, sehingga kegiatan pembelajaran selalu
menantang dan menyenangkan (Elhamanto, 2009:142).
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Pendekatan pembelajaran PAKEM merupakan sebuah model pembelajaran
kontekstual yang melibatkan paling sedikit empat prinsip utama dalam proses
pembelajarannya.
Keempat

prinsip

tersebut

menurut

Muhammad

Faiq

Dzaki

(http://www.ayyp.org/forum.2010/fb7009.htm) adalah pertama, proses Interaksi (siswa
berinteraksi secara aktif dengan guru, rekan siswa, multi-media, referensi, lingkungan
dsb). Kedua, proses komunikasi (siswa mengkomunikasikan pengalaman belajar
mereka dengan guru dan rekan siswa lain melalui cerita, dialog atau melalui simulasi
role-play). Ketiga, proses Refleksi, (siswa memikirkan kembali tentang kebermaknaan
apa yang mereka telah pelajari, dan apa yang mereka telah lakukan). Keempat, proses
eksplorasi (siswa mengalami langsung dengan melibatkan semua indera mereka melalui
pengamatan, percobaan, penyelidikan dan/atau wawancara).
Pelaksanaan Pakem harus memperhatikan bakat, minat dan modalitas belajar siswa,
dan bukan semata potensi akademiknya, akan tetapi juga cara belajar siswa (visual,
auditorial dan kinestetik). Dengan modalitas visual dimaksudkan bahwa kekuatan
belajar siswa terletak pada indera mata (membaca teks, grafik atau dengan melihat suatu
peristiwa), kekuatan auditorial terletak pada indera pendengaran (mendengar dan
menyimak penjelasan atau cerita), dan kekuatan kinestetik terletak pada perabaan
(seperti menunjuk, menyentuh atau melakukan). Oleh karena itu dengan memahami
kecenderungan potensi siswa tersebut, maka seorang guru selalu dituntut untuk mampu
merancang media, metoda/atau materi pembelajaran kontekstual yang relevan dengan
kecenderungan potensi atau modalitas belajar siswa.
Fenomena penggunaan pendekatan Pakem dengan berbagai analisis kehandalannya
di atas menarik untuk diteliti lebih jauh mengenai efektivitas dari model pembelajaran
ini. Terlebih kita masih banyak melihat masih dipertahankannya model pembelajaran
konvensional oleh beberapa guru dalam proses pembelajaran di Sekolah Dasar.
Keadaan yang sama mudah ditemukan dalam praktek pembelajaran di SDN Tropodo II
Waru Sidoarjo dan SDN Wadungasri Kec. Waru Sidoarjo. Di dua lembaga pendidikan
dasar ini, pendekatan konvensional masih terlihat mendominasi proses belajar mengajar.
Berangkat dari fenomena empiris dan kajian teoritis tentang Pakem inilah,
penelitian ini akan mengkaji pengaruh model pembelajaran pakem dengan model
pembelajaran konvensional terutama untuk pembelajaran mata pelajaran matematika.
Penelitian ini secara umum akan menganalisis pengaruh kedua pendekatan model
pembelajaran tersebut

terhadap prestasi belajar siswa. Desain penelitian ini
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menggunakan rancangan eksperimen yang menggunakan kelompok kontrol dan
kelompok eksperimen, yaitu siswa kelas V SDN Tropodo II Waru Sidoarjo dan SDN
Wadungasri Kec. Waru Sidoarjo.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah:
1.

Apakah model pembelajaran Pakem dan model pembelajaran konvensional
berpengaruh terhadap Prestasi belajar mata pelajaran matematika siswa kelas V
SDN Tropodo II Waru Sidoarjo dan SDN Wadungasri Kec. Waru Sidoarjo?

2.

Apakah antara model pembelajaran Pakem, model pembelajaran konvensional
terdapat interaksi terhadap Prestasi belajar mata pelajaran matematika siswa kelas
V SDN Tropodo II Waru Sidoarjo dan SDN Wadungasri Kec. Waru Sidoarjo?

C. Variabel dan Definisi Operasional Variabel
1.

Variabel Penelitian
a. Variabel bebas adalah variabel yang diduga sebagai sebab munculnya variabel
lain yaitu variabel terikat. Penelitian ini menetapkan variabel bebasnya adalah
Model Pembelajaran Pakem (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan
Menyenangkan) dan model pembelajaran konvensional.
b. Variabel terikat merupakan variabel yang mendapat pengaruh atau diduga
mendapat pengaruh dari variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi
variabel terikatnya adalah prestasi belajar Matematika.

2.

Definisi Operasional Variabel
a. Model Pembelajaran Pakem didefinisikan sebagai sebuah model pembelajaran
kontekstual yang melibatkan empat prinsip utama proses interaksi, proses
komunikasi, proses refleksi, dan proses eksplorasi.
b. Model

Pembelajaran

konvensional

didefinisikan

dengan

pendekatan

pembelajaran yang lebih memposisikan guru sebagai sentral kegiatan (teacher
oriented) dalam proses belajar mengajar dan siswa tidak diberi kesempatan
untuk berperan secara aktif dalam mengembangkan potensi yang ada dalam
dirinya. Dalam penelitian ini pendekatan konvensional yang dimaksud adalah
ceramah.
c. Variabel terikat untuk penelitian ini adalah prestasi belajar mata pelajaran yaitu
perolehan siswa setelah menyelesaikan suatu unit pelajaran dalam mata
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pelajaran matematika pokok bahasan volume balok dan volume kubus dalam
bentuk angka dalam jangka waktu tertentu.
D. Tujuan Penelitian
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh model
pembelajaran Pakem terhadap pencapaian prestasi belajar mata pelajaran matematika
siswa kelas V SDN Tropodo 2 waru Sidoarjo dan SDN Wadungasri Kec. Waru
Sidoarjo. Adapun secara khusus tujuan penelitian ini adalah
1.

Untuk mengkaji pengaruh model pembelajaran Pakem dan model pembelajaran
konvensional terhadap prestasi belajar mata pelajaran matematika siswa kelas V
SDN Tropodo 2 Waru Sidoarjo dan SDN Wadungasri Kec. Waru Sidoarjo.

2.

Untuk mengkaji ada

interaksi antara model pembelajaran Pakem, model

pembelajaran konvensional, dan kreativitas siswa terhadap prestasi belajar mata
pelajaran matematika siswa kelas V SDN Tropodo 2 Waru Sidoarjo dan SDN
Wadungasri Kec. Waru Sidoarjo.
II. METODE PENELITIAN
A. Rancangan Penelitian
Penelitian yang memanipulasikan dan mengendalikan satu variabel bebas atau
lebih, dan melakukan observasi terhadap variabel-variabel terikat untuk menemukan
variasi yang muncul seiring dengan manipulasi variabel bebas tersebut disebut dengan
penelitian eksperimen (Kerlinger, 2002: 508). Oleh karena penelitian yang peneliti
lakukan mempunyai ciri-ciri seperti tersebut maka penelitian ini adalah penelitian
eksperimen.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rancangan penelitian Randomized
Subjects Posttest Only Control Group Design (Postes hanya grup control dengan
random subyek) yaitu sebuah rancangan penelitian eksperimen yang menggunakan
perlakuan terhadap kelompok eksperimen saja dan mempergunakan posttest atau
pengukuran akhir kepada kelompok eksperimen dan control yang dipilih secara random
(Sukradi, 2009: 185).
Variabel yang dimanipulasikan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran
Pakem dan model pembelajaran konvensional.
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B. Deskripsi Populasi dan Penentuan Sampel
Populasi adalah keseluruhan dari subyek penelitian atau semua anggota kelompok
orang, kejadian atau obyek yang telah dirumuskan dengan jelas sebagai obyek
penelitian. Sampel merupakan bagian kecil dari populasi sebagai data empiric penelitian
(Suhardjono, 200: 19). Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin hasil
menghitung maupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif dari pada karakter
tertentu mengenai sekumpulan obyek yang lengkap dan jelas. Sampel adalah sebagian
yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara tertentu (Amidi, 2007: 129).
1.

Populasi
Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Tropodo 2 Waru
Sidoarjo dan SDN Wadungasri Kec. Waru Sidoarjo. Berdasarkan data yang
diperoleh dari kedua sekolah dasar tersebut, pada saat penelitian ini dilakukan
jumlah siswa yang menjadi populasi penelitian ini adalah 142 siswa, dengan rincian
siswa kelas V SDN Tropodo 2 Waru Sidoarjo berjumlah 72 siswa dan siswa kelas
V SDN Wadungasri kec. Waru Sidoarjo berjumlah 70 siswa.

2.

Sampel
Anggota populasi yang berjumlah 142 siswa dalam penelitian ini, kelompok
eksperimen ditetapkan berjumlah 43 siswa yang berasal dari kelas V SDN Tropodo
2 Waru Sidoarjo. Sesuai dengan rancangan eksperimen yang dipakai, maka
kelompok eksperimen ini dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu siswa yang
memiliki kreativitas tinggi dan siswa yang memiliki kreativitas rendah. Kelompok
kontrol terdiri dari siswa kelas V yang berasal dari SDN Wadungasri kec. waru
Sidoarjo berjumlah 34 siswa. Kelompok kontrol juga dibedakan menjadi dua
kategori, yaitu siswa yang mempunyai kreativitas tinggi dan siswa yang memiliki
kreativitas rendah.
Lebih kongkrit gambaran deskripsi populasi dan penentuan sampel seperti pada
tabel 3.3 berikut:
Objek Penelitian
No
1. SD Negeri Tropodo 2 Waru
Sidoarjo
2. SD Negeri Wadungasri
Sidoarjo

Populasi

Sampel

72

43

70

34

Teknik
Sampling
Random

Tabel 3.2. Populasi dan Sampel
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C. Metode Pengumpulan Data
1.

Instrumen Penelitian
Metode pengumpulan data adalah instrumen penelitian yang merupakan alat
penggali data atau alat untuk mengukur variabel penelitian. Instrumen ini
dijabarkan dari variabel yang kemudian dijabarkan lagi menjadi indikator dan
selanjutnya indikator-indikator ini dijabarkan dalam bentuk instrumen. Instrumen
ini pada hakikatnya adalah karakteristik terkecil dari variabel (Sutrisno Hadi, 1987)
Test Prestasi Belajar
Jumlah dan bentuk soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 soal pilihan
ganda dengan empat buah opsi jawaban yaitu a, b, c, dan d. Pedoman penskoran
untuk hasil tes prestasi belajar adalah sebagai berikut.
Jwb benar
Nilai
Jwb benar
30
100
20
29
97
19
28
93
18
27
90
17
26
87
16
25
83
15
24
80
14
23
77
13
22
73
12
21
70
11
Table 3.5: Kriteria Penilaian

2.

Nilai
Jwb benar
67
10
63
9
60
8
57
7
53
6
50
5
47
4
43
3
40
2
37
1
Tes Prestasi Belajar

Nilai
33
30
27
23
20
17
13
10
7
3

Uji Validitas
Sebagai alat ukur, instrumen yang dikembangkan dan digunakan untuk
penelitian ini diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya.
Menurut Purwanto (1998: 179) yang dimaksud validitas tes adalah sejauh mana
suatu tes mampu mengukur yang seharusnya diukur. Validitas tes ini dapat dilihat
dari segi isi dan dari segi susunan. Validitas isi maksudnya adalah materi tes betulbetul merupakan bahan yang representative terhadap bahan pelajaran yang
diberikan. Validitas isi dapat diketahui dengan membandingkan materi tes dengan
analisis rasional terhadap bahan yang seharusnya dipergunakan dalam menyusun
tes. Sedangkan validitas susunan maksudnya adalah materi tes betul-betul
mencerminkan kecakapan yang ingin diukur. Untuk mengetahui validitas susunan
maka hendaklah membandingkan susunan tes dengan syarat tes yang baik
(Nurkancana, 1983 : 124 – 125).
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Agar memperoleh tes yang valid dari segi isi peneliti menjabarkan faktorfaktor yang diukur dalam kisi-kisi. Kisi-kisi tes merupakan pedoman yang berisi
materi yang seharusnya ada dalam tes dengan demikian kisi-kisi inilah yang dipakai
sebagai dasar mengembangkan soal, sedangkan cara pengukuran validitasnya
menggunakan formula product moment.
Teknik korelasi yang digunakan untuk validitas item adalah korelasi product
moment Pearson. Nilai r yang didapat (rhitung) dibandingkan dengan table harga
kritik nilai r (rtabel). Apabila nilai rhitung sama dengan atau lebih besar dari nilai rtabel,
maka item soal dinyatakan valid dengan taraf signifikansi 5 %. Nilai rtabel dengan
N= 38 (40 – 2) dan α = 5 % adalah 0,320.
Untuk soal tes hasil belajar yang berjumlah 30 item pertanyaan terdapat 15
item soal yang valid, dan 4 item soal yang tidak valid. Keempat item soal yang
tidak valid tersebut adalah soal nomer 1,2,3,4,5, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27,
dan 28. (lampiran: 11). Soal yang tidak valid yang berjumlah 15 item tersebut
tersebut diubah dengan soal baru dan diujikan kembali. Sehingga semua item soal
(30 item) menjadi valid dan dapat digunakan dalam penelitian.
D. Metode Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Anava
faktorial atau Anava ganda, yaitu teknik statistik parametrik yang digunakan untuk
menguji perbedaan antara kelompok-kelompok data yang berasal dari 2 variabel bebas
atau lebih (Sugiono, 2007: 183, Tulus Winarsunu, 1996: 15). Proses penghitungan dan
analisis anava penelitian ini menggunakan program SPSS (the Statistical Product and
Service Solution)15.00 for Wondows.
III. PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA
A. Penyajian Data
Dalam penelitian ini yang peneliti kumpulkan adalah data-data yang berkaitan
dengan variabel-variabel yang diidentifikasikan. Adapun variable tersebut meliputi:
Variable bebas adalah penerapan pembelajaran PAKEM. Variable terikatnya adalah
hasil belajar siswa, serta variable moderatornya adalah kreativitas siswa.
Secara deskriptif data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Hasil belajar Matematika siswa yang diajar dengan PAKEM
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Hasil belajar Matematika siswa kelas V SDN Tropodo II dan SDN Wadungasri
Kec. Waru Sidoarjo yang diajar dengan menggunakan Pakem memiliki rentangan
antara 50 – 97, dengan skor rata-rata 74,31, skor tengah (median) sebesar 77,00 dan
skor dengan frekuensi sering muncul adalah 67.00. Sedangkan simpangan baku
sebesar 12,72.
Ilustrasi secara grafis hasil belajar kelompok eksperimen, yaitu siswa yang
diajar dengan metode Pakem yang berasal dari SDN Tropodo II dan SDN
Wadungasri Kec. Waru Sidoarjo dapat dilihat pada tampilan grafik sebagai berikut.

hasil belajar siswa dengan metode Pakem

10

METODE
Pakem

Count

8

6

4

2

0
50.00 53.00 57.00 60.00 67.00 70.00 73.00 77.00 80.00 83.00 87.00 90.00 93.00 97.00

HASIL BELAJAR

Gambar 4.1. Hasil Belajar siswa dengan pendekatan
Pakem
2.

Hasil belajar Matematika siswa yang diajar dengan pembelajaran konvensional
Prestasi belajar Matematika siswa kelas V SDN Tropodo 2 Waru Sidoarjo dan
SDN Wadungasri Kec. Waru Sidoarjo yang diajar dengan menggunakan
pembelajaran konvensional memiliki rentangan 40 – 97, dengan nilai rata-rata
sebesar 61,91 skor nilai tengah (median) sebesar 61.00 dan frekuensi yang sering
muncul adalah 58.00. standart deviasinya adalah 15,16.
Gambaran visual data deskriptif untuk variabel metode konvensional terhadap
hasil belajar siswa dapat dilihat dalam gambar berikut.

239

Seminar Nasional Pendidikan Matematika
Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika
Surabaya, 05 Mei 2012

HASIL BELAJAR METODE KONVENSIONAL

6

5

Frequency

4

3

2

1

0
40.00 43.00 47.00 50.00 53.00 57.00 60.00 63.00 67.00 70.00 73.00 80.00 83.00 87.00 97.00

HASIL BELAJAR METODE KONVENSIONAL

Gambar 4.2. Hasil Belajar siswa dengan pendekatan
Konvensional
3.

Hasil belajar siswa kelompok eksperimen yang memiliki kreativitas tinggi dan
rendah
Siswa kelas V SDN Tropodo 2 Waru Sidoarjo dan SDN Wadungasri Kec.
Waru Sidoarjo yang memiliki kreativitas tinggi berjumlah 22 siswa. Hasil belajar
siswa yang memiliki kreativitas tinggi memiliki rentangan 67 – 97, dengan nilai
rata-rata sebesar 83,22 dan nilai yang sering muncul adalah 77. Sedangkan siswa
yang memiliki kreativitas rendah berjumlah 19 siswa memiliki nilai hasil belajar
dengan rentangan 50 – 83, nilai rata-rata sebesar 64 dan frekuensi nilai yang sering
muncul adalah 67.

4.

Prestasi Belajar siswa kelompok kontrol yang memiliki kreativitas tinggi dan
rendah
Siswa kelas V SDN Tropodo 2 Waru Sidoarjo dan SDN Wadungasri Kec.
Waru Sidoarjo yang memiliki kreativitas tinggi berjumlah 19 siswa. Hasil belajar
siswa yang memiliki kreativitas tinggi memiliki rentangan 60 – 97, dengan nilai
rata-rata sebesar 71,94 dan nilai yang sering muncul adalah 63. Sedangkan siswa
yang memiliki kreativitas rendah berjumlah 16 siswa memiliki nilai hasil belajar
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dengan rentangan 40 – 60, nilai rata-rata sebesar 87,5 dan frekuensi nilai yang
sering muncul adalah 57.
5.

Data yang diperlukan dalam anava dua jalur adalah normalitas dan homoginitas
data. Pengujian masing-masing dengan menggunakan taraf signifikan 5 %. Adapun
hasil pengujian persyaratan sebagai berikut:
a. Uji Normalitas
Uji normalitas sebaran skor dilakukan terhadap prestasi belajar dengan
Kolmogorov-Smirnov. Hasil penghitungan uji normalitas sebaran skor variable
tersebut disajikan pada lampiran 3. Persyaratan normalitas untuk variable dapat
dipenuhi dan hasilnya dapat dilaporkan dalam table berikut ini.
HASILBELAJAR
N
Normal Parameters(a,b)
Most Extreme Differences

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Tabel 4.1: Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

76
68.6053
15.14383
.121
.121
-.079
1.056
.215

a Test distribution is Normal.
b Calculated from data.
Sumber : tabel lampiran 9
Hasil akhir uji K-S memperoleh nilai 1,056 nilai ini lebih besar dari 0,215.
Berdasarkan analisis ini dapat ditarik pemahaman bahwa data yang diperoleh
dari penelitian ini adalah berdistribusi normal.
b. Uji Homoginitas
Sedangkan untuk melakukan uji homoginitas, penelitian ini menggunakan
Levene‘s Test of Equality. Sebagai hasil pengolahan data melalui SPSS
diperoleh gambaran sebagai berikut.
Levene's Test of Equality of Error Variances(a)
Dependent Variable: HASILBELAJAR
F

df1

df2

Sig.

2.253
3
72
.027
Tabel 4.2: Hasil Uji Homoginitas Levene‘s Test
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Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable
is equal across groups.
a Design: Intercept+METODE+KREATIF+METODE * KREATIF
Sumber : tabel lampiran 9
Fhitung yang diperoleh adalah 2.253 dan jika dibandingkan dengan nilai Ftabel
dengan db 3 dan 72 ada taraf signifikansi atau α = 5 %, maka nilai Ftabel adalah
2,74. Oleh karena 2,253 < 2,74 maka dapat dikatakan bahwa data yang diperoleh
dalam penelitian ini adalah homogin. Pada uji homoginitas data dikatakan homogin
apabila harga F hitung lebih kecil dari F tabel (Tulus Winarsunu, 1996: 6).
B. Analisis Data
Analisis varian dua jalur digunakan untuk menguji hipotesis pertama, kedua dan
ketiga penelitian ini.
1.

Pengujian hipotesis pertama
Ha: Pelaksanaan pembelajaran Pakem dan pembelajaran konvensional berpengaruh
terhadap hasil belajar Matematika siswa kelas V
Penghitungan ini menggunakan program SPSS for windows versi 15.00. hasil
penghitungannya seperti table berikut.
Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable: HASILBELAJAR

Source
Corrected Model
Intercept
METODE
KREATIF
METODE
KREATIF
Error
Total

*

Type III
Sum of
Squares
10857.347(
a)
339816.94
0
2997.282
7951.268
386.760

Mean
Square

df
3

3619.116

F
41.082

1
1

2997.282
7951.268

3857.41
0
34.023
90.258

1

386.760

4.394

1 339816.940

Sig.
.000
.000
.000
.000
.000

6342.811
72
88.095
374908.00
76
0
Corrected Total
17200.158
75
Tabel 4.3: Ringkasan Uji Anava Dua Jalur
a R Squared = .631 (Adjusted R Squared = .616)
Sumber : tabel lampiran 10
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Berdasarkan ringkasan hasil analisis Anava di atas, untuk pembelajaran
dengan pendekatan Pakem dan konvensional terhadap hasil belajar siswa diperoleh
Fhitung = 34,02. Dengan membandingkan nilai probabilitasnya yaitu, 0,000 dengan
taraf signifikansinya atau α yaitu 0,05. Apabila nilai probabilitasnya lebih besar dari
taraf signifikansinya maka dikatakan tidak signifikan, sebaliknya apabila nilai
probabilitasnya lebih kecil dari taraf signifikansinya maka dikatakan signifikan.
Berdasarkan tabel tersebut, 0,000 < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa pendekatan
pembelajaran Pakem dan konvensional memengaruhi hasil belajar Matematika
kelas V SDN Tropodo 2 Sidoarjo dan SDN Wadungasri Kec. Waru Sidoarjo. Hasil
penghitungan tersebut sekaligus membuktikan bahwa hipotesis kerja penelitian ini
diterima pada taraf signifikansi 5%.
Untuk melihat perbedaan pengaruh yang ditimbulkan metode Pakem dan
konvensional terhadap hasil belajar dapat diketahui dengan membandingkan nilai
rata-rata (mean) hasil belajar Matematika antara siswa yang diajar dengan
pendekatan Pakem dan konvensional
Nilai rata-rata kedua kelompok ini dapat dilihat pada tabel berikut.
Berdasarkan metode pembelajaran
HASILBELAJAR
METODE
Mean
Konvensi
61.9143
Pakem
74.3171
Total
68.6053
Sumber: lampiran 7

N
35
41
76

Std.
Deviation Minimum Maximum
15.16647
40.00
97.00
12.72289
50.00
97.00
15.14383
40.00
97.00

Median
60.0000
77.0000
67.0000

Tabel 4.4: Perbedaan Nilai Rata-rata Hasil Belajar Siswa
Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar Matematika
siswa yang diajar dengan pendekatan Pakem adalah 74,31 sedangkan siswa yang
diajar dengan metode konvensional memiliki nilai rata-rata 6,91. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran Pakem memiliki pengaruh
lebih kuat terhadap hasil belajar siswa daripada metode konvensional.
C. Interpretasi
Hasil analisis data penelitian sebagaimana diuraikan sebelumnya menunjukkan
bahwa ada pengaruh penggunaan pendekatan Pakem terhadap prestasi belajar siswa.
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Hal ini diketahui dengan melihat nilai rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan
pendekatan Pakem sebesar 74,31 lebih besar dari nilai rata-rata siswa yang diajar
dengan metode konvensional, yaitu 61,91.
Pembelajaran merupakan salah satu unsur penentu baik tidaknya lulusan yang
dihasilkan oleh suatu sistem pendidikan. Ia ibarat jantung dari proses pembelajaran.
Pembelajaran yang baik cenderung menghasilkan lulusan dengan hasil belajar yang baik
pula. Demikian pula sebaliknya. Hasil belajar matematika di Indonesia masih dipandang
kurang baik. Sebagian besar siswa belum mampu menggapai potensi ideal/optimal yang
dimilikinya. Oleh karena itu, perlu ada perubahan proses pembelajaran dari kebiasaan
yang sudah berlangsung selama ini. Pembelajaran yang saat ini dikembangkan dan
banyak dikenalkan ke seluruh pelosok tanah air adalah Pembelajaran Aktif, Kreatif,
Efektif, dan Menyenangkan atau disingkat dengan PAKEM (Zainal Aqib dan Elham
Rohmanto, 2008: 68).
Pakem yang merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan
menyenangkan, merupakan sebuah model pembelajaran kontekstual yang melibatkan
paling sedikit empat prinsip utama dalam proses pembelajarannya. Pertama, proses
Interaksi (siswa berinteraksi secara aktif dengan guru, rekan siswa, multi-media,
referensi,

lingkungan

dan

sebagainya).

Kedua,

proses

Komunikasi

(siswa

mengkomunikasikan pengalaman belajar mereka dengan guru dan rekan siswa lain
melalui cerita, dialog atau melalui simulasi role-play). Ketiga, proses Refleksi, (siswa
memikirkan kembali tentang kebermaknaan apa yang mereka telah pelajari, dan apa
yang mereka telah lakukan). Keempat, proses Eksplorasi (siswa mengalami langsung
dengan melibatkan semua indera mereka melalui pengamatan, percobaan, penyelidikan
dan/atau wawancara).
Proses pembelajaran akan berlangsung seperti yang diharapkan dalam pelaksanaan
konsep Pakem jika peran para guru dalam berinteraksi dengan siswanya selalu
memberikan motivasi, dan memfasilitasinya tanpa mendominasi, memberikan
kesempatan untuk berpartisipasi aktif, membantu dan mengarahkan siswanya untuk
mengembangkan bakat dan minat mereka melalui proses pembelajaran yang terencana.
Perlu dicatat bahwa tugas dan tanggung jawab utama para guru dalam paradigma baru
pendidikan ‖bukan membuat siswa belajar‖ tetapi ‖membuat siswa mau belajar‖, dan
juga ‖bukan mengajarkan mata pelajaran‖ tetapi ‖mengajarkan cara bagaimana
mempelajari mata pelajaran ‖.
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Dari uraian tersebut di atas bahwa ada perbedaan yang signifikan antara siswa yang
diajarkan dengan menggunakan pembelajaran Pakem dengan siswa yang diajar dengan
pembelajaran konvensional pada prestasi belajar Matematika kelas V SDN Tropodo 2
dan SDN wadungasri Kec. Waru Sidoarjo.
Model pembelajaran yang menyenangkan merupakan dambaan dari setiap peserta
didik. Karena proses belajar yang menyenangkan bisa meningkatkan motivasi belajar
yang tinggi bagi siswa guna menghasilkan produk belajar yang berkualitas. Untuk
mencapai keberhasilan proses belajar, faktor motivasi merupakan kunci utama. Seorang
guru harus mengetahui secara pasti mengapa seorang siswa memiliki berbagai macam
motif dalam belajar.
Model pembelajaran dan motivasi merupakan dua hal yang ikut memengaruhi hasil
atau prestasi belajar siswa. Dengan menggunakan atau melaksanakan model
pembelajaran Pakem, yang menyenangkan dan mampu menimbulkan motivasi maka
diasumsikan akan meningkatkan hasil belajar siswa.
Penggunaan pembelajaran Pakem yang bisa menimbulkan kreativitas siswa pada
akhirnya juga akan memengaruhi prestasi belajar siswa. Penelitian ini menyimpulkan
terdapat interaksi antara penggunaan pembelajaran Pakem dan kreativitas dengan
prestasi belajar Matematika siswa kelas V SDN Tropodo II dan SDN Wadungasri Kec.
Waru Sidoarjo.
IV. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Dari penelitian yang penulis lakukan terhadap siswa kelas V SDN Tropodo II dan
SDN Wadungasri Kec. Waru Sidoarjo yang berjumlah 76 siswa yang teridiri dari 41
siswa dari SDN Tropodo II Waru Surabaya dan 35 siswa dari SDN Wadungasri Kec.
Waru Sidoarjo. Sebanyak 41 siswa diajar dengan menggunakan pembelajaran Pakem
dan sebanyak 35 siswa diajar dengan menggunakan pembelajaran konvensional, dari
sebaran angket dan analisis data yang diperoleh ternyata dapat disimpulkan bahwa:
1.

Model pembelajaran Pakem dan model pembelajaran konvensional berpengaruh
terhadap hasil belajar Matematika pokok bahasan siswa kelas V SDN Tropodo II
waru Sidoarjo dan SDN Wadungasri Kec. Waru Sidoarjo.

2.

Terdapat interaksi antara pelaksanaan Pakem, pembelajaran konvensional dan
kreativitas siswa terhadap hasil belajar Matematika siswa kelas V SDN Tropodo II
Waru Sidoarjo dan SDN Wadungasri Kec. Waru Sidoarjo.
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B. Saran
1.

Guru merupakan salah satu factor yang amat penting khususnya dalam pendidikan
formal untuk mewujudkan pencapaian tujuan pembelajaran yang tertuang dalam
kurikulum, keberhasilannya terletak di tangan guru. Selain itu guru merupakan
―Kurikkulum hidup‖ yang akan mengfungsionalisasikan program pengajaran
sebagai sebagai ujung tombak keberhasilan pelaksanaan pengajaran. Gurulah yang
mampu membaca dan mempredikasi keadaan, kebutuhan nyata peserta didik di
masa lampau, kini dan esok. Untuk itu diperlukan tenaga gutu yang professional,
yakni guru yang memiliki kepribadian tinggi, mampu mengelola pembelajaran,
mau

mengembangkan

dirinya,

berpengetahuan

luas,

perpengalaman

dan

bertanggung jawab, hal ini sesuai dengan tuntukan kurikulum yang berorientasi
kepada kompetisi dan life skill.
2.

Dengan demikian guru harus mengubah kegiatan pembelajaran selama ini dari
mentrasfer ke mengkondisikan sehingga peristiwa belajar berlangsung, artinya guru
yang tadinya sebagai pemberi informasi (transformator menjadi fasilitator
(memfasilitasi kebutuhan peserta didik dalam mencapai tujuannya), maka
pernyataan guru tentang ―seberapa jauh‖ kurikulum sudah dicapai (target
kurikulum) bergeser menjadi ―seberapa jauh kurikulum dikuasai, dipahami dan
dibangun oleh peserta didik (target pemahaman). Selain itu guru juga harus mampu
mengembangkan kemampuan peserta didik yang beraneka ragam secara optimal
sehingga peserta didik mampu berperan dalam kehidupannya di masyarakat.

3.

Sebaiknya pihak sekolah harus meningkatkan media pembeljaran yang ada metode
dalam menentukan program-program yang dapat meningkatkan prestasi belajar
siswa, sehingga dengan penerapan metode yang tepat akan diperoleh hasil yang
akan dicapai lebih baik dari sebelumnya, dan hendaknya penerapan tersebut harus
benar-benar dijalankan dengan sungguh-sungguh agar dapat meningkatkan
kemampuan siswa dalam pelajaran matematika yang lebih baik lagi.

4.

Guru dinilai kurang kreatif dalam melakukan inovasi pembelajaran, baik dalam
pemilihan materi ajar, metode pembelajaran, maupun media pembelajaran sehingga
siswa didik cenderung pasif dan bosan dalam menghadapi atmosfer pembelajaran di
kelas. Untuk itu disarankan agar guru lebih kreatif dalam menyajikan materi
pelajaran.
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5.

Perlu menggunakan dan memanfaatkan model pembelajaran Pakem untuk
pembelajaran Matematika di SDN Tropodo 2 dan SDN Wadungasri Kec. Waru
Sidoarjo untuk memberikan variasi dalam metode pembelajaran

6.

Perlu diadakan penelitian lanjutan tentang penggunaan pembelajaran Pakem untuk
mata pelajaran yang lain, yang menekankan pada pembentukan keterampilan dan
pengetahuan.

Lampiran 7
Deskripsi Data
Kelompok Eksperimen
Case Processing Summary
Included
N
Percent
HASILBELAJAR
* METODE

76

Cases
Excluded
N
Percent

100.0%

0

.0%

Total
N
Percent
76

100.0%

Report
HASILBELAJAR
METODE
Konvensi
Pakem
Total

Mean
61.9143
74.3171
68.6053

N
35
41
76

Std.
Deviation Minimum Maximum Median
15.16647
40.00
97.00 60.0000
12.72289
50.00
97.00 77.0000
15.14383
40.00
97.00 67.0000

Graph
hasil belajar siswa dengan metode Pakem

10

METODE
Pakem

Count

8

6

4

2

0
50.00 53.00 57.00 60.00 67.00 70.00 73.00 77.00 80.00 83.00 87.00 90.00 93.00 97.00

HASIL BELAJAR
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HASIL BELAJAR METODE KONVENSIONAL

6

5

Frequency

4

3

2

1

0
40.00

43.00

47.00

50.00

53.00

57.00

60.00

63.00

67.00

70.00

73.00

80.00

83.00

87.00

97.00

HASIL BELAJAR METODE KONVENSIONAL

HASIL UJI VALIDITAS
Item soal

Nilai r

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0,136
0,246
0,222
0,265
0,291
0,417
0,679
0,368
0,417
0,679
0,679
0,459
0,472
0,679
0,339
0,171
0,367
0,417
0,171
0,305
0,439
0,171
0,171
0,171
0,171
0,679
0,171
0,291
0,459
0,472

Nilai r table
(df = 38, α = 5 %)

0,320

Keterangan
rhitung < r tabel
rhitung < r tabel
rhitung < r tabel
rhitung < r tabel
rhitung < r tabel
rhitung > r tabel
rhitung > r tabel
rhitung > r tabel
rhitung > r tabel
rhitung > r tabel
rhitung > r tabel
rhitung > r tabel
rhitung > r tabel
rhitung > r tabel
rhitung > r tabel
rhitung < r tabel
rhitung > r tabel
rhitung > r tabel
rhitung < r tabel
rhitung < r tabel
rhitung > r tabel
rhitung < r tabel
rhitung < r tabel
rhitung < r tabel
rhitung < r tabel
rhitung > r tabel
rhitung < r tabel
rhitung <r tabel
rhitung > r tabel
rhitung > r tabel

Kesimpulan
tidak valid
tidak valid
tidak valid
tidak valid
tidak valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
tidak valid
valid
valid
tidak valid
tidak valid
tidak valid
tidak valid
tidak valid
tidak valid
tidak valid
valid
tidak valid
tidak valid
valid
valid
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Lampiran 9
Uji Homoginitas dan Normalitas
Levene's Test of Equality of Error Variances(a)
Dependent Variable: HASILBELAJAR
F
df1
df2
Sig.
2.253
3
72
.027
Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.
a Design: Intercept+METODE+KREATIF+METODE * KREATIF
NPar Tests
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N
Normal
Parameters(a,b)

Mean
Std. Deviation

Most
Extreme Absolute
Differences
Positive
Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a Test distribution is Normal.

HASILB
ELAJAR
76
68.6053
15.1438
3
.121
.121
-.079
1.056
.215

b Calculated from data.
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IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED
LEARNING) DENGAN TEKNIK RESITASI DALAM KURIKULUM TINGKAT
SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PROSES
DAN HASIL BELAJAR PADA MATERI BENTUK PANGKAT DAN BENTUK AKAR
SISWA KELAS X SMAN 1 GONDANG NGANJUK TAHUN AJARAN 2011/2012
Nining Rudiati
niningrudiati@yahoo.com
Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nusantara PGRI Kediri
ABSTRAK
Permasalahan pendidikan di Indonesia hingga kini masih menjadi perhatian yang cukup
serius bagi pemerintah adalah masalah kualitas pendidikan. Salah satu kurikulum yang pernah
diterapkan yang masih terlaksana sampai saat ini adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP). Kenyataan yang ada siswa menghafal konsep /Rumus dan kurang mampu menggunakan
konsep tersebut jika menemui masalah dalam kehidupan nyata. Hal tersebut menyebabkan siswa
jenuh, sehingga motivasi siswa untuk belajar cenderung menurun akibatnya hasil belajar siswa
menjadi kurang maksimal.
Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil
belajar siswa kelas X SMAN 1 Gondang Nganjuk melalui penerapan pembelajaran berbasis
masalah (problem based learning) dengan teknik resitasi. Penelitian tindakan kelas ini
dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap siklus meliputi empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan
tindakan, pengamatan dan refleksi dengan indikator keberhasilan jika kemampuan guru
menerapkan pembelajaran dalam kategori baik, minimal rata-rata aktivitas dan motivasi siswa
≥75%, ketuntasan belajar siswa (individu) dengan KKM ≥ 75 dan ketuntasan secara klasikal
≥85%.
Dari hasil analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran
berbasis masalah dengan teknik resitasi dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar
siswa. Hal ini ditandai dengan guru mampu menerapkan pembelajaran dengan baik, yaitu
mencapai 80% pada siklus I dan 86% pada siklus II. Terjadi peningkatan rata-rata pencapaian
secara klasikal aktivitas siswa dari 77% pada siklus I menjadi 80% di siklus II. Peningkatan dari
segi motivasi siswa dapat dilihat dari hasil angket motivasi siswa yang meningkat dari siklus I
memperoleh rata-rata prosentase pencapaian 78% menjadi 79% di siklus II. Seiring dengan
meningkatnya aktivitas dan motivasi siswa dalam belajar, hasil belajar siswa pun juga
mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya hasil belajar siswa secara
klasikal hingga mencapai 87% pada siklus II. Dapat disimpulkan implementasi pembelajaran
berbasis masalah dengan teknik resitasi dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar
siswa pada materi bentuk pangkat dan bentuk akar siswa kelas X SMAN I Gondang Nganjuk
tahun pelajaran 2011/2012.
Kata kunci : Kualitas Proses Dan Hasil Belajar, Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem
Based Learning), Teknik Resitasi
PENDAHULUAN
Permasalahan pendidikan di Indonesia hingga kini masih menjadi perhatian yang cukup
serius bagi pemerintah adalah masalah kualitas pendidikan. Salah satu upaya dari pemerintah
adalah dengan melakukan inovasi terhadap kurikulum pembelajaran. Dari beberapa kurikulum
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yang pernah diterapkan, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum
yang masih terlaksana sampai saat ini. Karakteristik dari KTSP yaitu proses pembelajaran pada
satuan pendidikan

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi
prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta
psikologis peserta didik (SNP pasal 19 ayat 1) dalam (Mulyasa, 2007: 245).
Kenyataan yang ada siswa hanya menghafal konsep/rumus dan kurang mampu
menggunakan konsep tersebut jika menemui masalah dalam kehidupan nyata yang berhubungan
dengan konsep yang dimiliki. Hal tersebut menyebabkan siswa jenuh, sehingga motivasi siswa
untuk belajar cenderung menurun dan akibatnya hasil belajar siswa menjadi kurang maksimal.
Berdasarkan pengalaman peneliti dan informasi dari guru matematika di SMAN 1 Gondang
Nganjuk, siswa di sekolah tersebut juga mengalami permasalahan yang serupa, terutama pada
materi bentuk pangkat dan bentuk akar.
Pembelajaran berbasis masalah memiliki karakteristik yaitu pelajaran dimulai dengan
mengangkat suatu permasalahan, siswa memiliki tanggung jawab utama dalam menyelidiki
masalah tersebut, dan guru berperan sebagai fasilitator (Jacobsen, 2009: 242). Dalam
penerapannya, pembelajaran ini membutuhkan waktu yang relatif lama, sehingga perlu ditunjang
dengan teknik resitasi (Penugasan).
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti dapat merumuskan masalah sebagai
berikut:
1.

Bagaimanakah kemampuan guru dalam penerapan pembelajaran berbasis masalah dengan
teknik resitasi pada siswa kelas X Semester Ganjil SMAN 1 Gondang Nganjuk dalam
mempelajari materi bentuk pangkat dan bentuk akar ?

2.

Apakah dengan penerapan pembelajaran berbasis masalah dengan teknik resitasi dapat
meningkatkan aktivitas siswa kelas X Semester Ganjil SMAN 1 Gondang Nganjuk dalam
mempelajari materi bentuk pangkat dan bentuk akar ?

3.

Apakah dengan penerapan pembelajaran berbasis masalah dengan teknik resitasi dapat
meningkatkan motivasi siswa kelas X Semester Ganjil SMAN 1 Gondang Nganjuk dalam
mempelajari materi bentuk pangkat dan bentuk akar ?

4.

Apakah dengan penerapan pembelajaran berbasis masalah dengan teknik resitasi dapat
meningkatkan hasil belajar siswa kelas X Semester Ganjil SMAN 1 Gondang Nganjuk pada
materi bentuk pangkat dan bentuk akar?
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Pembelajaran berbasis masalah (PBL)
Pembelajaran Berbasis Masalah ditandai oleh siswa-siswa yang bekerja bersama siswasiswa lain, paling sering secara berpasangan atau dalam bentuk kelompok-kelompok kecil
(Arends, 2008: 43). Pembelajaran berbasis masalah melatih siswa menjadi pebelajar yang
independen atau mandiri. Model pembelajaran berbasis masalah memiliki beberapa karakteristik
umum (Gijbelc at al,2005; lam, 2004) dalam Jacobsen (2009: 242-243) adalah sebagai berikut:
a.

Pelajaran dimulai dengan mengangkat suatu permasalahan atau satu pertanyaan yang
nantinya menjadi focal point untuk keperluan usaha- usaha investigasi siswa.

b.

Siswa memiliki tanggung jawab utama dalam menyelidiki masalah- masalah dan memburu
pertanyaan- pertanyaan( learning by doing)

c.

Guru dalam pembelajaran berbasis masalah berperan sebagai fasilitator.

Sintaksis Pembelajaran Berbasis Masalah:
Fase 1: memberikan orentasi tentang permasalahanya kepada siswa.
Fase 2: mengorganisaskan siswa untuk meneliti.
Fase 3: membantu investigasi mandiri dan kelompok.
Fase 4: mengembangkan dan mempresentasikan hasil pemecahan permasalahan.
Fase 5: menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah.(Arends, 2008: 57).
Teknik Resitasi
Menurut Djamarah dan Zain (2006: 85) menyebutkan bahwa metode resitasi adalah metode
penyajian bahan dimana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar.
Teknik ini dapat merangsang siswa dalam melakukan aktifitas belajar individual ataupun
kelompok, mengembangkan kemandirian siswa diluar pengawasan guru, membina tanggung
jawab dan disiplin dan mengembangkan kreativitas siswa (Djamarah dan Zein (2006: 87)).
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
Karakteristik dari KTSP yaitu proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan
secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk
berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan
kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik
(SNP pasal 19 ayat 1) dalam (Mulyasa, 2007: 245). Menurut Mulyasa (2007: 255-258) Pada
umumnya pelaksanaan pembelajaran berbasis KTSP mencakup 3 hal : pre tes, pembentukan
kompetensi , dan post tes.
Kualitas Proses
Kualitas diartikan sebagai mutu, sedangkan proses adalah rangkaian suatu tindakan. Sesuai
dengan KTSP kualitas pembelajaran/ kualitas pembentukan kompetensi dapat dilihat dari segi
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proses dan dari segi hasil (Mulyasa, 2007: 256). Adapun kualitas proses yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah kualitas dari suatu proses pembelajaran yang akan diukur dari: aktivitas
siswa, motivasi siswa, serta kemampuan guru dalam menerapkan model Pembelajaran Berbasis
Masalah dengan teknik resitasi.
a.

Motivasi Belajar
Kata ―motif ‖, diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan
sesuatu. Berawal dari kata ―motif‖ itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya
penggerak yang telah menjadi aktif ( Sadirman, 2010: 73). Pendapat lain mengenai motivasi
disampaikan oleh Mc.Donald (dalam Sadirman, 2010: 73) menyatakan motivasi adalah
perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya ―feeling‖ dan
didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.

b.

Aktivitas dalam Belajar
Aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar
mengajar. Montessori (dalam Sadirman, 2010: 96) memberikan petunjuk bahwa yang lebih
banyak melakukan aktivitas di dalam pembentukan diri adalah anak itu sendiri, sedang
pendidik memberikan bimbingan dan merencanakan segala kegiatan yang akan diperbuat
oleh anak didik. Paul B. Diedrich (dalam Sadirman, 2010: 101) membuat suatu daftar yang
berisi 177 macam kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai berikut: Visual
activities, Oral activities, Listening activities, Writing activities, Drawing activities, Motor
activities, Mental activites, Emotional activities.

Hasil Belajar
Untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar maka
dilakukan tes hasil belajar (Trianto, 2008: 164). Menurut Amri dan Iif Khoiru Ahmadi (2010:
72) hasil utama belajar siswa dalam pembelajaran berbasis masalah meliputi:
a.

Ketrampilan inkuiri dan pemecahan masalah.

b.

Mendapatkan perilaku-perilaku peran orang dewasa.

c.

Menjadi siswa mandiri atau siswa otonom.

Metode Penelitian
1.

Subjek dan obyek penelitian
Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas X-6 Semester Ganjil di SMAN 1
Gondang Nganjuk. Jumlah siswa sebanyak 40 siswa, terdiri atas 26 perempuan dan 14 lakilaki. Obyek dalam penelitian ini adalah penerepan model pembelajaran berbasis masalah
dengan teknik resitasi.
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2.

Instrumen Penelitian
Instrumen Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Lembar observasi: Untuk memantau aktivitas di dalam kelas selama pembelajaran
berbasis masalah dengan teknik resitasi berlangsung digunakan lembar observasi untuk
guru dan lembar observasi aktivitas siswa.
b. Catatan Lapangan: digunakan untuk mencatat hal-hal yang terkait dengan penelitian
namun belum tercantum dalam lembar observasi, dalam hal ini dibatasi pada aktivitas
siswa.
c. Tes hasil belajar : Penelitian ini menggunakan satu macam tes yaitu post test (tes akhir)
yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa jika diterapkan model pembelajaran
berbasis masalah dengan teknik resitasi .
d. Lembar angket motivasi siswa: berfungsi untuk mengetahui motivasi siswa terhadap
kegiatan pembelajaran yang dilakukan peneliti .

3.

Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah data kemampuan guru dalam
menerapkan pembelajaran, aktifitas siswa , motivasi siswa, dan hasil belajar siswa. Data
penelitian tersebut dikumpulkan dengan cara:
a. Metode pengamatan
Tujuan pengamatan ini dilakukan adalah untuk mengetahui: Kemampuan guru dalam
menerapkan pembelajaran dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran.
b. Metode tes
Dalam penelitian ini akan dilaksanakan pos tes disetiap pertemuannya.
c. Metode angket
Angket yang digunakan adalah angket motivasi siswa.

4.

Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan setiap siklus pembelajaran berakhir. Data yang diperoleh
dianalisis sebagai berikut.
a. Data kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran
Dianalisis dengan menghitung rata- rata kemampuan guru dalam bentuk prosentase yang
diamati selama mengelola pembelajaran ditiap pertemuan.
% kemampuan guru = ∑

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑎𝑛
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 𝑎𝑛

x 100 % (Komalasari, 2010: 156)
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b. Data aktivitas dan motivasi siswa
Data aktivitas siswa dianalisis dengan menghitung rata- rata dari aktivitas siswa dalam
bentuk prosentase yang diamati selama mengikuti pembelajaran ditiap pertemuan.
Sedangkan motivasi siswa dianalisis dari hasil angket.
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑎𝑛

% aktivitas/motivasi siswa=∑𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 𝑎𝑛

x100% (Komalasari,2010: 156)

Kemudian secara klasikal dianalisis sebagai berikut: Pencapaian klasikal =

𝑃
𝑛

P = prosentase perolehan setiap siswa
N = banyaknya siswa (Wahyuni, 2010: 48-49)
c. Data hasil belajar
Ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan belajar. Menurut Trianto (2008:
171) untuk menentukan ketuntasan belajar siswa (individual) dapat dihitung dengan
menggunakan persamaan sebagai berikut:
𝑇

KB = 𝑇 x 100%
1

Dimana: KB = ketuntasan belajar
T1
Prosentase

T= jumlah skor yang diperoleh siswa

= jumlah skor total
ketuntasan

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎  𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

belajar

siswa

secara

klasikal

dianalisis

dengan

cara:

x 100%

Data yang diperoleh dikonversikan menggunakan skala likert dalam 4 skala A, B, C, D
(Sugiyono, 2011: 93) dengan keterangan sebagai berikut:
A : sangat baik dengan skor 4 B : baik dengan skor 3
C : tidak baik dengan skor 2

D : sangat tidak baik dengan skor 1

Skala prosentase:
0% - 25% : Tidak baik
26% - 50%

51% - 75%

: Cukup baik

: Baik

76% - 100%

: Sangat baik

http://www.scribd.com/doc/24219570/64/contoh-skala-likert
5.

Indikator Keberhasilan
Kemampuan guru dalam penerapan pembelajaran, aktivitas siswa dan motivasi siswa
secara klasikal mempunyai rata-rata prosentase ≥ 75%. Hasil belajar siswa : setiap siswa
dikatakan tuntas belajarnya (ketuntasan individu) sesuai dengan KKM di SMAN 1 Gondang
Nganjuk yaitu dengan nilai ≥ 75, dan suatu kelas dikatakan tuntas belajarnya (ketuntasan
klasikal) jika dalam kelas tersebut terdapat ≥ 85% siswa yang telah tuntas belajarnya
(Depdikbud, dalam Trianto 2008: 171).
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Hasil dan Pembahasan
1.

Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui kemampuan guru dalam
penerapan pembelajaran berbasis masalah dengan teknik resitasi serta untuk mengetahui
peningkatan aktivitas, peningkatan motivasi dan peningkatan hasil belajar siswa kelas X
Semester Ganjil SMAN 1 Gondang Nganjuk jika diterapkan pembelajaran berbasis masalah
dengan teknik resitasi.

2.

Prosedur penelitian
Penelitian yang dilakukan mengunakan rancangan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
Penelitian ini direncanakan menggunakan 2 siklus dan menggunakan model Kemmis dan
Taggart yang terdiri dari 4 tahap yaitu :
a. Perencanaan
b. Pelaksanaan Tindakan
c. Observasi ( pengamatan )
d. Refleksi
Gambar 1;Sumber: (Wiriaatmadja, 2008: 66)
Dalam penelitian ini menggunakan 1 KD 1 RPP yang terdiri dari 4 kali pertemuan, 2
pertemuan untuk materi bentuk pangkat dan 2 pertemuan untuk materi bentuk akar, dalam
siklus 1 terdiri dari 3 pertemuan, sedangkan siklus 2 terdiri dari 1 pertemuan.

3.

Hasil dan Pembahasan
Siklus I
Perencanaan
Tahap awal peneliti melakukan perencanaan sebagai berikut: Menyiapkan lembar observasi
untuk guru dan siswa, lembar catatan lapangan, lembar angket motivasi siswa, lembar
validasi instrumen, dan menyiapkan RPP berkarakter. Selanjutnya membuat Lembar Kerja
Siswa (LKS 01, 02, 03), soal resitasi 1, 2, soal post test 1 dan post test 2.
Pelaksanaan Tindakan: Pertemuan I ( 2x 45 menit) : tujuan pembelajaran yang akan
dipelajari yaitu mendefinisikan dan memahami bentuk pangkat bulat positif, sifat-sifat pada
bentuk pangkat positif, dan bentuk pangkat nol.
Pertemuan II ( 2 x 45 menit) : melaksanakan sintak resitasi(lanjutan dari pertemuan 1)
dilanjutkan dengan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari yaitu mengubah bentuk
pangkat negatif ke pangkat positif dan sebaliknya serta melakukan operasi aljabar pada
bentuk pangkat.
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Pertemuan III ( 2 x 45 menit) : melaksanakan sintak resitasi(lanjutan dari pertemuan 2)
dilanjutkan dengan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari yaitu memahami bentuk akar,
mengubah bentuk akar ke bentuk pangkat dan sebaliknya, dan melakukan operasi aljabar
pada bentuk akar.
Hasil Observasi
Hasil analisis observasi selama penelitian adalah sebagai berikut:
Berikut ini disajikan diagram rekapitulasi data observasi siklus 1:
100%

73%69%71%77%

82%68%

86%77%82%78%

50%
0%
pertemuan 1
kemampuan guru

pertemuan 2
aktivitas siswa

pertemuan 3
hasil belajar siswa

motivasi siswa

Diagram 1 Rekapitulasi data observasi siklus I
Berdasarkan diagram 1 dapat disimpulkan bahwa pada siklus I guru mampu menerapkan
pembelajaran dengan baik, yaitu memperoleh rata-rata 80%, aktivitas siswa mencapai 69%
di pertemuan 1, 68% di pertemuan 2, dan 77% di pertemuan 3 dengan kategori sangat baik,
hasil belajar siswa secara klasikal mencapai 71 % pada post tes 1, dan 82% pada post tes 2
dengan kategori belum tuntas (belum sesuai indikator keberhasilan yaitu ≥ 85%) dan
motivasi siswa secara klasikal mencapai 77% pada angket 1 dan 78% pada angket 2 dengan
kategori sangat baik.
Refleksi
Pada pelaksanaan proses belajar mengajar pada siklus I berdasarkan data yang diperoleh dan
dianalisis dari segi kualitas proses dan hasil sudah cukup baik meskipun demikian masih
perlu ditingkatkan kembali di siklus berikutnya agar dari segi proses dan hasil pembelajaran
menjadi lebih baik lagi. Untuk itu dilakukan revisi untuk perbaikan di siklus II yaitu dengan
soal-soal yang lebih variatif dan lebih intensif dalam memberikan bimbingan selama
pembelajaran berlangsung.
Siklus II
Siklus II terdiri dari 1 kali pertemuan yaitu dengan alokasi waktu 2x45 menit. Materi yang
diajarkan pada siklus II adalah bentuk akar. Tujuan pembelajaran yang akan dipelajari yaitu
menyederhanakan bentuk aljabar yang memuat pangkat rasional dan merasionalkan bentuk
akar. Sebagai apersepsi dilakukan sintak resitasi selanjutnya pembelajaran sesuai sintak PBL
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dan dilakukan post test 3 serta pengambilan data motivasi siswa dari angket motivasi siswa
sebagai akhir siklus II.
Hasil Observasi
Hasil analisis observasi selama penelitian adalah sebagai berikut:
Berikut ini disajikan diagram rekapitulasi data observasi siklus II:
100%

86%

80%

80%

87%

79%

kemampuan guru

aktivitas siswa

60%
pertemuan 4

Diagram 2 Rekapitulasi data observasi siklus II
Berdasarkan diagram 2 dapat disimpulkan bahwa pada siklus II kemampuan guru
memperoleh 86% dengan kategori sangat baik, aktivitas siswa mencapai 80% dengan
kategori sangat baik, serta

hasil belajar siswa secara klasikal mencapai 87% dengan

kategori tuntas (sesuai indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu ketuntasan klasikal ≥
85%) dan motivasi siswa secara klasikal mencapai 79% dengan kategori sangat baik.
Berdasarkan hasil penelitian siklus I dan siklus II diperoleh peningkatan dari segi kualitas
proses dan hasil belajar. Berikut rekapitulasi peningkatan kualitas proses dan hasil belajar
siswa dari siklus I ke siklus II :
100%
50%
0%

73% 69% 71% 77%

pertemuan 1
kemampuan guru

82% 68%

86% 77% 82% 78%

86% 80% 87% 79%

pertemuan 2

pertemuan 3

pertemuan 4

aktivitas siswa

hasil belajar siswa

motivasi siswa

Diagram Rekapitulasi hasil observasi siklus I dan siklus II
Berdasarkan diagram terlihat peningkatan prosentase dari segi kualitas proses yang dilihat
dari kemampuan guru, aktivitas siswa dan motivasi siswa serta hasil belajar siswa dari siklus
I ke siklus II.
Refleksi
Berdasarkan hasil refleksi pada siklus II ini dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan di
semua aspek yang diamati dan penelitian yang dilakukan telah dapat menjawab hipotesis
tindakan dalam penelitian ini sehingga siklus dapat dihentikan.
Pembahasan
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan diperoleh analisa sebagai berikut:
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1. Kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran:
Pada pembelajaran siklus 1, penggunaan waktu kurang dapat terorganisir sesuai rencana.
Hal tersebut berpengaruh terhadap kemampuan guru dalam menerapkan dan mengelola
pembelajaran, saat kegiatan penutup waktu yang tersisa tinggal sedikit sementara guru
harus memberikan kesempatan siswa untuk bertanya jika ada materi yang kurang
dimengerti serta guru juga harus membimbing siswa untuk menyimpulkan pelajaran yang
telah dipelajari. Pada Siklus II dilaksanakan berdasarkan rencana pembelajaran yang telah
direvisi dan diperbaiki dari siklus I. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada siklus
II, penggunaan waktu dalam mengelola pembelajaran lebih baik daripada siklus I,
walaupun ada kendala saat pelaksanaan resitasi di awal pembelajaran yaitu masalah
waktu yang diperlukan siswa untuk mengerjakan soal butuh lebih lama daripada yang
diatur oleh guru sebelumnya, namun hal tersebut dapat diatasi guru dengan meminta
siswa mengerjakan soal dengan nomor tertentu dan meminta siswa yang kurang aktif
untuk maju di depan dengan bimbingan guru. Sedangkan proses pembelajaran
selanjutnya dapat berjalan sesuai dengan rencana, dengan bimbingan yang lebih ekstra
dari guru terutama saat penyelesaian permasalahan pada LKS. Perolehan rata-rata
prosentase kemampuan guru siklus II adalah pada tahap pendahuluan, inti dan penutup
masing-masing memperoleh 89%, 86%, dan 83% dengan kategori sangat baik. Hasil
tersebut telah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan hasil siklus I dan sudah
memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu rata-rata
prosentase kemampuan guru adalah ≥ 75% .
2. Aktivitas siswa selama pembelajaran:
Pada siklus I aktivitas siswa belum maksimal.Banyak faktor yang menyebabkan masih
rendahnya prosentase jumlah siswa yang masuk dalam kategori aktivitas baik, hal ini
terjadi karena siswa belum terbiasa dengan pembelajaran berbasis masalah dengan teknik
resitasi, sehingga mereka belum mempunyai keberanian untuk ikut aktif dalam
pembelajaran. Saat mengerjakan LKS masih ada siswa yang menggantungkan pada
temannya yang dianggap bisa sehingga kerjasama dan kekompakan dalam kelompok
masih kurang. Selain itu masih banyak siswa yang kurang berani bertanya, hanya
beberapa siswa tertentu yang aktif bertanya dan menyampaikan pendapatnya saat diskusi
kelas. Pada siklus II aktivitas siswa semakin meningkat. Hal itu semua dapat terjadi
karena siswa sudah mulai terbiasa dengan pembelajaran yang diterapkan oleh peneliti dan
siswa sudah mulai berani menyampaikan pendapat dalam diskusi kelas serta adanya
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kerjasama dan kekompakan yang lebih baik dari siklus I. Bimbingan yang diberikan guru
juga menjadi faktor penting dari peningkatan aktivitas siswa pada siklus II.
3. Motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran:
Pada siklus I dari segi motivasi siswa yang dianalisis melalui hasil angket motivasi siswa
menunjukkan bahwa siswa menanggapi dengan baik penerapan pembelajaran yang
dilakukan oleh peneliti. Hal tersebut terjadi karena pada pembelajaran matematika
sebelumnya siswa kurang ikut andil dalam pembelajaran, mereka hanya menerima
materi/informasi dari guru tanpa ikut aktif belajar, sehingga cepat jenuh dan kurang
termotivasi untuk belajar matematika. Sedangkan pada siklus II dari segi motivasi siswa
yang dinalisis melalui hasil angket motivasi siswa menunjukkan bahwa motivasi siswa
dalam kategori sangat baik dengan rata-rata prosentase pencapaian klasikal 79%. Hasil
tersebut juga sudah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan siklus I dan sudah
memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu rata-rata pencapaian
klasikal ≥ 75%.
4. Hasil belajar siswa selama mengikuti pembelajaran:
Pada siklus I pelaksanaan tes hasil belajar siswa dilakukan pada pertemuan 1 dan
pertemuan 3. Dari hasil tes siklus I, pada post tes 1 (pertemuan 1) diperoleh 27 siswa
telah tuntas belajar/mendapatkan nilai ≥ 75 (KKM di SMAN 1 Gondang Nganjuk)
dengan prosentase ketuntasan klasikal 71%, sedangkan sebanyak 11 siswa belum tuntas
belajar dengan prosentase 29%, Pada post tes 2 (pertemuan 3) mengalami peningkatan,
diperoleh sejumlah 31 siswa telah tuntas belajar/ mendapatkan nilai ≥75 (KKM di SMAN
1 Gondang Nganjuk) dengan prosentase ketuntasan klasikal 82%, sedangkan sebanyak 7
siswa belum tuntas belajar dengan prosentase 18%.
Kesimpulan
Kemampuan guru dalam penerapan pembelajaran berbasis masalah dengan teknik resitasi
dikatakan baik, ditandai dengan peningkatan kemampuan guru ditiap pertemuan dan dari siklus I
memperoleh rata-rata prosentase pencapaian 80% dan siklus II 86%. Aktivitas siswa juga
dikatakan baik, ditandai dengan peningkatan aktivitas siswa ditiap pertemuan dan dari siklus I
memperoleh rata-rata prosentase pencapaian 77% dan siklus II 80%. Begitu pula dengan
motivasi siswa juga dikatakan baik, ditandai dengan peningkatan aktivitas siswa dalam setiap
siklus, yaitu siklus I memperoleh rata-rata prosentase pencapaian 78% dan siklus II 79%.
Pembelajaran berbasis masalah dengan teknik resitasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa,
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ditandai dengan peningkatan prosentase ketuntasan belajar secara klasikal ditiap post tes dan
dalam setiap siklus, yaitu siklus I dengan prosentase pencapaian klasikal 82% dan siklus II 87 %.
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ABSTRAK
Masih banyak para siswa yang hasil belajarnya masih kurang memuaskan, khususnya dalam
mata pelajaran matematika. Kebanyakan dari mereka kesulitan untuk menghafal rumus. Oleh
karena itu, peneliti mencoba mengadakan penelitian pada materi bilangan pangkat rasional
dengan menggunakan pendekatan induktif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun
rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah pendekatan induktif dapat meningkatkan
hasil belajar matematika materi bilangan pangkat rasional di kelas X - MM 2 di SMK PEMUDA
KRIAN Tahun Ajaran 2011 / 2012? Selain itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk
meningkatkan hasil belajar siswa pada materi bilangan pangkat rasional dengan menggunakan
pendekatan induktif di kelas X-MM2 di SMK PEMUDA KRIAN Tahun Ajaran 2011 / 2012.
Dari hasil analisis didapatkan bahwa hasil belajar matematika melalui Pembelajaran dengan
menggunakan pendekatan induktif secara klasikal telah mengalami peningkatan dari pretest
sampai siklus I. Pada siklus I ketuntasan secara klasikal sebesar 96 % mencakup 45 siswa yang
mengalami ketuntasan individu dari 47 siswa dan nilai rata-rata siswa sebesar 85,74. Dari siklus
I sudah terlihat bahwa sudah mengalami peningkatan, dimana ketuntasan hasil belajar siswa
secara klasikal ≥85%, sehingga tidak memerlukan adanya siklus II.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan pendekatan induktif dapat meningkatkan
hasil belajar matematika siswa kelas X-MM2 di SMK PEMUDA KRIAN Tahun Ajaran 2011 /
2012.
Kata Kunci : Pendekatan Induktif, Peningkatan Hasil Belajar Matematika.
A. Latar Belakang
Banyak siswa – siswa yang memiliki hasil belajar yang kurang memuaskan, khususnya
dalam mata pelajaran matematika. Kebanyakan dari mereka kesulitan untuk menghafal
rumus. Disitulah penyebab rendahnya mutu pendidikan. Melihat kondisi rendahnya prestasi
atau hasil belajar siswa tersebut beberapa upaya dilakukan salah satunya adalah
menggunakan pendekatan yang sesuai dengan materi yang telah ditentukan oleh kurikulum.
Dengan pendekatan yang sesuai dengan materi yang diajarkan diharapkan siswa dapat
meningkatkan hasil belajar atau prestasi siswa. Dengan demikian, akan meningkatkan hasil
belajar siswa, sehingga masalah pendidikan akan sedikit teratasi. Oleh karena itu, peneliti
mencoba mengadakan penelitian pada materi bilangan pangkat rasional dengan
menggunakan pendekatan induktif untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
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Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka rumusan
permasalahan yang diajukan dalam makalah ini adalah :
Apakah penerapan pendekatan induktif dapat meningkatkan hasil belajar
matematika materi bilangan pangkat rasional di kelas X MM 2 di SMK PEMUDA
KRIAN Tahun Ajaran 2011 / 2012?
B. Kajian Teoritis
1. Hasil Belajar dan faktor yang mempengaruhi
a. Pengertian Hasil Belajar
Hasil belajar adalah skor yang ditunjukan dari tes hasil belajar yang diberikan
oleh guru kepada siswa setelah proses belajar pada materi bilangan pangkat rasional
yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan atau tidak.
b. Faktor yang mempengaruhi
Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu dapat dibagi menjadi dua
bagian besar yaitu: (1) Faktor Internal (faktor biologis dan faktor psikologis), (2)
Faktor Eksternal (faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor
lingkungan masyarakat).
2. Pendekatan induktif
Pendekatan induktif ini diartikan sebagai penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan
yang khusus untuk diperlakukan secara umum. ―Keefektifan model ini bergantung pada
keaktifan bimbingan guru seperti dalam proses informasi siswa‖ (Soemadji,1998:1).
Soemadji (1998:7) mengemukakan bahwa atas dasar fleksibilitas model ini telah dibuat
garis besar prosedur umum sebagai berikut:
Tahap 1: Tahap Terbuka (open-ended phase), yaitu antara lain: (1) memperlihatkan
pada para siswa suatu contoh dari konsep atau generalisasi atau sebuah non contoh, (2)
mengajak siswa-siswa untuk mengobservasi dan menggambarkan contoh, (3)
memperlihatkan kepada para siswa-siswa sebuah non contoh, (4) mengajak siswa
kembali untuk mengobservasi dan menggambarkan non contoh, (5) melanjutkan proses
tersebut dengan menggunakan contoh yang lain sebanyak yang telah dipersiapkan, (6)
mengajak para siswa untuk membandingkan contoh dan non contoh. Tahap 2: Tahap
konvergen (Convergent phase), yaitu: Guru harus mempersempit rentangan respon siswa
dan mengarahkan kepada pengenalan hubungan atau karakteristik secara verbal. Proses
ini dinamakan proses konvergensi. Tahap 3: Penutup (closure), yaitu: Menyatakan secara
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gamblang dan tegas pola-pola dalam suatu definisi. Tahap 4: Tahap aplikasi (penerapan),
yaitu: Menerapkan definisi tersebut dengan menerapkan contoh-contoh tambahan.
Keunggulan dan kelemahan model pembelajaran induktif menurut Soemadji (1998),
yaitu: Keunggulannya antara lain : (1) Model induktif dapat menumbuhkan keaktifan
siswa untuk berpartisipasi dalam melakukan observasi, (2) Model induktif mampu
mengembangkan keterampilan proses siswa dalam mengadakan observasi,serta melalui
observasi ini mampu menumbuhkan sikap positif seperti mengungkapkan kejujuran hasil
observasi. Sedangkan kelemahannya antara lain: (1) Waktu yang digunakan terlalu
banyak, (2) Dalam mengambil kesimpulan suatu konsep yang diajarkan banyak
memberikan kebebasan pada siswa.
C. Materi Ajar
Bilangan Berpangkat
1. Pengertian Bilangan Berpangkat
Bilangan berpangkat dirumuskan sebagai berikut𝑎𝑛 = 𝑎 × 𝑎 × 𝑎 × 𝑎 × … × 𝑎
𝑛

2. Aturan Dasar Pengoperasian Bilangan Berpangkat
a. Perkalian Bilangan Berpangkat yang Bilangan Pokoknya Sama
𝑎𝑝 × 𝑎𝑞 = 𝑎𝑝+𝑞

b. Pembagian Bilangan Berpangkat yang Bilangan Pokoknya Sama
𝑎𝑝 : 𝑎𝑞 = 𝑎𝑝−𝑞

c. Pemangkatan Bilangan Berpangkat
𝑎𝑝

𝑞

= 𝑎𝑝×𝑞

d. Pemangkatan dari Perkalian Dua Bilangan
𝑎×𝑏

𝑝

= 𝑎𝑝 × 𝑏𝑝

e. Pemangkatan dari Pembagian Dua Bilangan
𝑎: 𝑏

𝑝

= 𝑎𝑝 : 𝑏𝑝

f. Bilangan Berpangkat Negatif
𝑎−𝑝 =

1
𝑎𝑝
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D. Kerangka Berpikir
Tujuan
Pembelajaran

Proses
Guru ↔ Siswa

Metode pendekatan
induktif

Tes

Hasil Belajar Meningkat

Dari bagan di atas dapat disimpulkan bahwa, peningkatan hasil belajar siswa dapat
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu keterampilan guru, keterkaitan hubungan baik antara
guru dengan siswa, siswa dengan siswa, serta metode mengajar guru. Hal tersebut, akan
membuat siswa lebih memahami materi bilangan pangkat rasional dengan lebih baik.
Karena siswa tidak dituntut untuk menghafal rumus, tapi memahami permasalahan,
sehingga masalah tersebut bisa diselesaikan dengan mudah, yaitu dengan rumus yang
terbentuk dari masalah-masalah tersebut.
E. METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam suatu karya ilmiah, karena adanya
metode yang tepat akan mempermudah kita meneliti dan mendapatkan hasil yang baik serta
dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dalam Metode Penelitian ada beberapa hal
yang dapat diuraikan pada bagian ini. Hal-hal tersebut antara lain:
1. Rancangan Penelitian, yaitu: Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Penelitian
Tindakan Kelas (PTK). Suatu tindakan penelitian selalu memiliki tujuan tertentu, maka
tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi bilangan
pangkat rasional.
Penelitian Tindakan Kelas
1.

Pengertian Penelitian Tindakan Kelas
Penelitian Tindakan Kelas adalah suatu kegiatan penelitian ilmiah yang
dilakukan secara rasional sistematis dan empiris reflektik terhadap berbagai tindakan
yang dilakukan oleh peneliti, sejak disusunnya suatu penerapan sampai penilaian
terhadap tindakan nyata di dalam kelas yang bertujuan untuk memperbaiki dan
meningkatkan kondisi pembelajaran yang dilakukan.
Planning
Reflecting

Action

Observing
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a.

Perencanaan (planning), yaitu: (1) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) tentang materi yang akan diajarkan sesuai dengan pendekatan yang
digunakan, RPP disusun oleh peneliti, (2) Menyusun lembar observasi mengenai
partisipasi siswa, (3) Menyiapkan sarana prasarana yang akan digunakan dalam
setiap pembelajaran yang berupa buku penunjang (paket), LKS, spidol, dan
penghapus, (4) Menyiapkan soal tes yang akan diberikan pada akhir siklus, (5)
Menyiapkan soal pretest, test ini digunakan untuk mendapatkan nilai para siswa
saat sebelum diadakan penelitian menggunakan pendekatan induktif pada materi
bilangan pangkat rasional, (6) Melakukan kegiatan pretest, kemudian mencatat
semua hasil yang diperoleh siswa.

b.

Pelaksanaan (action), yaitu: (1) Pendahuluan (kegiatan pembelajaran dimulai
dengan apersepsi dan motivasi untuk menarik perhatian dan minat siswa dalam
menerima materi yang akan diberikan), (2) Kegiatan inti (Pada tahap ini
dilakukan pengamatan hasil belajar siswa selama mengerjakan tes dengan
menggunakan Metode Pendekatan Induktif),

c.

Pengamatan (observation), yaitu: Pada tahap ini dilakukan pengamatan hasil
belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan
lembar observasi yang telah dibuat.

d.

Refleksi ( Reflection ), yaitu: kegiatan mengevaluasi hasil tindakan yang telah
dilakukan. Kemudian setelah itu mencari masalah – masalah yang mungkin
timbul agar dapat dibuat rencana perbaikan pada siklus II. Setelah guru
merefleksi, ternyata hasilnya adalah tidak ada masalah. Sehingga tidak
memerlukan suatu rangkaian menuju siklus II.

2.

Subjek dan Lokasi Penelitian
1.

Subjek penelitian, yaitu: Subjek pada penelitian kali ini adalah siswa kelas XMM2 (Multimedia) yang berjumlah 47 siswa, di SMK PEMUDA KRIAN, JL.
RAYA KEMASAN KRIAN, kecamatan Krian, kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur.

2.

Lokasi penelitian, yaitu: Lokasi penelitian kali ini adalah sekolah SMK
PEMUDA KRIAN di JL.RAYA KEMASAN KRIAN, kecamatan Krian,
kabupaten Sidoarjo, propinsi Jawa Timur.

3.

Teknik Pengumpulan Data
Penelitian tindakan kelas dilakukan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data
yang utama adalah peneliti yang melakukan tindakan dan siswa yang menerima
267

Seminar Nasional Pendidikan Matematika
Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika
Surabaya, 05 Mei 2012
tindakan, serta sumber data berupa data dokumentasi. Pengambilan data dilakukan
dengan metode tes dan catatan lapangan.
4.

Teknik Analisis Data
Untuk mengetahui skor peningkatan hasil belajar secara individu pada setiap
siklus dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut:
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
× 100%
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚

Melalui skor ini, dapat diperlihatkan seberapa jauh siswa memperhatikan
peningkatan dalam belajar. Jadi, siswa dikatakan tuntas belajar jika skor yang didapat
≥ 75 (SKBM).
Skor yang diperoleh siswa tiap akhir siklus selanjutnya dinyatakan dalam bentuk
presentase yang menyatakan ketuntasan belajar klasikal. Secara klasikal dianggap
tuntas

belajar

apabila

telah

mencapai

85%

dari

siswa yang mencapai daya serap ≥ 75. Ketuntasan belajar secara klasikal dapat
ditulis sebagai berikut:
Keterangan :

𝐸=

𝑛
× 100%
𝑁

E : Presentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal
n : Jumlah siswa yang tuntas belajar
N : Jumlah seluruh siswa ( Depdiknas, 2004: 17 – 20 )
F. Hasil Penelitian
Penelitian ini hanya terdiri dari satu siklus, karena pada siklus pertama sudah memenuhi
persyaratan yaitu nilai ketuntasan klasikalnya sudah mencapai 85% lebih, tepatnya yaitu
96%. Siklus tersebut terdiri dari :
A. Perencanaan, yaitu : (1) Membuat Instrumen pembelajaran : skenario pembelajaran
tentang Bilangan Pangkat rasional : lembar evaluasi post test, (2) Menyiapkan media
pembelajaran yang diperlukan, yaitu spidol, penghapus, serta buku penunjang yang berisi
materi yang akan dibahas, (3) Menyiapkan observer untuk menyeragamkan persepsi
terhadap lembar observasi yang akan digunakan untuk mengamati kemampuan
keterampilan siswa dalam menemukan konsep pada bilangan pangkat rasional.
B. Pelaksanaan, yaitu: Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan skenario
pembelajaran, antara lain : (1) Pendahuluan (Pada kegiatan pembelajaran ini dimulai
dengan apersepsi dan motivasi untuk menarik perhatian dan minat siswa dalam menerima
materi yang akan diberikan), (2) Kegiatan inti (guru melakukan proses belajar mengajar
dan juga pengamatan yang sedang diteliti).
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C. Pengamatan (observation), yaitu: pengamatan hasil belajar siswa selama proses
pembelajaran berlangsung. Pengamatan dilakukan dengan cara memberi soal post test
kepada para siswa. Cara mengetahui hasil pengamatan dengan cara perhitungan
ketuntasan klasikal, dimana hasilnya adalah:

45

𝐸 = 47 × 100% = 95,74% = 96%

Sehingga kelas X – MM 2 ―SMK PEMUDA KRIAN‖ dikatakan tuntas belajar dalam
materi bilangan pangkat rasional, karena nilai ketuntasannya ≥85% yaitu 96%.
D. Refleksi : dengan melihat hasil nilai post test yang jauh dari pretest, tampak ada
peningkatan dan terlihat jelas bahwa disiklus selanjutnya akan terus meningkat.
G. Kesimpulan.
Kesimpulan yang diperoleh dari pembelajaran bilangan pangkat rasional dengan
menggunakan

pendekatan

induktif

adalah

penerapan

pendekatan

induktif

dapat

meningkatkan hasil belajar matematika materi bilangan pangkat rasional di kelas X-MM 2
di SMK PEMUDA Krian tahun ajaran 2011 - 2012, karena dengan mengoptimalkan
keinginan tahuan siswa terhadap asal dari rumus – rumus, akan membuat para siswa jauh
lebih paham dan bahkan dapat jauh lebih ingat dengan rumus, daripada harus menghafal
semua rumus – rumus tadi.
H. Saran.
Tidak semua materi pelajaran bisa menggunakan pendekatan induktif. Oleh karena itu
guru harus pandai – pandai dalam memilih materi pelajaran yang sesuai dengan penggunaan
pendekatan induktif
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP )
SMK “ PEMUDA “ KRIAN
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012
Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas / Semester

: X – MM2

Pertemuan ke

:1

Alokasi Waktu

: 4 jam pelajaran ( 2 × 45 menit )

Standar Kompetensi : 1. Memecahkan masalah berkaitan dengan konsep operasi bilangan riil.
Kompetensi Dasar

I.

: 1.2. Menerapkan operasi pada bilangan berpangkat

INDIKATOR
1.2.1. Mengoperasikan bilangan berpangkat sesuai dengan sifat-sifatnya.
1.2.2. Menyederhanakan bilangan berpangkat dengan menggunakan sifat-sifatnya.

II.

TUJUAN PEMBELAJARAN
A. Akademik
1. Siswa dapat mengoperasikan bilangan berpangkat sesuai dengan sifat-sifatnya.
2. Siswa dapat menyederhanakan bilangan berpangkat dengan menggunakan sifatsifatnya.
B. Nilai Karakter
Menumbuhkan rasa bertanggung jawab dan kemandirian siswa.

III.

MATERI PEMBELAJARAN
Bilangan Berpangkat
1. Pengertian Bilangan Berpangkat
Bilangan berpangkat dirumuskan sebagai berikut : 𝑎𝑛 = 𝑎 × 𝑎 × 𝑎 × 𝑎 × … × 𝑎
𝑛
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Contoh:
1) 23 = 2 × 2 × 2 = 8
2. Aturan Dasar Pengoperasian Bilangan Berpangkat
a. Perkalian Bilangan Berpangkat yang Bilangan Pokoknya Sama
Contoh:
1) 23 × 24 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 27 = 23+4 = 128
2) 𝑎2 × 𝑎3 = 𝑎 × 𝑎 × 𝑎 × 𝑎 × 𝑎 = 𝑎5 = 𝑎2+3
Dari beberapa contoh maupun noncontoh diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:
𝑎𝑝 × 𝑎 𝑞 = 𝑎𝑝+𝑞

b. Pembagian Bilangan Berpangkat yang Bilangan Pokoknya Sama
Contoh:
1) 26 : 23 =

2×2×2×2×2×2
2×2×2

= 2 × 2 × 2 = 23 = 26−3 = 8

2) 𝑎5 : 𝑎3 = 𝑎 × 𝑎 × 𝑎 × 𝑎 × 𝑎 : 𝑎 × 𝑎 × 𝑎 = 𝑎2 = 𝑎5−3
Dari beberapa contoh maupun noncontoh diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:
𝑎𝑝 : 𝑎𝑞 = 𝑎𝑝−𝑞

c. Pemangkatan Bilangan Berpangkat
Contoh:
1) 23

2

= 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 26 = 23×2 = 64

2) 𝑎3

3

= 𝑎 × 𝑎 × 𝑎 × 𝑎 × 𝑎 × 𝑎 × 𝑎 × 𝑎 × 𝑎 = 𝑎9 = 𝑎33

Dari beberapa contoh maupun noncontoh diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:
𝑎𝑝

𝑞

= 𝑎𝑝×𝑞

d. Pemangkatan dari Perkalian Dua Bilangan
Contoh:
1) 3 × 5

2

= 3 × 5 × 3 × 5 = 3 × 3 × 5 × 5 = 9 × 25 = 32 × 52 = 225

2) 2 × 5

4

= 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 = 104 = 10000 =

2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 = 16 × 3125 = 24 × 54
3) 𝑎 × 𝑏

2

= 𝑎 × 𝑏 × 𝑎 × 𝑏 = 𝑎 × 𝑎 × 𝑏 × 𝑏 = 𝑎2 × 𝑏 2

Dari beberapa contoh maupun noncontoh diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:
𝑎×𝑏

𝑝

= 𝑎𝑝 × 𝑏𝑝
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IV.

V.

METODE PEMBELAJARAN
1.

Metode Pembelajaran

: demonstrasi, dan pemberian tugas

2.

Model Pembelajaran

: Pembelajaran Langsung,

3.

Pendekatan

: pendekatan induktif

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
Pertemuan ke 1
NO
1

2

3

4

5

Kegiatan Guru

Kegiatan Siswa
Alokasi Waktu
Tahap Persiapan
Guru masuk kelas Siswa menjawab
1 menit
dengan
salam guru.
mengucapkan
salam
Guru menyiapkan Siswa juga
2 menit
buku, spidol, dan menyiapkan buku,
penghapus.
alat tulis, serta
LKS.
Tahap Pembuka
Guru
Siswa menjawab
2 menit
menyampaikan
―TIDAK‖
motivasi kepada
siswa tentang
materi yang akan
dibahas,
―Dapatkah
menghitung
secara cepat jika
diketahui 23 ×
22 ?‖
Guru
Siswa
2 menit
menyampaikan
mendengarkan
tujuan
tujuan yang
pembelajaran ini
diberikan oleh
yang sangat erat
guru secara
hubungannya
gamblang
dengan kehidupan
sehari – hari.
Tahap Inti
Guru memberikan Siswa
10 menit
contoh – contoh
memperhatikan
yang berkaitan
dengan seksama
dengan materi
dan turut serta
Bilangan
dalam pengerjaan
Pangkat.
contoh – contoh
soal tersebut.

Keterangan
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6

7

8

9

10

11

12

Guru memberikan
contoh – contoh
yang lebih
banyak lagi dan
menyuruh para
siswa untuk
mengerjakannya
secara diskusi dan
menarik
kesimpulan.
Guru
memonitoring
para siswa dalam
diskusinya dan
menjawab
pertanyaan dari
para siswa yang
masih kurang
paham dengan
apa yang
diberikan tadi.
Guru membahas
tentang hasil
diskusi.

Siswa berdiskusi
dengan teman
sebangku, serta
bertanya pada
guru jika ada yang
kurang paham.

10 menit

Siswa menulis
serta mengerjakan
contoh – contoh
dengan hasil
jawaban dari
pertanyaan yang
sudah diajukan
kepada guru.

15 menit

Siswa
mengemukakan
hasil diskusi
masing-masing.
Guru menarik
Siswa mencatat
kesimpulan dari
hasil kesimpulan
beberapa hasil
dan rumus yang
yang diperoleh
sudah ditetapkan.
Guru memberikan Siswa
soal – soal latihan mengerjakan soal
dengan
– soal latihan yang
menggunakan
diberikan oleh
rumus yang sudah guru di buku
ditetapkan
latihan.
sebelumnya.
Tahap Penutup
Guru membahas
Siswa mengoreksi
soal – soal latihan hasil pekerjaan
dengan
masing – masing
menggunakan
dan melakukan
rumus yang sudah pembetulan jika
disepakati.
terjadi kesalahan.
Guru memberikan Siswa mencatat
kesimpulan yang hasil kesimpulan
berisi konsep –
dan konsep yang
konsep/ rumus berlaku.
rumus yang sudah
disepakati dibuku
digunakan dalam

15 menit

5 menit

10 menit

15 menit

3 menit
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penyelesaian soal
– soal yang
berkaitan dengan
materi yang
dibahas.
VI.

ALAT / BAHAN / SUMBER BELAJAR
1.

Buku siswa

2.

LKS

3.

Alat Bantu belajar berupa: media pembelajaran berupa power point, buku, alat tulis,

VII. PENILAIAN
1.

Teknik

: tes , pemberian tugas.

2.

Bentuk instrument

: uraian dan unjuk kerja

VIII. INSTRUMEN
Sederhanakan dengan menggunakan rumus bilangan berpangkat yang sudah kalian temukan
sebelumnya.
a.

73 . 75 . 73

b.

55 ÷ 52 . 53

c.

52

3

÷ 51 . 55 ÷ 52

d.

42 . 24 . 3 × 5

3

IX. PEDOMAN PENSKORAN
No soal
A
B
C
D

Jawaban
Skor
3
3+5+3
11
skor
= 25
7 .7 .7 = 7
=7
Sub Total Skor = 25
5
2
3
5−2+3
6
skor = 25
5 ÷5 ×5 =5
=5
Sub Total Skor = 25
skor = 25
52 3 ÷ 51 . 55 ÷ 52 = 56−1+5−2 = 58
Sub Total Skor = 25
2
4
3
4
4
3
skor = 25
4 × 2 × 3 × 5 = 2 × 2 × 3 × 53
8
3
3
=2 ×3 ×5
Sub Total Skor = 25
TOTAL SKOR = 25 + 25 + 25 + 25 = 100
3

5
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2. Penilaian Karakter
Lembar Pengamatan
No.

Aspek – Aspek Yang Diamati

Skala Penilaian
1
2
3

4

Bertanggung jawab (K1)
Kemandirian siswa (K2)
Setelah diketahui Skor total nilai tersebut dikonvensikan dengan rentang nilai seperti
berikut :
7 – 11

: Belum terlihat

12 – 17

: Mulai terlihat

18 – 23

: Mulai berkembang

24 – 28

: Membudaya

Mengetahui,
Guru Pamong

Argo Priambodo S.Pd

Sidoarjo, 19 September 2011
Mahasiswa PPL

Zarah Mous Tafavi
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PEMBELAJARAN LEARNING COMUNITY DAN TALKING STICK DENGAN MEDIA
SEGITIGA SIKU – SIKU PADA POKOK BAHASAN ATURAN SINUS
M. Safa’udin
Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nusantara PGRI Kediri
ABSTRAK
Pendidikan pada dewasa ini tidak terlepas dari sistem pendidikan nasional. Dimana
pendidikan dalan undang – undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar siswa secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya. Dalam hal ini
pembelajaran menjadi salah satu kunci pokok dalam pembentukan potensi diri tersebut. Jika
suatu pembelajaran yang dilakukan tidak dapat diterima siswa sesuai nalarnya, maka akan
mempengaruhi respon siswa tersebut termasuk juga hasil belajarnya.
Rendahnya hasil belajar juga merupakan salah satu masalah dalam pembelajaran
matematika, khususnya matematika sekolah. Hal ini terbukti dengan rendahnya nilai ulangan
harian (UH), ujian akhir sekolah (UAS) atupun nilai ujian nasional (UN) siswa. Hal ini
dimungkinkan karena pengemasan pembelajaran yang kurang menarik.
Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka peneliti ingin mencoba menerapkan
pembelajaran Learning Comunity dan Talking Stick dengan alat peraga segitiga siku – siku
sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan aturan sinus.
Sehingga berdasarkan hasil penelitian yang akan dilakukan diharapkan pembeljaran learning
comunity dan talking stick dengan media segitiga siku – siku dapat dijadikan salah satu alternatif
dalam pembelajaran matematika.
Kata Kunci : Pembelajaran Learning Comunity dan Talking Stick, Alat Peraga Segitiga SikuSiku, Aturan Sinus.
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Ada sebuah kalimat yang berbunyi bahwa ―matematika adalah sumber dari ilmu-ilmu
yang lain‖. Dari sini dapat di tarik kesimpulan bahwa banyak konsep matematika yang
digunakan dalam mengembangkan teori – teori ilmu pengetahuan. Sebagai contoh dalam
kehidupan sehari – hari kita sering menjumpai konsep matematika, seperti jual beli sembako
dll.
Pada dasarnya pendidikan adalah investasi jangka panjang yang memerlukan usaha dan
dana yang cukup besar, hal ini diakui oleh semua orang atau suatu bangsa demi
kelangsungan masa depannya. Demikian halnya dengan Indonesia menaruh harapan besar
terhadap pendidik dalam perkembangan masa depan bangsa ini, karena dari sanalah tunas
muda harapan bangsa sebagai generasi penerus dibentuk. Meski diakui bahwa pendidikan
adalah investasi besar jangka panjang yang harus ditata, disiapkan dan diberikan sarana
maupun prasarananya dalam arti modal material yang cukup besar, tetapi sampai saat ini
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Indonesia masih berkutat pada problematika ( permasalahan ) klasik dalam hal ini yaitu
kualitas pendidikan. Sebagai contoh perbaikan sistem pengajaran dan peninghkatan kualitas
guru merupakan beberapa upaya dalam peningkatan mutu belajar. Khususnya untuk
matematika, banyak hal yang dapat mendukung upaya – upaya yang ada tersebut
diantaranya adalah bagaimana cara menciptakan suasana belajar yang menarik.
Kurangnya perencanaan kegiatan pembelajaran oleh guru dapat mempengaruhi kemauan
siswa dalam belajar, termasuk juga dalam pelajaran matematika. Siswa yang memiliki
kemauan dan keingintahuan yang kurang dalam belajar matematika akan kesulitan dalam
belajar matematika. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya pemahaman siswa terhadap
matematika khususnya dalam materi trigonometri.
Permasalan tersebut juga dialami oleh siswa kelas XI SMK 3 kediri khususnya untuk
materi aturan sinus dan kosinus. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan guru yang
bersangkutan dan PPL bahwa berdasarkan hasil belajar pada tahun 2011/2012 yang lalu dari
hasil ulangan harian untuk pokok bahasan aturan sinus dan kosinus terdapat 18 dari 30 siswa
mendapat nilai di bawah KKM (kriteria ketuntasan minimal) yang telah ditentukan yaitu 70,
berarti 60% siswa kelas XI tahun pelajaran 2011/2012 mengalami kesulitan pada pokok
bahasan aturan sinus dan kosinus.
Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal ,diantaranya adalah:
1. Siswa kurang dapat memodelkan permasalahan permasalahan yang ada.
2. Tidak mantapnya konsep dalam aturan sinus dari wawancara dengan beberapa siswa yang
bersangkutan
3. Kurangnya penggunaan media atau alat peraga.
4. Kurangnya minat siswa dalam melakukan pembelajaran yang ada karena pembelajaran
matematika kurang dikemas secara menarik
Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka peneliti ingin mencoba menerapkan
pembelajarn learning comunity dan talking stick dengan alat peraga segitiga siku – siku
diharapkan dapat memberi solusi dalam penyelesaian masalah yang ada
B. RUMUSAN PERTANYAAN
1. Bagaimanakah contoh rancangan pelaksanaan pembelajarnnya ?
2. Bagaimanakah media bangun datar segitiga siku – siku melalui model learning comunity
dengan talking stick dalam pembelajaran matematika di SMK ?
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C. TUJUAN PENULISAN
1. Mengetahui contoh rancangan pelaksanaan pembelajarnnya ?
2. Mengetehui media bangun datar segitiga siku – siku melalui model learning comunity
dengan talking stick dalam pembelajaran matematika di SMK ?
D. MANFAAT PENULISAN
a) Bagi Siswa
1. Menghasilkan siswa yang mampu mengembangkan pikirannya
2. Menghasilkan siswa aktif dan mampu berfikir kreatif
3. Menghasilkan siswa yang mampu bekerjasama dengan baik dalam proses
pembelajaran
b) Bagi Guru
1. Mengenalkan salah satu media bangun datar melalui model pembelajaran yaitu
learning comunity dan talking stick yang dapat digunakan guru sebagai salah satu
alternatif untuk mengembangkan kemampuan siswa
2. Memberikan pengalaman bagi guru mengenai hasil dari pelaksanaan penelitian
c) Bagi Penulis
1. Menghasilkan suati kombinasi model pembelajaran
2. Meningkatkan pemahaman peneliti tentang media bangun datar melalui model
learning comunity dan talking stick
3. Memberikan pengalaman bagi peneliti mengenai hasil dari pelaksanaan penelitian
INTI
A. MODEL PEMBELAJARAN
Model pembelajaran adalah ― kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang
sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar
tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para
pengajar dalam merancang aktivitas belajar mengajar (Soekamto, 2000: 10) dalam (Trianto,
2011: 5). Selain itu ada juga yang mengemukakan bahwa model pembelajaran adalah pola
yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran dikelas maupun
territorial (Agus supriono, 2009: 46 ). Dari kedua pendapat diatas maka dapat disimpulkan
bahwa

model pembelajaran memberikan kerangka dan pedoman penyusunan rencana

pembelajaran bagi guru untuk mengajar
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B. MODEL PEMBELAJARAN LEARNING COMUNITY
Learning comunity (masyarakat belajar) merupakan model pembelajaran yang
berdasarkan pada pembelajaran kontekstual. Pada konsep learning comunity menyarankan
agar hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Hasil belajar yang
diperoleh harus mengedepankan masa depan agar bisa bersaing didalam masarakat, jika
setiap orang mau belajar dari orang lain, maka setiap orang lain bisa menjadi sumber belajar,
dan ini berarti setiap orang akan sangat kaya dengan pengetahuan dan pengalaman, karena
pembelajaran dengan tehnik belajar kelompok ini sangat membantu proses pembelajaran
dikelas dan setiap pembelajar terikat dengan lingkungan, (Sofan Amri dan Iif Khoiru
Ahmadi, 2010: 30)
Langkah – langkah pembelajaran learning comunity
a. Guru menyajikan materi pembelajaran
b. Guru

menyuruh

semua

siswa

untuk

berpartisipasi

dalam

belajar

kelompok

(bermasyarakat) terhadap siswa yang terikat dalam kegiatan pembelajaran
c. Bekerjasama dengan orang lain lebih baik daripada belajar sendiri
d. Antar siswa bertukar pengalaman dan ide belajar
e. Guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran bersama siswa
C. MODEL PEMBELAJARAN TALKING STICK
Model Pembelajaran Talking Stick adalah model pembelajaran yang memusatkan
kegiatan pembelajarannya pada permainann edukasinya
Langkah – langkah pembelajaran talking stick
1. Guru menyiapkan tongkat dan menyajikan materi pembelajaran
2. Siswa membaca meteri lengkap pada wacana
3. Guru mengambil tongkat dan memberikannya kepada siswa dan siswa yang kebagian
tongkat menjawab pertanyaan dari guru
4. Tongkat diberikan kepada siswa lain dan guru memberikan pertanyaan lagi dan
seterusnya.
5. Guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran bersama siswa
D. MODEL PEMBELAJARAN LEARNING COMUNITY DAN TALKING STICK
Merupakan suatu model pembelajaran yang tercakup dalam kontekstual dan kooperatif
dimana dalam pembelajaran ini memusatkan pada kegiatan sehari – hari dan juga permainan
edukasinya. Dengan segala permasalahan

yang ditemui peneliti, maka peneliti
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menggabungkan dua model pembelajaran yaitu leaning comunity dengan talking stick.
Model leaning comunity yang merupakan model berbasis kontekstual yang meliputi lima
tahapan yang sudah dijekaskan diatas, sedangkan talking stick adalah model pembelajaran
yang memusatkan pembelajarannya pada permainan edukasinya yang sudah disebutkan
diatas
a. Guru menyajikan materi pembelajaran
1. Guru menyiapkan tongkat
2. Siswa membaca meteri lengkap pada wacana
b. Guru menyuruh semua siswa untuk berpartisispasi dalam belajar kelompok
(bermasyarakat) terhadap siswa yang terikat dalam kegiatan pembelajaran
c. Bekerja sama dengan orang lain lebih baik daripada belajar sendiri
d. Antar siswa bertukar pengalaman dan ide belajar
e. Guru mengambil tongkat dan memberikannya kepada siswa dan siswa yang kebagian
tongkat menjawab pertanyaan dari guru
f. Tongkat diberikan kepada siswa lain dan guru memberikan pertanyaan lagi dan
seterusnya
g. Guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran bersama siswa
E. MEDIA
Alat peraga memegang peranan penting sebagai alat bantu untuk menciptakan proses
belajar mengajar yang efektif. Gagne berpendapat bahwa ―segala jenis komponen dalam
lingkungan peserta didik yang dapat merangsangnya untuk belajar adalah suatu media‖
(http://id.wikipedia.org/wiki/contoh-proposal-ptk_12.html). Sedangkan pemilihan bangun
datar segitiga sebagai alat peraga dikarenakan mudah untuk membuktikan penurunan rumus
aturan sinus
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan

: SMKN 3 kediri

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas/Semester

: XI/1

Alokasi waktu

: 4 x 40 menit (2 pertemuan)

A. Standar Kompetensi :
Menerapkan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri dalam pemecahan
masalah
B. Kompetensi Dasar :
Menerapkan aturan sinus dan kosinus
C. Indikator :
a. Kognitif
Proses
1. Menemukan aturan sinus
2. Menemukan aturan cosinus
Produk
1. Menerapkan aturan sinus dengan menggunakan media segitiga siku – siku
2. Aturan sinus digunakan untuk menentukan panjang sisi atau besar sudut pada suatu
segitiga
3. Aturan sinus di gunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam soal – soal
4. Aturan cosinus di gunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam soal – soal
b. Afektif
Nilai pendidikan karakter bangsa :
1. Menampilkan sikap religius
2. Memiliki rasa ingin tahu
3. Bersahabat/ komunikatif
4. Membentuk perilaku kreatif
5. Membentuk perilaku mandiri
Keterampilan sosial
1. Social skill : bekerjasama, belajar memberi/menerima tanggung jawab, menghargai
pendapat teman
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2. Study skill and work habits : ketrampilan belajar dan kebiasaan kerja
3. comunity skill : ketrampilan bermasyarakat
c. Psikomotor
1. Menentukan panjang sisi atu besar sudut pada segitiga dengan menggunakan aturan
sinus dengan benar
2. Menyelesaikan permasalahan dalam soal dengan menggunakan aturan sinus dengan
benar
3. Menentukan panjang sisi atu besar sudut pada segitiga dengan menggunakan aturan
cosinus dengan benar
4. Menyelesaikan permasalahan dalam soal dengan menggunakan aturan cosinus dengan
benar
D. Tujuan Pembelajaran :
a. Kognitif
Proses
1. Siswa dapat menemukan aturan sinus dengan benar setelah mendapatkan penjelasan
dari guru
2. Siswa dapat menemukan aturan cosinus dengan benar setelah mendapatkan penjelasan
dari guru
Produk
1. Siswa dapat menerapkan aturan sinus dengan menggunakan media segitiga siku-siku
dengan benar setelah mendapatkan penjelasan dari guru
2. Siswa dapat menerapkan aturan cosinus dengan menggunakan media segitiga sikusiku dengan benar setelah mendapatkan penjelasan dari guru
3. Siswa dapat menggunakan aturan sinus dalam menentukan panjang sisi atau besar
sudut pada suatu segitiga dengan aturan sinus
4. Siswa dapat mennyelesaikan permasalahan dalam soal dengna aturan cosinus

b. Afektif
Nilai pendidikan karakter bangsa :
1. Siswa dapat menampilkan sikap religius setelah melakukan doa sebelum dan sesudah
kegiatan
2. Siswa memiliki rasa ingin tahu setelah mendapatkan pengantar materi dari guru
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3. Siswa dapat menampilkan sikap bersahabat/ komunikatif selama proses diskusi
kelompok
4. Siswa dapat membentuk perilaku kreatif saat bermasyarakat
5. Siswa dapat membentuk perilaku mandiri setelah mengerjakan tugas secara individu.
Ketrampilan sosial :
1. Social skill : bekerjasama, belajar memberi/menerima tanggung jawab, menghargai
pendapat teman
2. Study skill and work habits : ketrampilan belajar dan kebiasaan kerja
3. comunity skill : ketrampilan bermasyarakat
c. Psikomotor
1. Siswa dapat menentukan panjang sisi atu besar sudut pada segitiga dengan
menggunakan aturan sinus dengan benar
2. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan dalam soal dengan menggunakan aturan
sinus dengan benar
3. Siswa dapat menentukan panjang sisi atu besar sudut pada segitiga dengan
menggunakan aturan cosinus dengan benar
4. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan dalam soal dengan menggunakan aturan
cosinus dengan benar
E. Materi Pembelajaran :
Aturan sinus dan cosinus
F. Model Pembelajaran :
Strategi

: Siswa Aktif Belajar

Pendekatan

: Kooperatif berbasis Kontekstual

Model

: Learning Comunity dengan Talking Stick

Metode

: ceramah, diskusi, penemuan, tanya jawab
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G. Kegiatan Pembelajaran :
Pertemuan 1
Tahap
Pendahuluan
Tahap 1
learning
comunity
(tujuan)

Inti
Tahap 2
learning
comunity
(pemberian
infor-masi)
Tahap 1
talking stick
Tahap 2
talking stick
Tahap 3
learning
comunity
Tahap 4
learning
comunity
Tahap 3
talking stick
Tahap 4
talking stick
Penutup

Kegiatan Pembelajaran

Metode

1. Salam pembuka
2. Doa

- Ceramah

3. Mengingatkan kembali
materi yang telah dipelajari
4. Apersepsi
5. Menyampaikan tujuan
pembelajaran

- Tanya
jawab

6. Memberi pengantar tentang
pengertian aturan sinus

- Ceramah

Nilai Budaya
Alokasi
Dan Karakter
Waktu
Bangsa
- Menampil5 menit
kan sikap
religius
- Meningkatkan keaktifan

- Ceramah

- Memberikan
rasa ingin
tahu
30
menit

7. Menyiapkan tongkat

- Ceramah

- Bersahabat

8. Mengidentifikasi materi
lengkap pada wacana
9. Membentuk masyarakat
belajar

- Diskusi

- Komunikatif,
menghargai
pendapat
teman

10. Bekerja sama dalam
masyarakat belajar

- Tanya
jawab

- Meningkatkan rasa
kerja sama

- Tanya
jawab

- Bersahabat

11. Siswa diberi tongkat dan
yang menerima menjawab
pertanyaan dari guru
12. Tongkat di berikan ke siswa
lain dn diberi pertanyaan
lagi, dst.
13. Menyimpulkan materi
pembelajaran yang telah
dipelajari pada hari ini.
14. Memberi umpan balik/
menjawab pertanyaan siswa
yang kurang paham.
15. Mengakhiri pelajaran pada
jam ini.

- Diskusi

- Kreatif
tanya
jawab
tanya
jawab

- Rasa ingin
tahu

5 menit

- berani
mengeluarkan pendapat
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H. Sumber dan Media Pembelajaran :
a. Sumber : buku BSE Matematika SMK Pariwisata kelas XI
b. Media pembelajran : model bangun ruang ( segitiga siku – siku )

Mengetahui

Kediri, .......................20
Guru

PENUTUP
A. SIMPULAN
Berdasarkan pemaparan sebelumnya, diperoleh simpulan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan pembelajaran dengan media bangun ruang segitiga siku – siku melalui
model pembelajaran learning comunity dengan talking stick kelas XI materi aturan sinus
akan dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan khususnya dalam bidang
matematika.
B. SARAN
Berdasarkan pemaparan diatas peneliti ingin merekomendasikan bagi semua pengajar
kususnya para penggemar matematika suatu pembelajaran yang berbasis kooperatif
konstektual yaitu media bangun datar segitiga siku - siku melalui model learning comunity
dengan talking stick disertai pula perangkat pembelajaran yang dapat digunakan untuk
panduan dalam membantu menyelesaikan permasalahan guna dapat menciptakan siswa yang
aktif dan kreatif sehingga proses belajar siswa dapat meningkat dalam mempelajari materi
aturan sinus.
DAFTAR PUSTAKA
Trianto,S.Pd.,M.Pd. 2007. Model – model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Kontriktivistik.
Jakarta : Prestasi Pustaka Publsher.
Trianto, M.Pd. 2011. Panduan Lengkap Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta : Prestasi Pustaka.
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MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF NHT PADA MATERI SPLDV KELAS VIII
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ABSTRAK
Keberhasilan proses pembelajaran merupakan hal utama yang didambakan dalam
melaksanakan pendidikan di sekolah. Langkah guru dalam menetapkan metode yang tepat untuk
menyampaikan materi pelajaran di kelas merupakan salah satu penentu keberhasilan, sehingga
ketuntasan hasil belajar siswa dapat tercapai. Peneliti menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe Numbered Head Togheter (NHT) karena dalam model pembelajaran ini
menerapkan bimbingan antar teman dimana siswa yang pandai bertanggung jawab terhadap
siswa yang lemah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan prestasi belajar
matematika siswa melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT pada materi SPLDV.
Dalam penelitian ini lokasi penelitian telah ditetapkan di SMPN 43 Surabaya. Subjek dalam
penelitian ini adalah siswa kelas VIII D SMPN 43 Surabaya. Metode pengumpulan data yang
digunakan adalah dengan menggunakan tes subjektif. Data yang berupa hasil tes siswa
selanjutnya akan di analisis secara deskriptif kualitatif untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar
siswa secara klasikal.
Dari hasil analisis didapatkan bahwa hasil belajar siswa secara klasikal telah mengalami
peningkatan dari siklus I sampai dengan siklus II yaitu : Siklus I (59,46%) dan pada siklus II
(91,89%). Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan Model Pembelajaran Kooperatif
Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa.
Kata Kunci : Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT, Prestasi Belajar Siswa.
A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi Sumber Daya
Manusia (SDM) melalui kegiatan pembelajaran. Ada dua buah konsep kependidikan yang
berkaitan dengan lainnya, yaitu belajar (learning) dan pembelajaran (intruction). Konsep
belajar berakar pada pihak peserta didik dalam hal ini siswa dan konsep pembelajaran
berakar pada pihak pendidik (guru). Menurut pengamatan peneliti proses pembelajaran di
SMPN 43 Surabaya masih berorientasi kepada kognitif siswa yang diukur dengan
penilaian, sehingga siswa lebih mengedepankan hafalan dengan mengumpulkan angka
setinggi-tingginya dengan cara apapun tanpa memahami makna apa yang mereka dapat
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untuk

digunakan dalam kehidupan mereka, akibatnya siswa merasa kesulitan

mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam dunia nyata.
Untuk mengantisipasi timbulnya masalah di atas guru dituntut mencari dan
menemukan, suatu cara yang dapat menumbuhkan kembali motivasi belajar siswa.
Cooperative learning atau pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk
pembelajaran yang berdasarkan faham konstruktivitas. Cooperative learning merupakan
strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat
kemapuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota
kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi
pelajaran. Dalam cooperative learning, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu
teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran (Isjoni, 2010:11).
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, peneliti mengambil judul
penelitian ―Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa Melalui Model
Pembelajaran Kooperati NHT Pada Materi SPLDV Kelas VIII D SMPN 43 Surabaya‖.
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dan juga mengingat
pentingnya masalah yang akan diteliti, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai
berikut ―Apakah Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Numbered Heads Together
(NHT) Dapat Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada Materi Sistem Persamaan Linier
Dua Variabel (SPLDV) Kelas VIII D SMPN 43 Surabaya?‖
3. Tujuan
Untuk meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas VIII D SMPN 43
Surabaya melalui penerapan model pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together
(NHT) pada materi sistem persamaan linier dua variabel (SPLDV).
4. Hipotesis
―Penerapan Model Pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dapat
meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa Pada Materi Sistem Persamaan Linier
Dua Variabel (SPLDV) Kelas VIII D SMPN 43 Surabaya‖.
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B. KAJIAN TEORI
1. Penelitian Tindakan Kelas
Suharsimi, Arikunto (dalam Iskandar 2008:20) Penelitian Tindakan Kelas adalah
suatu pencermatan terhadap kegiatan pembelajaran berupa sebuah tindakan, yang sengaja
dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan. Langkah-langkah dalam
PTK merupakan satu daur atau siklus yang terdiri dari :
a.

Perencanaan.

b.

Melaksanakan tindakan.

c.

Observasi, dan

d.

Melakukan refleksi.

2. Prestasi Belajar
S. Nasution (1996: 17) menjelaskan bahwa prestasi belajar adalah: ―Kesempurnaan
yang dicapai seseorang dalam berfikir, merasa dan berbuat. Prestasi belajar dikatakan
sempurna apabila memenuhi tiga aspek yakni: kognitif, affektif dan psikomotor,
sebaliknya dikatakan prestasi kurang memuaskan jika seseorang belum mampu
memenuhi target dalam ketiga kriteria‖.
Berdasarkan pendapat di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa yang
dimaksud prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh peserta didik setelah melakukan
kegiatan belajar mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dan dinyatakan dalam
bentuk skor atau rapor yang diperoleh dari hasil tes.
Prestasi belajar seseorang dapat dilihat selelah diadakan evaluasi. Hasil dari evalusi
dapat memperlihatkan tinggi rendahnya prestasi belajar siswa.
3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Haeads Together (NHT)
Pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan salah satu tipe pembelajaran
kooperatif yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi
pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik.
Pembelajaran ini pertama kali dikembangkan oleh Spencer Kagan (1993). Teknik ini
melibatkan para siswa dalam menelaah bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran dan
mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. memberikan kesempatan
kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang
paling tepat. Pembelajaran ini mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerja
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sama mereka. Teknik ini dapat diberikan pada semua mata pelajaran dan pada berbagai
tingkatan usia. Pembelajaran kooperatif tipe NHT memiliki cirri sebagai berikut:
a.

bertujuan meningkatkan prestasi akademik

b.

kerja sama kelompok

c.

siswa aktif

d.

terjadi sharing atau tukar pikiran

e.

tidak ada ahli
Penerapan pembelajaran kooperatif tipe NHT merujuk pada konsep Spencer Kagan,

dengan tiga langkah yaitu:
a.

Pembentukan kelompok.

b.

Diskusi masalah.

c.

Tukar jawaban antar kelompok.
Langkah-langkah tersebut kemudian dikembangkan oleh Ibrahim (2000: 29) menjadi

empat langkah sebagai berikut :
Langkah 1. Numbering (penomoran)
Guru membagikan siswa kedalam kelompok beranggotakan 3-5 orang dimana setiap
kelompok diberi nama kelompok (A, B, C,…..) dan kepada setiap anggota kelompok
diberi nomor antara 1-5 dengan nama (𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 , 𝐴4 , 𝐴5 ) dan seterusnya sesuai dengan
kelompok masing-masing.
Langkah 2. Quastioning (mengajukan pertanyaan)
Guru mengajukan pertanyaan yang spesifik kepada semua kelompok, berupa kalimat
tanya ataupun arahan, pertanyaan bisa berupa definisi, dan sifat-sifat.
Langkah 3. Head Together (berfikir bersama)
Siswa menyatukan pendapat dengan timnya dalam menjawab pertanyaan yang sesuai
dengan analisis materi.
Langkah 4. Answering (menjawab)
Guru membuat undian nomor dan kelompok, kemudian guru memanggil satu siswa
untuk mengambil undian nomor dan satu siswa lagi untuk mengambil undian kelompok.
Kemudian kelompok dan nomor yang muncul itulah yang wajib maju dan
mempresentasikan hasil diskusi sedangkan bagi anggota kelompok lain yang memiliki
nomor sama maka wajib mengomentari serta memberikan masukan.
Semua tipe pembelajaran kooperatif memiliki kelebihan dan kelemahan yang hampir
sama. Adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Numbered Heads Together
adalah sebagai berikut :
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a.

Kelebihan:
1) Setiap siswa menjadi siap semua
2) Dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh.
3) Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai.

b. Kelemahan:
1) Tidak terlalu cocok untuk jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu
yang lama.
2) Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru.
C. Metode Penelitian
1. Rancangan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas karena penelitian ini dilakukan
untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian tindakan kelas atau PTK
adalah suatu peyelidikan atau kajian secara sistematis dan terencana yang dilakukan oleh
peneliti atau praktisi (guru) untuk memperbaiki pelajaran dengan mengadakan perbaikan
atau perubahan dan memepelajari akibat yang ditimbulkannya.
Menurut Sunyoto (Makalah Workshop PTK 5 Juni 2011) PTK adalah penelitian yang
dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk
memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat.
Penelitian ini menggunakan model Hopkin, yaitu model skema yang menggunakan
prosedur kerja yang dipandang sebagai suatu siklus spiral dari perencanaan (planning),
tindakan (action), observasi (observation), dan refleksi (reflection).
Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis data kuantitatif dengan persentasi,
penelitian ini direncanakan menggunakan dua siklus yaitu masing-masing siklus
mencakup empat tahapan. Jika siklus pertama sudah mencapai ketuntasan klasikal, maka
pembelajaran dihentikan. Tapi jika belum mencapai ketuntasan klasikal maka
pembelajaran dilanjutkan pada siklus berikutnya, sebagaimana dapat dilihat pada gambar
berikut:
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Perencanaan
Refleksi

SIKLUS I

Pelaksanaan

Pengamatan
Perencanaan
Refleksi

SIKLUS II

Pelaksanaan

Pengamatan
?
Penjelasan alur di atas adalah:
a.

Perencanaan
Rancangan atau rencana awal, sebelum mengadakan penelitian peneliti
menyusun rumusan masalah, tujuan dan membuat rencana tindakan, termasuk di
dalamnya istrumen penelitian dan perangkat pembelajaran berupa: silabus, RPP yang
berbasis Numbered Head Together (NHT), lembar kerja siswa (LKS), buku siswa,
dan soal-soal tes.

b. Pelaksanaan
Yang dilakukan pada tahap pelaksanaan tindakan ini adalah melaksanakan
kegiatan belajar – mengajar di kelas sesuai dengan rencana pembelajaran yang
berbasis Numbered Head Together (NHT)
c.

Pengamatan
Kegiatan dan pengamatan, meliputi tindakan yang dilakukan oleh peneliti
sebagai upaya membangun pemahaman konsep siswa serta mengamati hasil atau
dampak dari diterapkannya metode pembelajaran kooperatif NHT.

d. Refleksi
Refleksi, peneliti, mengkaji, melihat dan mempertimbangkan hasil atau dampak
dari tindakan yang dilakukan berdasarkan lembar pengamatan.
Rancangan atau rencana yang direvisi berdasarkan hasil refleksi dari
pengamatan, pengamat membuat rencana yang telah direvisi untuk dilaksanakan
pada siklus berikutnya. Namun jika pada siklus I tujuan yang akan dicapai sudah
tercapai maka siklus selanjutnya dinyatakan selesai.
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2. Subjek dan Lokasi penelitian
a.

Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah siswa yang diteliti untuk mengumpulkan data-data yang
diperlukan oleh peneliti. Subjek pada penelitian ini yaitu siswa-siswi kelas VIII D
SMP 43 Surabaya Tahun Ajaran 2011-2012.

b. Waktu Penelitian
Waktu penelitian adalah waktu yang digunakan oleh peneliti dalam
mengumpulkan data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober
sampai Desember semester ganjil tahun 2011.
c.

Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan
penelitian agar memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan di
lembaga pendidikan SMPN 43 Surabaya Tahun Ajaran 2011-2012.

3. Instrumen Penelitian
a.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
RPP merupakan perangkat pembelajaran yang di gunakan sebagai pedoman guru
dalam mengajar dan disusun untuk tiap mengajar. Masing-masing RPP didalamnya
berisi Standart Kelulusan (SK), Kompetensi Dasar (KD), indikator, tujuan
pembelajaran,

materi

pembelajaran,

metode

pembelajaran,

langkah-langkah

mengajar disesuaikan dengan pembelajaran kooperatif tipe NHT, dan contoh soal.
b. Tes Tulis
Tes ini disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peneliti,
dan digunakan untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep matematika pada
pokok bahasan simtem persamaan linier dua variabel (SPLDV). Bentuk soal yang
digunakan oleh peneliti pada setiap siklus adalah soal uraian (subyektif).
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh
keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang berguna sebagai dasar memecahkan masalah
selama proses belajar mengajar. Sesuai dengan variabel penelitian sebagaimana yang
telah disebutkan dimuka, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode tes dan metode dokumentasi.
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a.

Metode Tes
Suharsimi Arikunto (2003: 53) menyatakan bahwa, tes adalah merupakan alat
atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam
suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan.
Metode tes digunakan untuk mengumpulkan data prestasi belajar siswa pada saat
siklus. Tes yang terkait dengan keefektifan metode pengajaran adalah tes prestasi
belajar. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes subyektif. Dengan tes ini
akan diperoleh gambaran dan untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa
setelah diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe NHT.

b. Metode Dokumentasi
Menurut Suharsimi Arikunto (2006:231) metode dokumentasi yaitu mencari data
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar,
majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.
Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data
prestasi belajar siswa pada saat pra siklus (sebelum diterapkan model pembelajaran
kooperatif NHT). Data ini diperoleh dari hasil tes siswa saat guru menggunakan
metode pembelajaran konvensional.
5. Teknik Analisis Data
Pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan persentase,
yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai
dengan data yang diperoleh peneliti dengan menggunakan persentase sebagai hasil akhir
penelitian. Analisis tersebut digunakan untuk mengetahui hasil belajar yang akan dicapai
oleh siswa.
Ketuntasan belajar terdiri dari dua katagori yaitu ketuntasan individu dan ketuntasan
klasikal (kelas). Sesuai dengan kriteria ketuntasan minimum (KKM) SMPN 43 Surabaya
yaitu seorang siswa dinyatakan tuntas belajar apabila memiliki daya serap paling sedikit
72 % atau nilai 75, sedangkan ketuntasan klasikal tercapai apabila paling sedikit 85 %
siswa di kelas telah tuntas belajar atau nilai 85.
Dengan menggunakan analisis data ini akan diketahui persentase ketuntasan hasil
belajar siswa secara klasikal yang dapat dilihat dari perolehan skor siswa setelah
mengikuti tes tulis. Untuk menghitung persentasi ketuntasan belajar di kelas
menggunakan rumus :

E

n
 100%
N
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Keterangan :
E = Persentase ketuntasan belajar kelas
n = Jumlah siswa yang tuntas belajar
N = Jumlah seluruh siswa

(Depdiknas, 2004: 17-20)

D. Pembahasan
1. Analisis Data Hasil Penelitian
a.

Data Dokumentasi (Pra Siklus)
Dari kegiatan observasi awal diketahui bahwa kemampuan siswa kelas VIII D
SMPN 43 Surabaya terhadap pelajaran matematika tergolong rendah, yang diketahui
dari dokumentasi nilai matematika
Jumlah siswa

= 37

Jumlah siswa yang tuntas

=7

Jumlah siswa yang tidak tuntas

= 30

Persentase ketuntasan

=

7
x 100%  18,91%
37

Tabel
Hasil Tes Siswa Pada Pra Siklus
No
Uraian
Hasil
1
Persentasi ketuntasan belajar
18,91%
2
Jumlah siswa yang belajar tuntas
7
3
Jumlah siswa yang tidak tuntas
30
Berdasarkan hasil analisis pra siklus yang diperoleh dari 37 siswa terdapat 30
siswa yang memperoleh nilai kurang dari 72 dari nilai maksimal 100 dan 10 siswa
dikatakan tuntas secara individual, sehingga didapat presentase ketuntasan belajar
secara klasikal 18,91%. Hasil tersebut menunjukan pada pra siklus ketuntasan hasil
belajar secara klasikal belum tercapai.
b. Siklus I
Pengamatan (Observasi) dilaksanakan pada saat kegiatan belajar mengajar. Pada
akhir proses belajar mengajar siswa diberi soal tes pertama dengan tujuan untuk
mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah
dilakukan. Adapun data hasil penelitian pada siklus pertama adalah sebagai berikut:
Jumlah siswa

= 37

Jumlah siswa yang tuntas

= 22

Jumlah siswa yang tidak tuntas

= 15
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Persentase ketuntasan

=

22
x100%  59,46%
37

Tabel
Hasil Tes Siswa Pada Siklus I
No
Uraian
Hasil
1 Persentasi ketuntasan belajar
59,46%
2 Jumlah siswa yang belajar tuntas
22
3 Jumlah siswa yang tidak tuntas
15
Berdasarkan hasil analisis di atas yang diperoleh dari 37 siswa terdapat 15 siswa
yang memperoleh nilai kurang dari 72 dari nilai maksimal 100 dan 22 siswa
dikatakan tuntas secara individual, sehingga didapat presentase ketuntasan belajar
secara klasikal 59,46%. Hasil tersebut menunjukan pada siklus pertama ketuntasan
hasil belajar secara klasikal belum tercapai.
1) Refleksi.
Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diperoleh informasi dari hasil
pengamatan sebagai berikut:
a) Guru kurang baik dalam menyampaikan tujuan pembelajaran.
b) Keterampilan guru dalam mengkoordinir siswa dalam kelompok-kelompok
diskusi dirasa kurang.
c) Guru kurang baik dalam pengolahan waktu.
d) Suara guru kurang nyaring.
2) Revisi Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus I masih terdapat
kekurangan, sehingga perlu adanya revisi untuk dilakukan pada siklus
berikutnya.
a) Guru perlu lebih terampil dalam menyampaikan tujuan pembelajaran, yakni
dengan mengajak siswa untuk terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan.
b) Guru perlu meningkatkan keterampilan dalam mengelola siswa ke dalam
kelompok-kelompok diskusi.
c) Guru perlu mendistribusikan waktu secara baik dengan menambahkan
informasi-informasi yang dirasa perlu dan memberi catatan.
d) Suara guru perlu lebih nyaring agar dapat menarik perhatian siswa untuk
lebih semangat mengikuti pembelajaran.
e) Guru harus lebih terampil dan bersemangat dalam memotivasi siswa
sehingga lebih antusias.
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c.

Siklus II.
Pengamatan (Observasi) dilaksanakan pada saat kegiatan belajar mengajar. Pada
akhir proses belajar mengajar siswa diberi soal tes pertama dengan tujuan untuk
mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah
dilakukan. Adapun data hasil penelitian pada siklus pertama adalah sebagai berikut:
Jumlah siswa

= 37

Jumlah siswa yang tuntas

= 34

Jumlah siswa yang tidak tuntas

=3

Persentase ketuntasan

=

34
x100%  91,89%
37

Tabel
Hasil Tes Siswa Pada Siklus II
No
Uraian
Hasil
1 Persentasi ketuntasan belajar
91,89 %
2 Jumlah siswa yang belajar tuntas
34
3 Jumlah siswa yang tidak tuntas
3
Berdasarkan hasil analisis di atas yang diperoleh dari 37 siswa terdapat 3 siswa
yang memperoleh nilai kurang dari 72 dari nilai maksimal 100 dan 34 siswa
dikatakan tuntas secara individual, sehingga didapat presentase ketuntasan belajar
secara klasikal 91,89%. Hasil tersebut menunjukan pada siklus ke-dua ini ketuntasan
hasil belajar secara klasikal tercapai.
Pada siklus II ini mengalami peningkatan yang sangat baik. Adanya peningkatan
hasil belajar pada siklus II ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan kemampuan guru
dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Haeads Together
(NHT), sehingga siswa menjadi lebih aktif dalam mengkonstruk pengetahuannya
sendiri dan lebih termotivasi dalam belajar dengan kelompok-kelompok diskusinya
sehingga siswa lebih mudah dalam memahami materi yang telah diberikan.
1) Refleksi.
Pada tahap ini akan dikaji apa yang telah terlaksana dengan baik maupun
yang masih kurang baik dalam proses belajar mengajar dengan penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Haeads Together (NHT). Dari data yang
diperoleh didapat uraian sebagai berikut:
1) Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan diketahui bahwa siswa lebih
aktif selama proses belajar berlangsung.
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2) Kekurangan pada siklus sebelumnya sudah mengalami perbaikan dan
peningkatan sehingga proses belajar mengajar terlaksana dengan baik.
3) Prestasi belajar siswa pada siklus II mencapai kekuntasan.
2) Revisi Pelaksanaan.
Pada siklus II penerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered
Haeads Together (NHT) yang dilakukan oleh guru sudah baik, yang dapat
dilihat dari prestasi belajar siswa. Pelaksanaan proses belajar mengajar juga
sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Maka tidak diperlukan revisi,
tetapi yang perlu dilakukan untuk tindakan selanjutnya adalah memaksimalkan
dan mempertahankan apa yang telah ada dengan tujuan agar pada pelaksanaan
proses belajar mengajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered
Haeads Together (NHT) dapat meningkatkan proses belajar mengajar sehingga
tujuan dapat tercapai.
Melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Haeads Together
(NHT) memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal
ini dapat dilihat dari semakin mantapnya pemahaman siswa terhadap materi
yang disampaikan guru yang tampak pada ketuntasan belajar yang terus
meningkat dari siklus I ke siklus II yaitu masing-masing 59,46% dan 91,89%.
Pada siklus II ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah tercapai.
E. Penutup
Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama dua siklus, dan
berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat diambil suatu kesimpulan
bahwa Pembelajaran Kooperatif Numbered Haeads Together (NHT) dapat meningkatkan
prestasi belajar siswa kelas VIII D SMPN 43 Surabaya yang ditandai dengan peningkatan
ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklusnya yaitu siklus I sebesar 59,46% dan siklus II
sebesar 91,89%.
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HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN EMOSIONAL YANG DIPENGARUHI OLEH
NILAI KARAKTER TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS X
MULTIMEDIA I SMK NEGERI 01 SURABAYA TAHUN AJARAN 2011–2012
Harfriful Krisworo Rahayuwanti1
Agustina Nurhayati2
Luphydie_galz@yahoo.com1
Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosional
siswa yang dipengaruhi oleh nilai karakter terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X
Multimedia 1 SMK Negeri 01 Surabaya tahun ajaran 2011-2012 (2) nilai karakter yang muncul
selama pembelajaran berlangsung. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X
MULTIMEDIA SMK Negeri 10 Surabaya, yang terdiri dari 2 kelas. Sampel sejumlah 35 siswa
diambil dari kelas X MUTIMEDIA I SMK Negeri 01 Surabaya. Penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif korelatif sehingga data dianalisis untuk mengetahui hubungan antara
kecerdasan emosional dengan hasil belajar matematika siswa. Instrumen pengambilan data
menggunakan dokumentasi, angket, dan pengamatan langsung yang kemudian dianalisis
menggunakan korelasi linier sederhana. Hasil penelitian diperoleh (1) terdapat hubungan yang
signifikan antara kecerdasan emosional siswa yang dipengaruhi oleh nilai karakter terhadap hasil
belajar matematika siswa kelas X Multimedia 1 SMK Negeri 01 Surabaya tahun ajaran 20112012 (2) nilai karakter yang muncul selama pembelajaran berlangsung yaitu Jujur, Disiplin,
Bertanggung jawab, Kerja keras, Percaya diri, Berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, Ingin tahu,
Menghargai karya dan prestasi orang lain, Santun, Demokratis, Peduli sosial dan lingkungan,
serta Menghargai keberagamaan.
Kata Kunci : Kecerdasan Emosional, Nilai Karakter, Dan Hasil Belajar
1. Pendahuluan
Setiap individu mempunyai pandangan yang berbeda tentang pelajaran matematika.
Ada yang memandang matematika sebagai mata pelajaran yang menyenangkan dan ada
juga yang memandang matematika sebagai pelajaran yang sulit. Bagi yang menganggap
matematika menyenangkan maka akan tumbuh motivasi dalam diri individu tersebut
untuk mempelajari matematika dan optimis dalam menyelesaikan masalah-masalah yang
bersifat menantang dalam pelajaran matematika. Sebaliknya, bagi yang menganggap
matematika sebagai pelajaran yang sulit, maka individu tersebut akan bersikap pesimis
dalam menyelesaikan masalah matematika dan kurang termotivasi untuk mempelajarinya.
Sikap-sikap tersebut tentunya akan mempengaruhi hasil yang akan mereka ca pai
dalam belajar.
Menurut

Ahmadi

dan

Supriyono

(2004:138)

ada

beberapa

faktor

yang

mempengaruhi prestasi belajar siswa yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor
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internal meliputi intelegensi, motivasi, kebiasaan, kecemasan, minat, dan sebagainya.
Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan
masyarakat, keadaan sosial ekonomi, dan sebagainya.
Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan tentang kaitan beberapa faktor internal
pada diri siswa dengan hasil yang dicapai oleh siswa. Faktor-faktor internal tersebut
diantaranya adalah faktor intelektif yaitu intelegensi siswa khususnya intelegensi
emosionalnya. Faktor intelektif (kecerdasan) mempunyai pengaruh yang cukup jelas dalam
hal pencapaian hasil belajar. Seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan yang relatif tinggi
cenderung lebih baik hasil belajarnya dibandingkan dengan seseorang yang memiliki tingkat
kecerdasan yang relatif rendah.
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka permasalahan
dalam penelitian ini adalah (1) Apakah ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan
emosional siswa yang dipengaruhi oleh nilai karakter terhadap hasil belajar matematika
siswa kelas X Multimedia 1 SMK Negeri 01 Surabaya tahun ajaran 2011 - 2012 ? (2) Nilai
karakter apa sajakah yang muncul selama pembelajaran berlangung ?
Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui adanya hubungan
yang signifikan antara kecerdasan emosional siswa yang dipengaruhi oleh nilai karakter
terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X Multimedia 1 SMK Negeri 01 Surabaya
tahun ajaran 2011 – 2012 (2) Nilai karakter yang muncul selama pembelajaran
berlangung.
2.

Kajian Pustaka
2.1 Kecerdasan Emosional
Kecerdasan Emosional adalah kemampuan merasakan, memahami orang Iain, dan
secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi,
koneksi. dalam bersosialisasi dengan orang lain
Selanjutnya Goleman (2000:58) menempatkan kecerdasan pribadi tentang kecerdasan
emosional seraya memperluas kemampuan ini menjadi lima wilayah utama adalah (1)
Mengenali emosi diri. Kesadaran diri atau mengenali perasaan sewaktu perasaan itu
terjadi merupakan dasar kecerdasan emosional. (2) Mengelola emosi diri. Menangani
perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan
bergantung

pas

adalah

kecakapan

yang

pada kesadaran diri. Kemampuan mengelola emosi meliputi kemampuan

untuk menghibur diri sendiri,

melepaskan

kecemasan,

kemurungan,

atau

ketersinggungan, dan akibat - akibat yang timbul karena gagalnya keterampilan emosional
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dasar ini. (3) Memotivasi diri sendiri. Menata emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan
adalah hal yang sangat penting dalam kaitan untuk memberi perhatian dalam memotivasi
diri sendiri, menguasai diri sendiri, dan untuk berkreasi (4) Mengenali emosi orang lain.
Empati, kemampuan yang juga bergantung pada kesadaran diri emosional merupakan
keterampilan bergaul dasar. Orang yang empatik lebih mampu menangkap sinyal-sinyal
sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan atau dikehendaki
orang Iain (5) Membina hubungan. Seni membina hubungan, sebagian besar merupakan
keterampilan mengelola emosi orang lain.
keterampilan

sosial,

merupakan

Membina hubungan

keterampilan

yang

berkenaan dengan

menunjang popularitas,

kepemimpinan dan keberhasilan antarpribadi.
Dari uraian di atas didapatkan bahwa indikator utama dari kecerdasan emosional
ada lima aspek yaitu (a) kemampuan mengenali diri (b) kemampuan mengelola emosi (c)
kemampuan memotivasi diri (d) kemampuan mengenali emosi orang lain dan (e)
kemampuan membina hubungan dengan orang lain.
2.2 Nilai Karakter
Kata Value berasal dari bahasa latin Valare atau bahasa Prancis Kuno Valoir yang
artinya nilai. Valare, Valoir, Value atau nilai dapat dimaknai sebagai harga. Hal ini selaras
dengan definisi nilai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994:690) yang diartikan
sebagai harga. Namun, kalau kata tersebut sudah dihubungkan dengan suatu obyek atau
dipersepsi dari suatu sudut pandang tertentu, harga yang terkandung di dalamnya memiliki
tafsiran yang beragam. Menurut Mulyana (2004:11) nilai itu adalah rujukan dan keyakinan
dalam menentukan pilihan. Definisi tersebut secara eksplisit menyertakan proses
pertimbangan nilai, tidak hanya sekedar alamat yang dituju oleh sebuah kata ‖ya‖. Adapun
Kuperman dalam Mulyana (2004:9) mendefinisikan nilai sebagai patokan normatif yang
mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihan di antara cara – cara tindakan alternatif.
Penekanan utama definisi ini pada faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku manusia.
Pendekatan yang melandasi definisi ini adalah pendekatan sosiologis. Penegakan norma
sebagai tekanan utama dan terpentingdalam kehidupan sosial akan membuat seseorang
menjadi tenang dan membebaskan dirinya dari tuduhan yang tidak baik. Sementara Milton
Rokeali dalam Djahiri (1985:20) mengartikan nilai sebagai suatu kepercayaan/ keyakinan
yang bersumber pada sistem nilai seseorang, mengenai apa yang patut dilakukan seseorang
atau mengenai apa yang berharga dan apa yang tidak berharga.
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditarik benang merahnya bahwa nilai
merupakan rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Sejalan dengan definisi
tersebut, maka yang dimaksud dengan hakekat dan makna nilai adalah berupa norma, etika,
peraturan, undang – undang, adat kebiasaan, aturan agama, dan rujukan lainnya yang
memiliki harga dan dirasakan berharga bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya. Nilai
bersifat abstrak, berada di balik fakta, memunculkan tindakan, terdapat dalam moral
seseorang, muncul sebagai ujung proses psikologis, dan berkembang ke arah yang lebih
kompleks.
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifatsifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari pada yang lain.
Sedangkan watak dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai batin manusia yang
mempengaruhi segenap pikiran dean tingkah laku, budi pekerti, tabiat dasar (Depdiknas,
2005:1270).
Rutland mengemukakan bahwa karakter berasal dari akar kata bahasa latin yang berarti
―di pahat‖. Sebuah kehidupan seperti sebuah blok granit yang dengan hati-hati dipahat
ataupun dipukul secara sembarangan yang pada akhirnya menjadi sebuah mahakarya atau
puing-puing yang rusak. Karakter gabungan dari kebijakan dan nilai-nilai yang dipahat di
dalam batu hidup tersebut, akan menyatakan nilai yang sebenarnya (Furqon, 2010:12).
Dari definisi di atas, dapat dimaknai bahwa nilai karakter adalah kualitas mental atau
kekuatan moral, akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus
yang menjadi pendorong dan penggerak, serta yang membedakan dengan individu lain.
Berikut ini merupakan contoh nilai karakter yang dapat dijadikan sekolah sebagai nilai
utama (sumber:http//goeroendeso.wordpress.com/2011/09/nilai-nilai-karakter di sekolah.
Diakses pada tanggal 14 April 2012 pukul 16:10)
1. Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan
a. Religius
Pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada
nilai-nilai Ketuhanan dan/atau ajaran agamanya.
2. Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri
a. Jujur
Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu
dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap diri dan
pihak lain.
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b. Bertanggung jawab
Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya
sebagaimana yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat,
lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan YME.
c. Bergaya hidup sehat
Segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup yang
sehat dan menghindarkan kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan.
Sebagai pemimpin selalu mengutamakan kesehatan, baik kesehatan fisik maupun
kesehatan rohani.
d. Disiplin
Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan
peraturan.
e. Kerja keras
Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai
hambatan guna menyelesaikan tugas belajar dengan sebaik-baiknya. Kerja keras yang
ditanamkan melalui berbagai kegiatan yang akan berlangsung dalam memenuhi
prosesi upacara keagamaan dalam setahun penuh.
f. Percaya diri
Sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap
keinginan dan harapannya.
g. Berjiwa wirausaha
Sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai atau berbakat mengenali produk baru,
menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru,
memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya.
h. Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif
Berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logika untuk menghasilkan
cara atau hasil baru dan termutakhir dari apa yang telah dimiliki. Setiap pengambilan
keputusan baik dalam penyelesaian tugas secara individu maupun kelompok menjadi
momen yang dinanti oleh para guru, dengan demikian dalam setiap keputusan yang
diambil hendaknya logis, kreatif dan memiliki nilai inovasi.
i. Mandiri
Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan
tugas-tugas.
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j. Ingin tahu
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan
meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
k. Cinta ilmu
Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan
penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan.
3. Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama
a. Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain
Sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi milik/hak diri sendiri
dan orang lain serta tugas/kewajiban diri sendiri serta orang lain.
b. Patuh pada aturan-aturan sosial
Sikap menurut dan taat terhadap aturan-aturan berkenaan dengan masyarakat dan
kepentingan umum. Setiap usaha dalam melaksanakan program berdasarkan aturan –
aturan yang berlaku.
c. Menghargai karya dan prestasi orang lain
Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang
berguna bagi masyarakat, dan mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain.
d. Santun
Sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa maupun tata perilakunya ke
semua orang.
e. Demokratis
Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya
dan orang lain.
4. Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan
a. Peduli sosial dan lingkungan
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam
di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam
yang sudah terjadi dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat
yang membutuhkan.
5. Nilai kebangsaan
Cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan
negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya
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a. Nasionalis
Cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan
penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi,
dan politik bangsanya.
b. Menghargai keberagaman
Sikap memberikan respek/ hormat terhadap berbagai macam hal baik yang berbentuk
fisik, sifat, adat, budaya. Keragaman tradisi yang diwarisi oleh nenek moyangnya,
yang merupakan hasil cipta karya dan karsa serta mentradisi sampai sekarang adalah
sebagai contoh tauladan penghormatan terhadap para pendahulunya.
3. Metodologi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelatif sehingga data dianalisis untuk
mengetahui hubungan antara kecerdasan emosional siswa yang dipengaruhi oleh nilai
karakter terhadap hasil belajar matematika siswa.
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X MULTIMEDIA SMK Negeri 10
Surabaya, yang terdiri dari 2 kelas. Sampel sejumlah 35 siswa diambil dari kelas X
MULTIMEDIA I SMK Negeri 01 Surabaya. Teknik pengumpulan datanya menggunakan
metode Dokumentasi, metode Angket, dan metode Pengamatan Langsung.
Adapun rancangan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
X

Y
(Arikunto, 2006:85)

di mana : X = Kecerdasan emosional siswa
Y = Hasil belajar matematika siswa
Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi: (1) kecerdasan emosional siswa,
dijaring melalui angket, (2) nilai karakter selama pembelajaran berlangsung, dijaring melalui
pengamatan langsung, (3) hasil belajar siswa, dijaring melalui dokumentasi nilai matematika
dan kemudian data dianalisis menggunakan korelasi linier sederhana.
4.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Setelah menyebar angket pada siswa kelas X Multimedia 1 pada tanggal 8 november
2011 dan angket yang sudah diisi dikembalikan, selanjutnya dihitung nilai-nilai angket
kecerdasan emosional siswa ditabulasikan dengan memberikan bobot kepada masing-
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masing alternatif jawaban. Dan untuk nilai hasil belajar matematika siswa digunakan nilai
dokumentasi dari guru matematika.
Dari hasil data yang diperoleh, maka peneliti akan menguji dengan menggunakan teknik
analisis data korelasi product moment, sebagai berikut :
1. Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Hasil Belajar Matematika Siswa
a) Menentukan Hipotesis
H0 :  0 = 0: (tidak ada hubungan antara kecerdasan emosional siswa yang dipengaruhi
oleh nilai karakter terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X
Multimedia 1 SMK Negeri 01 Surabaya tahun ajaran 2011-2012)

H 1 :  0 ≠ 0: (ada hubungan antara kecerdasan emosional siswa yang dipengaruhi oleh
nilai karakter terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X Multimedia 1
SMK Negeri 01 Surabaya tahun ajaran 2011-2012)
b) Menentukan taraf signifikan yaitu (α) = 5 %
c) Menentukan kriteria uji hipotesa

- 0,344

0,344

H0 diterima apabila : -0,344 ≤ r hitung ≤ 0,344
H0 ditolak apabila : rhitung > 0,344 atau r hitung < -0,344
d) Menentukan rxy (Hitung)
Dari hasil perhitungan ditemukan rx1 y  0.083 dan rx2 y  0.178
e) Kesimpulan
Hipotesis yang berbunyi ―Ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan
emosional siswa yang dipengaruhi oleh nilai karakter terhadap hasil belajar
matematika siswa kelas X Multimedia 1 SMK Negeri 01 Surabaya tahun ajaran 20112012.
Berdasarkan hasil analisis perhitungan dengan rumus product moment, diperoleh
rhitung = - 0,083. Oleh karena r tabel = - 0,344 maka data disimpulkan bahwa rhitung >
rtabel atau - 0,083 > - 0,344. Maka H0 berada pada daerah penolakan yang berarti H0
ditolak, sedangkan H 1 diterima. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan ―Ada
hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional siswa yang dipengaruhi oleh
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nilai karakter terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X Multimedia 1 SMK
Negeri 01 Surabaya tahun ajaran 2011-2012‖ DITERIMA. Sebaliknya hipotesis yang
menyatakan ―tidak ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional siswa
yang dipengaruhi oleh nilai karakter terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X
Multimedia 1 SMK Negeri 01 Surabaya tahun ajaran 2011-2012‖ DITOLAK.
2. Nilai Karakter yang Muncul Selama Pembelajaran Berlangsung
Berdasarkan hasil pengamatan, nilai karakter yang muncul selama pembelajaran
berlangsung yaitu (1) Jujur (2) Disiplin (3) Bertanggung jawab (4) Kerja keras (5)
Percaya diri (6) Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif (7) Ingin tahu (8) Menghargai
karya dan prestasi orang lain (9) Santun (10) Demokratis (11) Peduli sosial dan
lingkungan (12) Menghargai keberagamaan.
5 . Simpulan dan Saran
5.1 Simpulan
Berdasarkan penelitian dan pengujian hipotesis maka dapat diperoleh kesimpulan
sebagai berikut: (a) Ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional siswa
yang dipengaruhi oleh nilai karakter terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X
Multimedia 1 SMK Negeri 01 Surabaya tahun ajaran 2011-2012 (b) nilai karakter yang
muncul selama pembelajaran berlangsung yaitu: Jujur, Disiplin, Bertanggung jawab,
Kerja keras, Percaya diri, Berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, Ingin tahu, Menghargai
karya dan prestasi orang lain, Santun, Demokratis, Peduli sosial dan lingkungan, serta
Menghargai keberagamaan.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka penulis perlu memberikan saransaran yang berkaitan dengan penelitian ini. Saran-saran tesebut antara lain: (1) Untuk
mempertahankan dan meningkatkan hasil belajar matematika, guru sebagai fasilitator
dalam belajar di sekolah diharapkan mampu menjaga kestabilan siswa pada saat proses
belajar mengajar di sekolah (2) Dalam penelitian ini, peneliti hanya melihat hubungan
masing-masing variabel terikat dengan hasil belajar matematika. Ada baiknya untuk
penelitian selanjutnya dilihat pula hubungan antar variabel-variabel terikat (3) Secara
implisit, yakni dengan menyisipkan nilai – nilai karakter di setiap pembelajaran
berlangsung.
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ABSTRAK
Identitas suatu bangsa dapat dilihat dari karakter dan budaya dari setiap warga negaranya.
Sedangkan karakter dan budaya dari setiap warga negaranya tersebut dapat dipengaruhi oleh
tingkatan pendidikan. Berdasarkan argumen tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan
pendidikan mempunyai peranan penting dalam pembentukan dan pengembangan karakter dan
budaya suatu bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan generasi yang mampu
bersaing dalam kehidupan dan dapat dimungkinkan akan menjadi pemegang kendali kehidupan
itu sendiri, sebaliknya apabila terjadi kesalahan dalam mengelola pendidikan dapat
dimungkinkan generasi yang terbentuk adalah generasi yang lemah dan hanya akan menjadi
beban bagi kehidupan. Pendidikan yang berkualitas dapat diperoleh dengan mengembangkan dan
menggunakan model yang memungkinkan adanya interaksi antara tenaga pendidik dan peserta
didik serta berorientasi untuk mengembangkan potensi peserta didiknya (student oriented).
Model pembelajaran koperatif adalah suatu model yang kembangkan untuk lebih
mengintensifkan aktivitas dan pengembangan pola pikir siswa dapat digunakan sebagai salah
satu sarana untuk pengembangan pendidikan karakter dan budaya bangsa. Dengan memasukkan
nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam fase-fase pembelajaran kooperatif,
diharapkan akan tercipta suasana pembelajaran yang terfokus pada pengembangan pola pikir
siswa, tetapi juga dapat mengembangkan karakter dan budaya bangsanya.
Kata Kunci : Pendidikan Karakter, Budaya Bangsa Dan Pembelajaran Kooperatif
A. Pendahuluan
Kehadiran guru dalam proses belajar mengajar atau pembelajaran masih memegang
peranan penting dan tidak dapat digantikan. Tetapi, dominasi guru dalam pembelajaran
dapat menjadi masalah penting dalam perkembangan kepribadian siswa. Soejadi (2007:19)
menyatakan bahwa ―Anak didik memerlukan kesempatan untuk merenung, mengenali,
berpikir, merasakan dan mencoba-coba melakukan sesuatu‖. Oleh karena itu, pergeseran
paradigma dari pembelajaran yang terpusat pada tenaga pendidik (teacher oriented) menjadi
pembelajaran yang terpusat pada peserta didik (student oriented) harus segera dilaksanakan.
Model pembelajaran kooperatif sebagai salah satu model yang yang terpusat pada
peserta didik (student oriented), dalam pembelajaran kooperatif peserta didik juga diajak
untuk menciptakan suasana belajar yang kompetetif dan toleran. Karena di dalam
pembelajaran kooperatif peserta didik ditempatkan dalam beberapa kelompok belajar yang
saling membantu satu sama lain untuk menyelesaikan tugas akademik yang diberikan
kepada tiap-tiap kelompok belajar.
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Hal tersebut sesuai fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam UndangUndang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3. 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 bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab‖.
Berdasarkan pasal tersebut dapat jelaskan bahwa terdapat 3(tiga) fungsi utama dari
pendidikan nasional, yaitu: (1) Mengembangkan kemampuan, (2) Membentuk watak dan (3)
Menjadikan bangsa yang beradab dan bermartabat. Artinya, berdasarkan penjelasan tersebut
pendidikan nasional tidak hanya berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dari peserta
didik semata, tetapi juga menjadi sarana untuk mencetak watak dan karakter peserta didik.
Pada akhirnya jika peserta didik mempunyai kemampuan dan karakter, maka akan tercipta
bangsa yang tidak hanya beradab, tetapi juga bermartabat. Hal tersebut di atas sesuai dengan
salah satu tujuan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang telah diprogramkan oleh
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu mengembangkan lingkungan kehidupan
sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan,
serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (dignity).
Pertanyaanya selanjutnya setelah kita mengetahui kaitannya antara model pembelajaran
kooperatif dengan pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah ―Bagaimana pelaksanaan
pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam pembelajaran kooperatif?‖.
B. Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa
1) Pengertian Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa
Hamid dkk (2010, 2 – 4) menjelaskan tentang definisi dari pendidikan karakter dan
budaya bangsa sebagai berikut:
a) Pendidikan adalah suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi
mudanya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik di
masa depan.
b) Budaya diartikan sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan
keyakinan (belief) manusia yang dihasilkan masyarakat.
c) Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari
hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai
landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak
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Depdiknas (2010, 4 – 5) menyebutkan bahwa pendidikan karakter merupakan upayaupaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk menanamkan nilai-nilai
perilaku peserta didik yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri,
sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap,
perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama,
budaya, dan adat istiadat.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka pendidikan karakter dan budaya
bangsa dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilaksanakan dengan sadar dan
sistematis untuk menanamkan nilai-nilai perilaku yang berkaitan dengan hubungan antar
sesama manusia maupun nilai-nilai perilaku yang berkaitan dengan hubungan dengan
Tuhan Yang Maha Esa.
2) Ciri-Ciri Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa
FW Foerster (1869-1966) adalah seorang pakar pendidikan yang berasal dari Jerman
yang diakui secara historis-geneologis sebagai pencetus pendidikan karakter yang
menekankan dimensi etis-spiritual dalam proses pembentukan pribadi, menyebutkan
bahwa terdapat 4 (empat) ciri dasar dalam pelaksanaan pendidikan karakter. Berikut
adalah ke empat ciri dasar pelaksanaan pendidikan karakter dan budaya bangsa yang
dikembangkan dari Foerster (dalam Susanti, 2011: 5 – 6), yaitu:
a) Keteraturan antara aturan dengan setiap tindakan yang diukur berdasar hierarki nilainilai tertentu yang menjadi pedoman normatif dalam setiap melaksanakan tindakan.
b) Koherensi yang memberikan keberanian dan keteguhan seseorang terhadap prinsip
serta tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru atau takut risiko.
c) Otonomi seseorang dalam menginternalisasikan aturan dari luar sehingga menjadi
aturan atau nilai-nilai bagi dirinya sendiri.
d) Keteguhan dan kesetiaan, artinya penghormatan seseorang atas komitmen untuk
memilih dan mememiliki kebiasaan yang dipandang baik.
3) Fungsi Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa
Hamid dkk (2010, 7) menyebutkan fungsi dari Pendidikan budaya dan karakter bangsa
sebagai berikut:
a. Perluasan pengembangan potensi peserta didik agar mereka memiliki kepeduliaan
terhadap nilai-nilai yang mendasari kehidupan budaya dan karakter bangsa
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b. Memperkuat

kiprah

pendidikan

nasional

untuk

bertanggung

jawab

dalam

pengembangan ranah yang lebih luas dari ranah kognitif.
c. Wahana dalam mengembangkan potensi kemanusiaan peserta didik sebagai individu,
anggota masyarakat, dan warganegara
4) Tujuan Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa
Hamid dkk (2010, 7) menyebutkan tujuan dari Pendidikan budaya dan karakter bangsa
sebagai berikut:
a) Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia dan
warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa;
b) Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan
nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius;
c) Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi
penerus bangsa;
d) Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif,
berwawasan kebangsaan; dan
e) Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang
aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang
tinggi dan penuh kekuatan (dignity).
5) Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa
Hamid dkk (2010, 9  10 ) menyebutkan nilai-nilai dari Pendidikan budaya dan
karakter bangsa sebagai berikut:
a) Religius: suatu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama
yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun
dengan pemeluk agama lain.
b) Jujur: suatu perilaku yang didasarkan pada kebenaran, menghindari perilaku yang
salah, dan menjadikan dirinya menjadi orang yang selalu dapat dipercaya dalam
perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
c) Toleransi: suatu tindakan dan sikap yang menghargai pendapat, sikap dan tindakan
orang lain yang berbeda dari pendapat, sikap, dan tindakan dirinya.
d) Disiplin: suatu tindakan tertib dan aptuh pada berbagai ketentuan dan peraturan yang
harus dilaksanakannya.
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e) Kerja keras: suatu upaya yang diperlihatkan untuk selalu menggunakan waktu yang
tersedia untuk suatu pekerjaan dengan sebaik-baiknya sehingga pekerjaan yang
dilakukan selesai pada waktunya
f) Kreatif: berpikir untuk menghasilkan suatu cara atau produk baru dari apa yang telah
dimiliki
g) Mandiri: kemampuan melakukan pekerjaan sendiri dengan kemampuan yang telah
dimilikinya
h) Demokratis: sikap dan tindakan yang menilai tinggi hak dan kewajiban dirinya dan
orang lain dalam kedudukan yang sama
i) Rasa ingin tahu: suatu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui
apa yang dipelajarinya secara lebih mendalam dan meluas dalam berbagai aspek
terkait.
j) Semangat kebangsaan: suatu cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang
menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan
kelompoknya.
k) Cinta tanah air: suatu sikap yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan
penghargaan yang tinggi terhadap lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan
politik bangsanya.
l) Menghargai prestasi: suatu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk
menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui dan menghormati
keberhasilan orang lain.
m) Bersahabat/komunikatif: suatu tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara,
bergaul, dan bekerjasama dengan orang lain.
n) Cinta damai: suatu sikap dan tindakan yang selalu menyebabkan orang lain senang
dan dirinya diterima dengan baik oleh orang lain, masyarakat dan bangsa
o) Gemar membaca: suatu kebiasaan yang selalu menyediakan waktu untuk membaca
bahan bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
p) Peduli sosial: suatu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberikan bantuan untuk
membantu orang lain dan masyarakat dalam meringankan kesulitan yang mereka
hadapi.
q) Peduli lingkungan: suatu sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah
kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya
untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi
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r) Tanggung-jawab: suatu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan
kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat,
lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
6) Penghambat Pelaksanaan Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa
Berikut adalah faktor penghambat dalam terlaksananya Pendidikan Karakter dan
Budaya Bangsa sebagai berikut yang dikembangkan dari Furuhito (2011, 8), yaitu:
a) Sifat Pemalas: suatu sikap yang lebih suka menghabiskan waktu dengan kegiatankegiatan yang tidak produktif dan cendrung menghambur-hamburkan uang.
b) Sifat konsumtif: suatu sikap yang lebih senang menggunakan harta dan kekayaan
untuk memenuhi kebutuhan sesaat yang tidak bermanfaat.
c) Bangsa Kuli: Suatu sikap yang lebih suka menjadi seorang pekerja dari pada menjadi
pemberi pekerjaan atau sikap yang lebih senang menjadi pengguna atau pemakai dari
pada menjadi pembuat.
C. Model Pembelajaran Kooperatif
1. Teori Konstruktivis dalam Pembelajaran Kooperatif.
Kardi dan Nur (2003:15) menyatakan bahwa ―Belajar secara kooperatif dikembangkan
berdasarkan teori belajar kognitif, konstruktivis, dan teori belajar sosial‖. Lebih lanjut
Nur (2008:2) menjelaskan tentang definisi teori konstruktivis sebagai berikut: ―Teoriteori belajar konstruktivis (constructivist theories of leraning). Teori-teori yang
menyatakan bahwa siswa itu sendiri yang harus secara pribadi menemukan dan
menerapkan informasi kompleks, mengecek informasi baru dibandingkan dengan aturan
lama dan memperbaiki aturan lama itu apabila tidak sesuai lagi‖
Dari pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa teori konstruktivis adalah suatu teori
belajar yang mengharapkan siswa membangun informasi sendiri dengan cara mengolah
informasi-informasi yang telah dimiliki. Pengertian tersebut sejalan dengan kegiatankegiatan yang diberikan dalam pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif,
siswa dikelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 4–5 orang
yang heterogen berdasarkan kemampuan dan jenis kelamin. Setiap anggota kelompok
mempunyai tugas untuk memahami dan menemukan konsep-konsep baru melalui
kegiatan-kegiatan diskusi yang memungkinkan siswa untuk saling membantu dalam
memecahkan masalah yang diberikan.
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2. Prinsip dan Ciri-Ciri Pembelajaran Kooperatif
Menurut Nur (2000), prinsip dasar dalam pembelajaran kooperatif sebagai berikut.
a) Setiap anggota kelompok (siswa) bertanggung jawab atas segala sesuatu yang
dikerjakan dalam kelompoknya.
b) Setiap anggota kelompok (siswa) harus mengetahui bahwa semua anggota kelompok
mempunyai tujuan yang sama.
c) Setiap anggota kelompok (siswa) harus membagi tugas dan tanggung jawab yang
sama diantara anggota kelompoknya.
d) Setiap anggota kelompok (siswa) akan dikenai evaluasi.
e) Setiap anggota kelompok (siswa) berbagi kepemimpinan dan membutuhkan
keterampilan untuk belajar bersama selama proses belajarnya.
f) Setiap anggota kelompok (siswa) akan diminta mempertanggung-jawabkan secara
individual materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif.
Masih menurut Nur (2000), ciri-ciri model pembelajaran kooperatif sebagai berikut:
a) Siswa dalam kelompok secara kooperatif menyelesaikan materi belajar sesuai
kompetensi dasar yang akan dicapai.
b) Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, baik
tingkat kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Jika mungkin anggota kelompok
berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda serta memperhatikan kesetaraan jender.
c) Penghargaan lebih menekankan pada kelompok dari pada masing-masing individu.
3. Karakteristik Pembelajaran Kooperatif
Slavin (2010:26–28) menjelaskan setidaknya terdapat 6 (enam) karakteristik yang
dimiliki oleh pembelajaran kooperatif. Keenam karakteristik tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut
a. Tujuan Kelompok, yaitu: jenis-jenis penghargaan yang diberikan kepada setiap
kelompok berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
b. Tanggung Jawab Individual, yaitu: setiap anggota kelompok memiliki tanggung
jawab yang sama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan.
c. Kesempatan Sukses Bersama, yaitu: kesamaan hak yang dimiliki oleh setiap anggota
kelompok terhadap penghargaan yang diperoleh kelompok.
d. Kompetisi Tim, yaitu: kegiatan-kegiatan yang dikerjakan oleh setiap kelompok untuk
menyelesaikan tugas yang diberikan.
e. Spesialisasi Tugas, yaitu: pendelegasian atau pembagian tugas yang diberikan kepada
setiap anggota dalam menyelesaikan tugas kelompok
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f. Adaptasi terhadap Kebutuhan Kelompok, yaitu: suatu cara yang dilakukan oleh setiap
anggota kelompok untuk mempercepat penyelesaian tugas yang diberikan
4. Sintaksis Pembelajaran
Terdapat 6 (enam) fase yang dikembangkan dalam melaksanakan pembelajaran
kooperatif. Ke enam fase tersebut adalah (1) menyampaikan tujuan dan memotivasi
siswa, (2) menyajikan informasi, (3) mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok, (4)
membimbing kelompok bekerja dan belajar, (5) evaluasi dan (6) memberikan
penghargaan. Secara umum Ibrahim (2000:6) menjelaskan pelaksanaan pembelajaran
kooperatif seperti yang terlihat dalam Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Sintaks Umum Pembelajaran Kooperatif
Fase
Fase 1
Menyampaikan tujuan dan
memotivasi siswa
Fase 2
Menyajikan informasi
Fase 3
Mengorganisasikan siswa ke
dalam kelompok
Fase 4
Membimbing kelompok
bekerja dan belajar
Fase 5
Evaluasi
Fase 6
Memberikan penghargaan

Tingkah laku guru
Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang
ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi
siswa belajar.
Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan
jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan.
Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya
membentuk kelompok belajar dan membantu
kelompok agar melakukan transisi secara efisien
Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada
saat mereka mengerjakan tugas mereka.
Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang
telah dipelajari atau masing-masing kelompok
mempresentasikan hasil belajarnya.
Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik
upaya maupun hasil belajar individu maupun
kelompok.
Sumber: Ibrahim (2000: 6)

D. Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa dalam Pembelajaran Kooperatif
Dalam pembahasan sebeleumnya telah dijelaskan bahwa dalam pembelajaran kooperatif
terdapat 6 (enam) fase pembelajaran yang harus dilaksanakan, sedangkan nilai-nilai
pendidikan karakter dan budaya bangsa yang dapat dimunculkan dalam pembelajaran adalah
sebanyak 18 (delapanbelas) nilai. Apabila kita satukan antara pembelajaran kooperatif
dengan pendidikan karakter dan budaya bangsa maka akan didapatkan suatu pembelajaran
yaitu ―Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa dalam Pembelajaran Kooperatif‖. Adapun
skenario pelaksanaan pembelajaran akan berlangsung seperti yang akan terlihat pada Tabel 2
berikut.
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Tabel 2.
Skenario Umum Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa dalam Pembelajaran Kooperatif




















Aktivitas Guru
Nilai-Nilai
Fase-1. Menyampaikan Tujuan dan Memotivasi Siswa
Menyampaikan tujuan pembelajaran
Rasa Ingin Tahu
Memberikan motivasi
Mengecek materi pra syarat Menyampaikan
Tujuan
Fase-2 Menyajikan informasi
Menyajikan garis-garis besar materi
Rasa Ingin Tahu
pelajaran
Gemar Membaca
Menjelaskan aturan pelaksanaan
pembelajaran
Fase-3 Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok
Membagi siswa dalam kelompok belajar
Toleransi
Meminta siswa berkumpul dalam kelompok
Bersahabat
Memberikan tugas atau membagikan LKS
Fase-4 Membimbing kelompok bekerja dan belajar
Memantau siswa dalam menyelesaikan
Toleransi
Membimbing siswa menyelesaikan tugas
Disiplin
Memerintahkan siswa menyiapkan laporan
Kerja Keras
Kreatif
Demokratis
Rasa Ingin Tahu
Bersahabat/Komunikatif
Gemar Membaca
Tanggung Jawab
Fase-5 Evaluasi
Memerintahkan perwakilan kelompok untuk Demokratis
mempresentasikan laporannya
Menghargai Prestasi
Meminta kelompok lain memberikan
Bersahabat/Komunikatif
tanggapan
Cinta Damai
Mengecek pemahaman siswa dengan
Tanggung Jawab
memberikan latihan secara individual
Fase-6 Memberikan penghargaan
Memberikan penilaian terhadap individual
Menghargai Prestasi
Memberikan penghargaan untuk kelompok
Melakukan refleksi terhadap seluruh proses
pembelajaran

E. Penutup
Setidaknya terdapat 18 (delapanbelas) nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya bangsa
yang dapat diterapkan dalam pembelajaran. Jika kita tidak dapat menerapkan keseluruhan
nilai-nilai tersebut, setidaknya ada sebagian dari nilai-nilai tersebut yang diterapkan. Nilainilai tersebut dalam pembelajaran dalam dilakukan dalam proses pembelajaran yang
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dimasukkan dalam sintaksis pembelajaran atau diluar pembelajaran melalui kegiatan yang
terstruktur sehingga pelaksanaan dari nilai-nilai tersebut dapat diketahui.
Dalam model pembelajaran kooperatif, nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya bangsa
dapat kita selipkan/masukkan dalam sintaksis pembelajaran dengan sedikit melakukan
modifikasi sesuai dengan keperluan. Pada pembahasan sebelumnya sudah dapat dilihat
tentang pelaksanaan nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam pembelajaran
kooperatif.
Alhasil, sebaik-baiknya pembelajaran dapat di lihat dari perencaan yang dibuat.
Perencanaan yang bagus, akan menghasilkan pelaksanaan yang bagus pula. Oleh karena itu,
mari kita rencanakan pembelajaran yang bagus, sehingga hasil yang diperoleh bagus juga.
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APLIKASI PENDIDIKAN KARAKTER PADA PEMBELAJARAN KALKULUS
Aning Wida Yanti, S.Si., M.Pd.
aning.widayanti@yaho.co.id
Dosen Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang
ABSTRAK
Pendidikan Karakter merupakan upaya yang harus melibatkan semua pihak baik rumah
tangga dan keluarga, sekolah dan lingkungan sekolah, masyarakat luas. Oleh karena itu, perlu
menyambung kembali hubungan dan educational networks yang mulai terputus tersebut.
Pembentukan dan pendidikan karakter tersebut, tidak akan berhasil selama antar lingkungan
pendidikan tidak ada kesinambungan dan keharmonisan. Dengan demikian, rumah tangga dan
keluarga sebagai lingkungan pembentukan dan pendidikan karakter pertama dan utama harus
lebih diberdayakan. Sedangkan pada jenjang formal (Perguruan Tinggi) seharusnya tidak
semata-mata kompetensi kognitif yang di harapkan, tatapi lebih dari itu, yaitu penanaman moral,
nilai-nilai etika, estetika, budi pekerti yang luhur dan lain sebagainya. Dalam makalah ini akan di
bahas tentang aplikasi pendidikan karakter dalam mengajarkan matakuliah kalkulus I di
perguruan tinggi. Sehingga salah satu alternatif yang dapat dilakukan dengan menerapkan
strategi inkuiri dengan menanamkan nilai-nilai intelektual, kritis, dan kepedulian sosial.
Kata Kunci : Pendidikan Karakter, Strategi Inkuiri, Nilai intelektual, kritis, kepedulian sosial.
PENDAHULUAN
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
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 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.‖
Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu program utama Kementerian Pendidikan
Nasional dalam rangka meningkatkan mutu proses dan output pendidikan pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah adalah pengembangan pendidikan karakter.
Sebenarnya pendidikan karakter bukan hal yang baru dalam sistem pendidikan nasional
Indonesia. Pada saat ini, setidak-tidaknya sudah ada dua mata pelajaran yang diberikan untuk
membina akhlak dan budi pekerti peserta didik, yaitu Pendidikan Agama dan Pendidikan
Kewargaraan (PKn). Namun demikian, pembinaan watak melalui kedua mata pelajaran tersebut
belum membuahkan hasil yang memuaskan karena beberapa hal. Pertama, kedua mata pelajaran
tersebut cenderung baru membekali pengetahuan mengenai nilai-nilai melalui materi/substansi
mata pelajaran. Kedua, kegiatan pembelajaran pada kedua mata pelajaran tersebut pada
umumnya belum secara memadai mendorong terinternalisasinya nilai-nilai oleh masing-masing
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siswa sehingga siswa berperilaku dengan karakter yang tangguh. Ketiga, menggantungkan
pembentukan watak siswa melalui kedua mata pelajaran itu saja tidak cukup. Pengembangan
karakter peserta didik perlu melibatkan lebih banyak lagi mata pelajaran, bahkan semua mata
pelajaran.
Merespons sejumlah kelemahan tersebut pendidikan karakter perlu dilakukan secara
terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran. Yang dimaksud dengan pendidikan karakter secara
terintegrasi di dalam proses pembelajaran adalah pengenalan nilai-nilai, fasilitasi diperolehnya
kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, dan penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku
peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran baik yang berlangsung di dalam maupun di
luar kelas pada semua mata pelajaran. Pada dasarnya kegiatan pembelajaran, selain untuk
menjadikan peserta didik menguasai kompetensi (materi) yang ditargetkan, juga dirancang dan
dilakukan untuk menjadikan peserta didik mengenal, menyadari/peduli, dan menginternalisasi
nilai-nilai dan menjadikannya perilaku.
Pendidikan Komprehensif: Ilmu Pengetahuan, Budi Pekerti (Akhlak, Karakter), Kreativitas,
Inovatif

―…pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti

(kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect), dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh
dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita..‖ (Ki Hajar
Dewantoro) Integrasi & pembiasaan pendidikan karakter dimulai dari Tingkat PAUD/SD, SMP,
SMA hingga Perguruan Tinggi.
PEMBAHASAN
Secara Etimologi, Istilah karakter berasal dari bahasa Yunani Charassein, berarti to engrave
atau mengukir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008): Karakter: sifat-sifat kejiwaan,
akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang

dari orang lain. Menurut Gordon

Willard Allport (Psikolog Amerika) Karakter sebagai penentu bahwa seseorang sebagai pribadi.
Kemendiknas: Karakter sebagai nilai-nilai yang khas-baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat
baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan) yang terpatri dalam
diri dan terejawantahkan dalam perilaku (kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa,
2010). Kemendiknas: Pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana serta proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun
karakter pribadi dan/atau kelompok yang unik-baik sebagai warga negara (Kebijakan Nasional
Pembangunan Karakter Bangsa tahun 2011-2025).
Secara filosofis dan sosiologis pendidikan karakter diharapkan berguna bagi kehidupan
seseorang dalam kedudukannya sebagai pribadi, anggota masyarakat sekaligus warga Negara
321

Seminar Nasional Pendidikan Matematika
Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika
Surabaya, 05 Mei 2012
suatu Negara bangsa. Pendidikan karakter adalah sebuah usaha terus menerus untuk mendidik
anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktekkannya dalam
kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada
lingkungannya. Nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan kepada anak-anak adalah nilai
universal yang mana seluruh agama, tradisi dan budaya pasti menjunjung tinggi nilai-nilai
tersebut. Pendidikan karakter bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang
salah, lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (habituation) tentang hal mana
yang baik sehingga peserta didik menjadi paham (kognitif) tentang mana yang baik dan salah,
mampu merasakan (afektif) nilai yang baik dan biasa melakukannya (psikomotor). Dengan kata
lain, pendidikan karakter yang baik, harus melibatkan bukan saja aspek ―pengetahuan yang baik‖
(moral knowing), tetapi juga ―merasakan dengan baik‖ atau ―loving the good‖ (moral feeling),
dan ―perilaku yang baik‖ (moral action). Sehingga dalam implementasinya pembentukan
karakter memerlukan pengembangan keteladanan yang ditularkan, intervensi melalui proses
pembelajaran, pelatihan, pembiasaan terus menerus dalam jangka panjang yang dilakukan secara
konsisten dan penguatan.
Pendidikan karakter yang utuh dan menyeluruh tidak sekedar membentuk anak-anak muda
menjadi pribadi yang cerdas dan baik, melainkan juga membentuk mereka menjadi pelaku bagi
perubahan dalam hidupnya sendiri, yang pada gilirannya akan menyumbangkan perubahan
dalam tatanan sosial kemasyara katan menjadi lebih, manusiawi, dan bermartabat. Menurut
Akhmad Sudrajat (2010: www. pendidikankarakter.org) Pendidikan karakter suatu sistem
penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan,
kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap
Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga
menjadi manusia insan kamil. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen
(stakeholders) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi
kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan
mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler,
pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh warga dan lingkungan
sekolah.
Mengacu pada UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, baik
pendidikan formal maupun non formal memiliki peran dan kontribusi yang sangat besar dalam
keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu dalam pendidikan formal Pendidikan karakter dapat
diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Materi pembelajaran yang
berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan,
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dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran
nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi,
aplikatif dan pengamalan nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di masyarakat.
Pendidikan Karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil
pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia
peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan. Melalui
pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan
menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilainilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. Jadi dapat
disimpulkan bahwa Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap
mata pelajaran.
Untuk itu strategi pengaplikasian pendidikan karakter di dalam proses pembelajaran harus
dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran pada semua
mata pelajaran. Di antara prinsip-prinsip yang dapat diadopsi dalam membuat perencanaan
pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, dan evaluasi adalah prinsip-prinsip
pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and Learning. Prinsip-prinsip tersebut secara
singkat dijelaskan berikut ini : 1. Konstruktivisme (Constructivism), Konstrukstivisme adalah
teori belajar yang menyatakan bahwa orang menyusun atau membangun pemahaman mereka
dari pengalaman-pengalaman baru berdasarkan pengetahuan awal dan kepercayaan mereka. 2.
Bertanya (Questioning), Dalam pembelajaran kegiatan bertanya berguna menggali informasi,
mengecek pemahaman siswa,

membangkitkan respon siswa, mengetahui sejauh mana

keingintahuan siswa, dan menyegarkan kembali pengetahuan siswa, 3. Inkuiri (Inquiry), Inkuiri
adalah proses perpindahan dari pengamatan menjadi pemahaman, yang diawali dengan
pengamatan dari pertanyaan yang muncul. Jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut didapat
melalui siklus menyusun dugaan, menyusun hipotesis, mengembangkan cara pengujian
hipotesis, membuat pengamatan lebih jauh, dan menyusun teori serta konsep yang berdasar pada
data dan pengetahuan. Langkah-langkah kegiatan inkuiri: a. merumuskan masalah, b. Mengamati
atau melakukan observasi, c. Menganalisis dan menyajikan hasil d. Mengkomunikasikan atau
menyajikan hasil karya pada pembaca, teman sekelas, guru, atau audien yang lain, 4. Masyarakat
Belajar (Learning Community), Masyarakat belajar adalah sekelompok siswa yang terikat dalam
kegiatan belajar agar terjadi proses belajar lebih dalam. Praktik masyarakat belajar terwujud
dalam: a. Pembentukan kelompok kecil, b. Pembentukan kelompok besar, c. Mendatangkan
‗ahli‘ ke kelas (tokoh, olahragawan, dokter, petani, polisi, dan lainnya), d. Bekerja dengan kelas
sederajat, e. Bekerja kelompok dengan kelas di atasnya, f. Bekerja dengan masyarakat, 5.
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Pemodelan (Modeling), Pemodelan adalah proses penampilan suatu contoh agar orang lain
berpikir, bekerja, dan belajar. 6. Refleksi (Reflection), Refleksi memungkinkan cara berpikir
tentang apa yang telah siswa pelajari dan untuk membantu siswa menggambarkan makna
personal siswa sendiri. Realisasi refleksi dapat diterapkan, misalnya pada akhir pembelajaran
guru menyisakan waktu sejenak agar siswa melakukan refleksi. Hal ini dapat berupa: a.
pernyataan langsung tentang apa-apa yang diperoleh siswa hari ini, b. catatan atau jurnal di buku
siswa, c. kesan dan saran siswa mengenai pembelajaran hari ini, d. Diskusi, e. hasil karya, 7.
Penilaian Autentik (Authentic Assessment), Penilaian autentik sesungguhnya adalah suatu
istilah/terminologi yang diciptakan untuk menjelaskan berbagai metode penilaian alternatif.
Strategi Pembelajaran inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankankan
pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban
dari suatu masalah yang dipertanyakan. Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama Strategi
Pembelajaran Inkuiri: 1. Strategi inkuiri menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk
mencari dan menemukan, artinya peserta didik jadikan subyek belajar, 2. Seluruh aktivitas yang
dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu yang
dipertanyakan. Strategi inkuiri ini menempatkan guru sebagai fasilitator dan motivator, bukan
sebagai sumber belajar yang menjelaskan saja, 3. Tujuan dari penggunaan strategi inkuiri adalah
mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis dan kritis atau mengembangkan
kemampuan intelektual sebagai bagian proses mental.
Strategi Pembelajaran Inkuri efektif apabila : 1. Guru mengharapkan siswa dapat
menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan yang ingin dipecahkan, 2. Jika bahan
pelajaran yang akan diajarkan tidak berbentuk fakta atau konsep yang sudah jadi, akan tetapi
sebuah kesimpulan yang perlu pembuktian, 3. Jika proses pembelajaran berangkat dari ingin tahu
siswa terhadap sesuatu, 4. Jika akan mengajar pada sekelompok siswa yang rata-rata memiliki
kemampuan dan kemampuan berpikir, 5. Jika siswa yang belajar tak terlalu banyak sehingga bisa
dikendalikan oleh guru, 6. Jika guru memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan
pendekatan yang berpusat pada siswa.
Pembelajaran Inkuiri terbimbing berorientasi karakter yang dalam pelaksanaannya guru
menyediakan bimbingan atau petunjuk cukup luas kepada siswa dalam proses pembelajaran
berlangsung yang menyebabkan siswa memperoleh nilai-nilai moral yang terpatri untuk
menghimpun pengalaman serta pendidikan sehingga menumbuhkan kemampuan untuk
mewujudkan pemikiran, sikap, watak, dan budi pekertinya.
Nilai-nilai karakter yang didapat: 1. Intelektual: Siswa mampu mengembangkan intelektual
yang dimilikinya sesuai dengan pontensinya, 2. Kritis: Siswa memiliki rasa ingin tahu yang
324

Seminar Nasional Pendidikan Matematika
Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika
Surabaya, 05 Mei 2012
tinggi sangat memungkinkan siswa kritis. Sebab pengetahuan akan terasa bermakna jika didasari
keingintahuan itu, 3. Kepedulian Sosial: Siswa tidak hanya dijadikan subyek, namun juga diberi
kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya melalui interaksi. Baik itu interaksi siswa
dengan siswa, siswa dengan guru, atau siswa dengan masyarakat.
Dalam buku ―Pedoman Sekolah Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa‖
yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan
Pusat Kurikulum, menyebutkan bahwa nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya
dan karakter bangsa, adalah: 1. Agama, 2. Pancasila.
Prinsip-Prinsip Penggunaan Strategi Pembelajaran Inkuiri : 1. Berorientasi pada
Pengembangan Intelektual, Tujan utama dari strategi inkuiri adalah pengembangan kemampuan
berpikir. Dengan demikian, strategi pembelajaran inkuiri ini selain berorientasi pada hasil belajar
juga berorientasi pada proses belajar. Oleh karena itu, keberhasilan dari proses pembelajaran
dengan menggunakan strategi inkuiri bukan ditentukan oleh sejauh mana siswa dapat menguasai
materi pembelajaran, akan tetapi sejauh mana beraktifitas mencari dan menemukan sesuatu, 2.
Prinsip Interaksi, Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik interaksi
antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru, bahkan interaksi antara siswa dengan
lingkungan. Pembelajaran sebagai proses interaksi, artinya menempatkan guru bukan sebagai
sumber belajar, tetapi sebagai pengatur lingkungan atau pengatur interaksi itu sendiri. Guru perlu
mengarahkan (directing) agar siswa bisa mengembangkan kemampuan berpikirnya melalui
interaksi mereka, 3. Prinsip Bertanya, Peran guru yang harus dilakukan dalam menggunakan
strategi pembelajaran inkuiri (SPI) adalah guru sebagai penanya. Dengan demikian, kemampuan
siswa untuk menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan sebagian dari proses
berpikir. Oleh sebab itu, kemampuan guru untuk bertanya dalam setiap langkah inkuiri sangat
diperlukan, 4. Prinsip Belajar untuk Berpikir, Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta,
akan tetapi belajar adalah proses berpikir, yaitu proses mengembangkan potensi seluruh otak,
baik otak kiri maupun otak kanan. Pembelajaran berpikir adalah pemanfaatan dan penggunaan
otak secara maksimal. Belajar yang hanya cenderung menggunakan otak kiri dengan memaksa
anak untuk berpikir logis dan rasional, akan membuat anak dalam posisi ―kering dan hampa‖.
Oleh karena itu, belajar berpikir logis dan rasional perlu didukung oleh pergerakan otak kanan, 5.
Prinsip Keterbukaan, Belajar merupakan suatu proses mencoba berbagai kemungkinan. Segala
sesuatu mungkin saja terjadi. Oleh sebab itu, anak perlu diberikan kebebasan untuk mencoba
sesuai dengan perkembangan kemampuan logika dan nalarnya. Pembelajaran yang bermakna
adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang harus
dibuktikan kebenarannya. Tugas guru adalah menyediakan ruang untuk memberikan kesempatan
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kepada siswa mengembangkan hipotesis dan secara terbuka membuktikan kebenaran hipotesis
yang diajukan.
Prosedur Pelaksanaan Strategi Pembelajaran Inkuiri: 1. Orientasi , Orientasi adalah langkah
untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini guru
mengondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran. Berbeda dengan tahapan
preparation

dalam

strategi

pembelajaran

ekspositori

(SPE)

sebagai

langkah

untuk

mengondisikan agar siswa siap menerima pelajaran, pada langkah orientasi dalam SPI, guru
merangsang dan mengajak siswa berpikir memecahkan masalah. Keberhasilan orientasi
tergantung pada kemauan siswa untuk beraktivitas menggunakan kemampuannya dalam
memecahkan masalah tanpa kemauan dan kemampuan itu tidak akan mungkin proses
pembelajran akan berjalan dengan lancar, 2. Merumuskan Masalah , Merumuskan masalah
merupakan langkah membawa siswa pada persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang
disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki. Proses
pencarian jawaban itulah yang sangat penting dalam strategi inkuiri, oleh sebab itu melalui
proses tersebut siswa akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga sebagai upaya
mengembangkan mental melalui proses berpikir, 3. Mengajukan Hipotesis, Hipotesis adalah
jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara,
hipotesis perlu diuji kebenarannya. Kemampuan atau potensi individu untuk berpikir pada
dasarnya sudah dimiliki sejak individu itu lahir. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk
mengembangkan kemampuan menebak (berhipotesis) pada setiap anak adalah dengan
mengajukan berbagai pertanyan yang dapat mendorong siswa untuk dapat merumuskan jawaban
sementara atau dapat merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari suatu
permasalahan yang dikaji, 4. Mengumpulkan Data, Mengumpulkan data adalah aktivitas
menjaring infirmasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajuakan. Dalam strategi
pembelajaran inkuiri, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam
pengembangan intelektual. Oleh sebab itu tugas dan peran guru tahapan ini adalah mengajukan
pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk berpikir mencari informasi yang
dibutuhkan, 5. Menguji Hipotesis, Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang
dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan
data. Yang terpenting dalam menguji hipotesis adalah mencari tingkat keyakinan siswa atas
jawaban yang diberikan. Artinya kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan
argumentasi,

akan

tetapiharus

didukung

oleh

data

yang

ditemukan

dan

dapat

dipertanggungjawabkan, 6. Merumuskan Kesimpulan, Merumuskan kesimpulan adalah proses
mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Oleh karena itu,
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untuk mencapai kesimpulan yang akurat hendaknya guru mampu menunjukkan pada siswa data
mana yang relevan.
Peran Strategi Pembelajaran Inkuiri dalam Membangun Karakter Peserta Didik. Para siswa
akan berperan aktif melatih keberanian, berkomunikasi dan berusaha mendapatkan
pengetahuannya sendiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Tugas guru adalah
mempersiapkan skenario pembelajaran sehingga pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar.
Dengan demikian siswa diharapkan bisa menumbuhkan sikap percaya diri (self belief). Siswa
berpikir semaksimal mungkin untuk menemukan sendiri inti pelajaran yang dihadapi. Selain itu,
siswa bisa mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis dan kritis, atau
mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Dengan demikian,
dalam strategi pembelajaran inkuiri siswa tak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran,
akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Manusia yang
hanya menguasai pelajaran belum tentu dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara
optimal. Sebaliknya, siswa akan dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya manakala ia
bisa menguasai materi pelajaran. Strategi pembelajaran inkuiri merupakan bentuk dari
pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa (student centered approach).
Dikatakan demikian, sebab dalam strategi ini siswa memegang peran yang sangat dominan
dalam proses pembelajaran. Jika strategi ini dibiasakan dalam setiap pembelajaran, lamakelamaan akan membentuk kepribadian peserta didik yang mandiri, tanggung jawab dan pantang
menyerah dalam menghadapi setiap kesulitan. Karena sudah terbiasa menghadapi dan
menemukan sendiri apa yang menjadi problemnya. Di sini guru hanya berperan tidak lebih dari
seorang fasilitator, keaktifan sepenuhnya ada pada peserta didik.
Aplikasi Pendidikan Karakter Pada Pembelajaran Kalkulus dalam hal ini merupakan
penerapa strategi inkuiri dalam pembelajaran Kalkulus I pada materi aturan pencarian turunan
dengan menanamkan nila-nilai intelektual, kritis dan kepedulian sosial yang penulis lakukan
pada mahasiswa semester 1 yang memprogram Kalkulus I pada Jurusan Matematika UM. Secara
lengkap RPS dapat dilihat pada lampiran.
Dari hasil pembelajaran tersebut, mahasiswa yang biasanya cenderung hanya menerima
materi, menjadi pendengar dan pencatat setia tidak lagi seperti itu, dengan ditanamkan nilai
intelektual, kritis mereka menjadi mahasiswa yang memiliki rasa keingintahuan yang besar dan
lebih aktif untuk mengkonstruk pengetahuan, membuktikan teorema dan memiliki rasa
tangggungjawab yang besar serta kepedulian sosial yang tinggi.
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PENUTUP
Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap mata pelajaran
pada semua jenjang mulai dari PAUD hingga Perguruan Tinggi. Materi pembelajaran yang
berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan,
dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran
nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi, dan
pengamalan nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di masyarakat.
Strategi Pembelajaran inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankankan
pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban
dari suatu masalah yang dipertanyakan. Dalam sistem belajar ini guru menyajikan bahan
pelajaran tidak dalam bentuk yang final, tetapi anak didik diberi peluang untuk mencai dan
menemukan sendiri dengan menggunakan teknik pendekatan pemecahan masalah. Nilai-nilai
karakter yang didapat: 1. Intelektual: Siswa mampu mengembangkan intelektual yang
dimilikinya sesuai dengan pontensinya, 2. Kritis: Siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi
sangat memungkinkan siswa kritis. Sebab pengetahuan akan terasa bermakna jika didasari
keingintahuan itu, 3. Kepedulian Sosial: Siswa tidak hanya dijadikan subyek, namun juga diberi
kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya melalui interaksi. Baik itu interaksi siswa
dengan siswa, siswa dengan guru, atau siswa dengan masyarakat.
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RENCANA PERKULIAHAN SEMESTER (RPS) JURUSAN MATEMATIKA
SEMESTER GASAL 2011/2012 . FMIPA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
A. IDENTITAS MATAKULIAH
Matakuliah

: Kalkulus I

Sandi

: MAU 401

Kredit/jam semester

: 3/4

Disajikan pada jenjang

: S-1

Kelompok/Sifat Matakuliah

: MKK/wajib

Matakuliah Prasyarat

: Matematika Dasar

Nama dosen Pengampu

: Aning Wida Yanti,S.Si.,M.Pd

B. STANDAR KOMPETENSI
Mahasiswa memiliki pengetahuan dan wawasan mengenai Kalkulus Diferensial Fungsi Satu
Peubah beserta penerapannya.
C. KOMPETENSI DASAR
Setelah kegiatan pembelajaran diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menguasai
tentang Aturan Pencarian Turunan
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Integrasi
Pendidikan Karakter

Tujuan Yang Dicapai
Setelah proses
pembelajaran diharapkan
mahasiswa dapat :
1. Menemukan aturan
pencarian turunan
2. Menyelesaikan
permasalahan
berbagai bidang
dengan menggunakan
aturan pencarian
turunan

1.Intelektual: Mahasisiswa mampu mengembangkan
intelektual yang dimilikinya sesuai dengan pontensinya,
2.Kritis: Mahasisiswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi
sangat memungkinkan mahasisiswa kritis. Sebab
pengetahuan akan terasa bermakna jika didasari
keingintahuan itu,
3.Kepedulian Sosial: Mahasisiswa tidak hanya dijadikan
subyek, namun juga diberi kesempatan untuk
mengembangkan kemampuannya melalui interaksi. Baik itu
interaksi mahasisiswa dengan mahasisiswa, mahasisiswa
dengan dosen, atau mahasisiswa dengan masyarakat.

E. MATERI PEMBELAJARAN
Aturan Pencarian Turunan:
1. Teorema A : Aturan Fungsi Konstanta. Jika f ( x)  k dengan k suatu konstanta, maka
untuk sebarang x, f ' ( x)  0
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2. Teorema B : Aturan Fungsi Identitas. Jika f ( x)  x , maka f ' ( x)  1
3. Teorema C : Aturan Pangkat. Jika f ( x)  x n , dengan n bilangan bulat positif, maka
f ' ( x)  nx n1

4. Teorema D : Aturan Kelipatan Konstanta. Jika k suatu konstanta dan f suatu fungsi yang
terdiferensiasikan, maka (kf )' x   kf ' x
5. Teorema E : Aturan Jumlah. Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensialkan,
maka ( f  g )' x  f ' x   g ' ( x)
6. Teorema F : Aturan Selisih. Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensialkan,
maka ( f  g )' x  f ' x   g ' ( x)
7. Teorema G : Aturan hasil Kali. Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensialkan,
maka ( f .g )' x  f ' xg x  f xg ' ( x)
8. Teorema H : Aturan Hasil Bagi. Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensialkan
dengan g ( x)  0 , maka  f ' x   f ' x g x 2 f x g ' x 
 
g

g x 

F. METODE PEMBELAJARAN : Strategi Inkuiri

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tahap

Alokasi

Kegiatan

Prosedur
Pelaksanaan
Strategi
Pembelajaran
Inkuiri

Integrasi
Pendidikan
Karakter

Apersepsi :
- Dosen menyampaikan tujuan
pembelajaran dan metode
pembelajaran menggunakan
strategi inkuiri
- Dosen mengingatkan kembali
materi prasyarat
Awal

20

Memotivasi :
- Dosen memberikan contoh
permasalahan sehari-hari yang
dapat diselesaikan dengan
menggunakan aturan pencarian
turunan.
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Inti

100

Eksplorasi :
Dalam kegiatan eksplorasi:
- Dosen meminta mahasiswa
mencermati teorema A s/d H
terkait aturan pencarian
turunan dalam buku Kalkulus
Jilid 1 Purcell.
- Dosen merangsang dan
mengajak mahasiswa berpikir
memecahkan masalah terkait
pembuktian teorema tersebut.
Dosen meminta mahasiswa
secara berkelompok
menemukan pembuktian
teorema tersebut.
- Dosen meminta mahasiswa
menemukan masalah apa
yang harus dibuktikan dari
teorema tersebut.
- Dosen bersama mahasiswa
mengambil dan menetapkan
masalah yang berkaitan
dengan bukti teorema. Dosen
meminta mahasiswa
merumuskan jawaban
sementara atau merumuskan
berbagai perkiraan
kemungkinan pembuktian
dari teorema. Dosen
mengajukan berbagai
pertanyan yang dapat
mendorong mahasiswa untuk
dapat merumuskan jawaban
sementara atau dapat
merumuskan berbagai
perkiraan kemungkinan cara
dari pembuktian teorema.
- Dosen mengajukan
pertanyaan-pertanyaan yang
dapat mendorong siswa
untuk berpikir mencari
informasi yang dibutuhkan
untuk membuktikan teorema.
- Dosen meminta mahasiswa
menentukan jawaban yang
dianggap diterima sesuai
dengan data atau informasi
yang diperoleh berdasarkan
pengumpulan data.

Orientasi

Orientasi

Merumuskan
masalah

Mengajukan
Hipotesis

 Intelektual
 Dapat
dipercaya
 Menghargai
 Tanggung
jawab
 Adil
 Peduli
 Kritis
 Kepedulian
Sosial
Bertanya
 Memberikan
ide/pendapat
 Menjadi
pendengar
yang baik
 Kerja sama

Mengumpul
kan Data

Menguji
Hipotesis
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Elaborasi:
Dalam kegiatan elaborasi :
- Dosen memfasilitasi
mahasiswa melalui diskusi
kelompok untuk
memunculkan gagasan baru
baik secara lisan maupun
tertulis
- Dosen memfasilitasi
mahasiswa membuat laporan
eksplorasi yang dilakukan
baik lisan maupun tertulis,
secara individual maupun
kelompok.
- Dosen memfasilitasi
mahasiswa melakukan
presentasi dari hasil diskusi
kelompok.
- Dosen meminta perwakilan
kelompok untuk
mempresentasikan hasil
diskusi dan meminta
kelompok lain untuk
menanggapi.
- Dosen memfasilitasi
mahasiswa melakukan
kegiatan yang
menumbuhkan kebanggaan
dan rasa percaya diri
mahasiswa.
Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi :
- Dosen memberikan umpan
balik positif dan penguatan
dalam bentuk lisan, tulisan,
isyarat, maupun hadiah
terhadap keberhasilan
mahasiswa.
- Dosen memfasilitasi
mahasiswa melakukan
refleksi untuk memperoleh
pengalaman belajar yang
telah dilakukan.
- Dosen memfasilitasi
mahasiswa untuk
memperoleh pengalaman
yang bermakna dalam
mencapai kompetensi dasar:
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 Dosen berfungsi sebagai
narasumber dan fasilitator
dalam menjawab
pertanyaan mahasiswa
yang menghadapi
kesulitan, dengan
menggunakan bahasa yang
baku dan benar.
 Dosen membantu
menyelesaikan masalah.
 Dosen memberikan
motivasi kepada
mahasiswa yang kurang
atau belum berpartisipasi
aktif.

Akhir

30

Dalam kegiatan penutup :
- Dosen bersama-sama dengan
mahasiswa dan/atau sendiri
membuat
rangkuman/simpulan
pelajaran.
- Dosen memberikan umpan
balik terhadap proses dan
hasil pembelajaran.
- Dosen merencanakan
kegiatan tindak lanjut dalam
bentuk pembelajaran remedi,
program pengayaan, layanan
konseling dan/atau
memberikan tugas baik tugas
individual maupun kelompok
sesuai dengan hasil
mahasiswa.

Kesimpulan

H. EVALUASI
NA 

2. X 1  2. X 2  2. X 3  X 4  3. X 5
10

X1 = rerata nilai tugas, X2 = rerata nilai tes non final, X3 = rerata nilai aktivitas, X4 = rerata
nilai lainnya
I.

KEPUSTAKAAN WAJIB DAN PILIHAN
Wajib : Purcell, Edwin J. dan Dale Verberg. 2003. Kalkulus dan Geometri Analitik Jilid I
(edisi delapan) (terjemahan). Jakarta: Erlangga
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Anjuran : Leithold, L. 1986. The Calculus with Analytic Geometry (5th ed.). London: Harp
& Row

Malang, 27 Juli 2011

Aning Wida Yanti,S.Si.,M.Pd
198012072008012010
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STRATEGI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA
Yusdita Mareta Rahmadani1
Munadiyah Maslachatill Ummah2
Matematika_c2011@yahoo.co.id
Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
ABSTRAK
Matematika merupakan ilmu universal, yang mendasari perkembangan modern, Mempunyai
peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia. Untuk
menguasai dan menciptakan teknologi di masa depan diperlukan penguasaan Matematika yang
kuat sejak dini, untuk membekali peserta didik menjadi seorang penguasa teknologi yang mampu
memanfaatkan ilmunya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidaklah cukup hanya dengan
membekali penguasaan kognitif saja namun diperlukan pembentukan karakter peserta didik.
Dengan demikian pendidikan karakter direalisasikan dalam pembelajaran matematika,
mengingat pentingnya karakter dalam pembangunan sumber daya manusia yang kuat, maka
perlu kegiatan pembelajaran matematika diperlukan strategi pembelajaran yang dapat
mengintegrasikan perubahan karakter peserta didik. Nilai karakter utama dan pokok untuk
pelajaran matematika meliputi berfikir logis, kritis, kerja keras, keingintahuan, kemandirian,
percaya diri, religious, kejujuran, ketegasan, ketangguhan, kepedulian, dan demokratis.
Hal ini bertujuan untuk mencoba memberi masukan tentang bagaimana membangun
pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika, agar bisa melahirkan lulusan yang
berkualitas serta memiliki integritas moral yang tinggi, dan tujuan pembelajaran sesuai dengan
pengembangan standart isi dan pendidikan karakter. Dengan demikian, salah satu cara kerja
startegis dalam mengembangkan pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika
menggunakan buku BSE (Buku Sekolah Elektronik). Sehingga pembelajaran dan pendidikan
karakter berjalan dengan baik dan sukses.
Kata Kunci : Mengembangkan Pendidikan Karakter.
PENDAHULUAN
Pendidikan karakter di sekolah dapat dilakukan secara efektif dan efesien apabila didukung
oleh sumber daya manusia atau guru matematika yang profesional untuk mampu membekali
peserta didik menjadi seorang penguasa teknologi yang memanfaatkan ilmunya, dan mampu
memajukan daya pikir manusia. Dukungan masyarakat terhadap pendidikan karakter perlu lebih
ditekankan kembali, agar pendidikan karakter dapat diterapkan secara optimal, baik sekarang
maupun dimasa datang, perlu adanya strategis pembelajaran secara maksimal.
Peran guru dalam pendidikan karakter merupakan factor penting yang besar pengaruhnya
terhadap keberhasilan pendidikan karakter di sekolah, bahkan menetukan berhasil-tidaknya
peserta didik dalam mengembangkan pribadinya secara utuh. Dikatakan demikian guru
merupakan figure utama, serta contoh dan teladan bagi peserta didik, oleh karena itu, didalam
pendidikan karakter guru harus dimulai dari dirinya sendiri agar apa-apa yang dilakukannya
dengan baik menjadi baik pula pengaruhnya terhadap peserta didik.
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Bukan hanya peran guru untuk menjadi teladan bagi peserta didik, guru dituntut tidak hanya
memberi penguasan kognitif saja melainkan guru juga memberi pendidikan karakter dalam
setiap pembahasan – pembahasan atau kegiatan pembelajaran matematika agar peserta didik
memiliki nilai-nilai karakter. Dalam kegiatan pembelajaran matematika diperlukan strategi
pembelajaran yang dapat mengintegrasikan pembentukan karakter peserta didik. Nilai-nilai
karakter terbentuk adanya dorongan dari peran guru yaitu, nilai-nilai karakter utama dan pokok
dalam pembelajaran matematika, serta salah satu contoh startegis pembelajarn yang mampu
mengintregasikan pembentukan karakter peserta didik adalah dengan menanamkan nilai-nilai
karakter dalam kegiatan pembelajaran matematika.
Penggunaan Buku BSE Mata Pelajaran Matematika merupakan salah satu strategis untuk
pendidikan karakter, yang secara umum buku pelajaran BSE Matematika dari segi konsep,
grafis, bahasa tampilan layak untuk digunakan, dan memuat nilai karakter.Beberapa bagian
dalam BSE Matematika dapat dipilih sebagai bahan rujukan untuk pendidikan karakter.
METODE PENELITIAN
Strategi penggunaan BSE ( Buku Sekolah Elektronik) mata pelajaran matematika untuk
pendidikan karakter. Banyak strategi penggunaan BSE Matematika sebagai bahan ajar yang
mengintregrasikan nilai karakter. Secara umum buku pelajaran BSE Matematika dari segi isi,
atau konsep, grafis, bahasa, tampilan layak untuk dipergunakan, dan memuat nilai karakter
Strategi dalam penggunaan BSE, ialah dengan
1.

Adaptasi lengkap sebelum pembelajaran dilaksanakan
Sub topic melukis segitiga yang termuat dalam buku BSE. Dari segi isi, metode, dan
evaluasi sudah cukup layak sebagai bahan ajar, namun belum menujukkan adanya intregrasi
pendidikan karakter.Maka, dari segi isi/materi guru dapat memberikan materi yang
kontekstual, persoalan kontekstual yang disampaikan misalnya pelengkap bahan ajar,contoh
membuat pelengkap bangunan, yang terdiri dari segitiga sama kaki dengan besar salah satu
sudut 450 dengan panjang salah satu sisi adalah 2 meter. Untuk keperluan tersebut
dibutuhkan gambar segitiga yang tepat.
2m

450

Melalui penyampaian materi ini, peserta didik dapat berinovasi, dan berkretivitas dalam
menyelesaikan masalah tersebut. Agar Karakter demokrasi, serta kepedulian timbul, materi
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tersebut dapat dilakukan dengan meminta peserta didik menyelesaikan dalam diskusi
kelompok dan mempresentasikan penyelesaian permasalahan tersebut.
2.

Adaptasi sebagaian / parsial sebelum pembelajaran dilaksanakan
Beberapa bagian dalam BSE sangat mungkin tidak sesuai dengan situasi pembelajaran
yang akan diciptakan, misalnya kesimpulan dalam BSE, sehingga dikhawatirkan siswa tidak
melakukan kegiatan eksplorasi, dan tidak melatih berpikir logis dikarenakan hasil sudah
ditunjukkan dalam kesimpulan disarankan untuk dihilangkan.Contoh berikut masalah yang
lebih sederhana, karena gambar segitiga yang dibuat adalah segitiga sama kaki ( yang
memiliki dua sisi yang sama panjang) disertai langkah-langkah yang masih memungkinkan
siswa untuk melakukan eksplorasi.

TUJUAN
Tujuan menggunakan strategis buku BSE mata pelajaran matematika ,ialah
1.

Pembahasan – pembahasan yang ada dalam buku BSE mata pelajaran Matematika
mengintregrasikan nilai-nilai karakter yang bisa dikembangkan oleh peserta didik

2.

BSE Matematika memiliki tujuan pembelajaran sesuai dengan pengembangan standart isi
dan pendidikan karakter.

3.

Peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya,
mengkaji, dan menginternalisasikan serta mempersonalisasikan nilai-nilai karakter.

4.

Membantu peserta didik menguasai standart kompetensi.

CARA KERJA
Aktivitas peserta didik dimulai dengan kegiatan penyelidikan yang diawali dengan aktivitas
melukis semua garis tinggi pada segitiga yang telah ditentukan. Di samping itu dapat diamati
keaktifan siswa dalam melukis garis bagi. Keaktifan tersebut dapat dinyatakan dengan :
1.

― Dengan menggunakan pengaris dan jangka, lukislah semua garis tinggi ABC berikut ‖

2.

― Apa yang dapat kamu simpulkan dari ketiga garis tinggi tersebut ―
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MEMBANGUN KARAKTER MELALUI KEBIASAAN BELAJAR MATEMATIKA
SISWA KELAS X MULTIMEDIA I SMK NEGERI 01 SURABAYA TAHUN AJARAN
2011–2012
Erlin Ladyawati, S.Pd., M.Pd.1
Harfriful Krisworo Rahayuwanti2
Erlin_conect@yahoo.com1
Luphydie_galz@yahoo.com2
Dosen Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Adi Buana Surabaya1
Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Adi Buana Surabaya2
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai karakter yang dapat membangun
kebiasaan belajar matematika siswa kelas X Multimedia 1 SMK Negeri 01 Surabaya tahun
ajaran 2011-2012. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X MULTIMEDIA SMK
Negeri 10 Surabaya, yang terdiri dari 2 kelas. Sampel sejumlah 35 siswa diambil dari kelas X
MUTIMEDIA I SMK Negeri 01 Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
korelatif sehingga data dianalisis untuk mengetahui hubungan antara kebiasaan belajar
matematika siswa dengan hasil belajar matematika siswa. Instrumen pengambilan data
menggunakan dokumentasi, angket, dan pengamatan langsung yang kemudian dianalisis
menggunakan korelasi linier sederhana. Hasil penelitian diperoleh adalah nilai karakter yang
dapat membangun kebiasaan belajar matematika siswa yaitu Jujur, Disiplin, Bertanggung jawab,
Kerja keras, Percaya diri, dan Mandiri.
Kata Kunci : Pendidikan Karakter dan Kebiasaan Belajar Matematika Siswa
1. Pendahuluan
Apabila kita simak bersama, bahwa dalam pendidikan atau mendidik tidak hanya
sebatas mentransfer ilmu saja, namun lebih jauh dari pengertian itu yang lebih utama
adalah dapat mengubah atau membentuk karakter seseorang agar menjadi lebih baik, lebih
sopan dalam tataran etika maupun estetika maupun perilaku dalam kehidupan sehari – hari.
Menurut Ahmadi dan Supriyono (2004:138) ada beberapa faktor yang mempengaruhi
prestasi belajar siswa yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi
intelegensi, motivasi, kebiasaan, kecemasan, minat, dan sebagainya. Sedangkan faktor
eksternal meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat,
keadaan sosial ekonomi, dan sebagainya.
Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan tentang kaitan beberapa faktor internal pada
diri siswa dengan hasil yang dicapai oleh siswa. Faktor-faktor internal tersebut
diantaranya adalah kebiasaan. Kebiasaan belajar merupakan pola belajar yang ada pada diri
siswa yang bersifat teratur dan otomatis. Kebiasaan bukanlah bawaan sejak lahir, melainkan
kebiasaan itu dapat dibentuk oleh siswa sendiri serta lingkungan pendukungnya. Suatu
tuntutan atau tekad serta cita-cita yang ingin dicapai dapat mendorong seseorang untuk
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membiasakan dirinya melakukan sesuatu agar apa yang diinginkannya tercapai dengan baik.
Kebiasaan belajar yang baik akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa, sebaliknya
kebiasaan belajar tidak baik cenderung menyebabkan hasil belajar siswa menjadi rendah.
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka permasalahan
dalam penelitian ini adalah Nilai karakter apa sajakah yang dapat membangun kebiasaan
belajar matematika siswa kelas X Multimedia 1 SMK Negeri 01 Surabaya tahun ajaran 20112012 ?
Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah Nilai karakter yang dapat membangun
kebiasaan belajar matematika siswa kelas X Multimedia 1 SMK Negeri 01 Surabaya tahun
ajaran 2011-2012.
2. Kajian Pustaka
2.1 Pendidikan Karakter
Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari
hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai
landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas
sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan
hormat kepada orang lain. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter
masyarakat dan karakter bangsa. Koesoema, A. D. (2007) dalam Susetyo Hario Putero
(2008) mengatakan bahwa karakter merupakan struktur antropologis manusia. Pendidikan
karakter akan memberikan bantuan sosial agar individu dapat ootumbuh dalam
menghayati kebebasannya dalam hidup bersama dengan orang lain di dunia. Pendidikan
karakter di Indonesia telah lama berakar dalam tradisi pendidikan
Menurut Hidayatullah (2010:13) karakter adalah kualitas atau kekuatan mental atau
moral, akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang
menjadi pendorong dan penggerak, serta membedakan dengan individu lain. Dengan
demikian dapat dikemukakan juga baha karakter pendidik adalah kualitas mental atau
kekuatan moral, akhlak, atau budi pekerti pendidik yang merupakan kepribadian khusus
yang harus melekat pada pendidik dan yang menjadi pendorong dan penggerak dalam
melakukan sesuatu.
Khan (2010:2) menjelaskan terdapat empat jenis karakter yang selama ini
dilaksanakan dalam proses pendidikan, yaitu sebagai berikut:
1. Pendidikan karakter berbasis nilai budaya, antara yang merupakan kebenaran wahyu
Tuhan (konservasi moral)
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2. Pendidikan karakter berbasis budaya, antara lain yang berupa budi pekerti, pancasila,
apresasi sastra, keteladanan tokoh-tokoh sejarah dan para pemimpin bangsa
(konservasi lingkungan)
3.

Pendidikan karakter berbasis lingkungan (konservasi lingkungan)

4. Pendidikan karakter berbasis potensi diri, yaitu sikap pribadi, hasil proses kesadaran
pemberdayaan potensi dari yang darahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan
(konservasi humanis)
2.2 Pentingnya Pendidikan Karakter
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional
yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3
UU Sisdiknas menyebutkan, ―Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab‖.
Lickona (1992) dalam suyanto (2010) menjelaskan beberapa alasan perlunya
Pendidikan karakter, di antaranya: (1) Banyaknya generasi muda saling melukai karena
lemahnya kesadaran pada nilai-nilai moral (2) Memberikan nilai-nilai moral pada
generasi muda merupakan salah satu fungsi peradaban yang paling utama (3) Peran
sekolah sebagai pendidik karakter menjadi semakin penting ketika banyak anak-anak
memperoleh sedikit pengajaran moral dari orangtua, masyarakat, atau lembaga
keagamaan (4) masih adanya nilai-nilai moral yang secara universal masih diterima
seperti perhatian, kepercayaan, rasa hormat, dan tanggungjawab (5) Demokrasi memiliki
kebutuhan khusus untuk pendidikan moral karena demokrasi merupakan peraturan dari,
untuk dan oleh masyarakat (6) Tidak ada sesuatu sebagai pendidikan bebas nilai. Sekolah
mengajarkan pendidikan bebas nilai. Sekolah mengajarkan nilai-nilai setiap hari melalui
desain ataupun tanpa desain (7) Komitmen pada pendidikan karakter penting manakala
kita mau dan terus menjadi guru yang baik dan (8) Pendidikan karakter yang efektif
membuat sekolah lebih beradab, peduli pada masyarakat, dan mengacu pada performansi
akademik yang meningkat.
Alasan-alasan di atas menunjukkan bahwa pendidikan karakter sangat perlu
ditanamkan sedini mungkin untuk mengantisipasi persoalan di masa depan yang semakin
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kompleks seperti semakin rendahnya perhatian dan kepedulian anak terhadap lingkungan
sekitar, tidak memiliki tanggungjawab, rendahnya kepercayaan diri, dan lain-lain. Untuk
mengetahui lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter, Lickona
dalam Elkind dan Sweet (2004) menggagas pandangan bahwa pendidikan karakter adalah
upaya terencana untuk membantu orang untuk memahami, peduli, dan bertindak atas
nilai-nilai etika/ moral. Pendidikan karakter ini mengajarkan kebiasaan berpikir dan
berbuat yang membantu orang hidup dan bekerja bersama-sama sebagai keluarga, teman,
tetangga, masyarakat, dan bangsa.
2.3 Kebiasaan Belajar Matematika
Menurut Irsal dan Zamzaili (Marlia, 2005:9) kebiasaan belajar merupakan perbuatan
belajar atau tindakan belajar yang dimiliki seseorang yang bersifat teratur dan seragam.
tetap dan otomatis. Jadi kebiasaan belajar matematika adalah cara berpikir dan berperilaku
yang otomatis dalam belajar matematika. Dengan kata lain kebiasaan belajar matematika
adalah cara belajar matematika yang telah dilakukan secara rutin dan berulang-ulang yang
bersitat teratur dan seragam serta tetap dengan sendirinya.
Kebiasaan belajar bukanlah bakat alamiah atau bawaan sejak lahir dari siswa.
Kebiasaan individu tergantung pada tujuan dan cita-citanya. Siswa dapat membentuk
sendiri kebiasaan belajarnya. Sesuat dengan tujuan dan cita-cita yang ingin dicapainya
termasuk dalam belajar matematika. Jika siswa memiliki tujuan untuk memahami
matematika maka siswa akan menggunakan cara belajar yang akhirnya membentuk pola
belajarnya (kebiasaan belajar) untuk dapat memahami matematika dengan baik.
The Liang Gie (1995:193) memberikan pendapat tentang kebiasaan belajar yang
baik meliputi (a) Keteraturan dalam belajar. Keteraturan belajar yaitu siswa harus
mempunyai kebiasaan belajar yang teratur, artinya siswa harus mempunyai rencana belajar
yang berbentuk jadwal kegiatan belajar. (b) Disiplin. Disiplin belajar di sini adalah siswa
melaksanakan perencanaan kegiatan belajar sesuai dengan waktu yang telah
direncanakan. Tanpa disiplin sia-sia jadwal yang telah kita buat. Termasuk disiplin di sini
bisa juga berbentuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Pekerjaan
rumah merupakan pekerjaan yang diberikan siswa oleh guru untuk dikerjakan di luar jam
sekolah. Siswa yang disiplin mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik cenderung
meningkat prestasi belajarnya. Terbiasa disiplin dalam belajar akan semakin mcmupuk
kebiasaan belajar yang baik (c) Konsentrasi. Konsentrasi adalah pemusatan pikiran
terhadap suatu hal dengan mengesampingkan suatu hal lainnya yang tidak
berhubungan.

Konsentrasi

dalam

belajar

berarti

pemusatan

pikiran

dengan
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mengesampingkan suatu hal lainnya yang tidak berhubungan dengan pelajaran tersebut (d)
Pemakaian perpustakaan. Pemakaian perpustakaan di sini merupakan salah satu sumber
belajar yang digunakan oleh siswa. Selain mendapatkan materi yang diberikan guru dan
membaca buku paket wajib, siswa perlu memperkaya pengetahuannya dengan membaca
buku tambahan, makin sering seseorang membaca buku yang bervariasi baik bagi siswa
untuk mengerjakan kasus yang beraneka ragam. Hal ini tentu saja dapat diperoleh siswa
jika ia sering menggunakan perpustakaan yang ada.
Slameto (1995:82) menguraikan kebiasaan belajar yang mempengaruhi

belajar itu

sendiri meliputi (1) Pembuatan jadwal dan pelaksanaannya. Jadwal adalah pembagian
waktu untuk sejumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang setiap harinya. Jadwal
juga berpengaruh terhadap hasil belajar. Agar belajar dapat berjalan dengan baik dan
melaksanakan dengan teratur/disiplin (2) Membaca dan membuat catatan. Membaca
besar pengaruhnya terhadap belajar. Hampir sebagian besar kegiatan belajar adalah
membaca. Agar dapat belajar dengan baik maka perlulah membaca dengan baik pula,
karena membaca adalah alat belajar. Salah satu metode adalah metode SQR4 yaitu Survey
(meninjau), Question (mengajukan pertanyaan), Read (membaca), Recite (menghafal),
Write (menulis), Review (mengingat kembali) (3) Mengulangi bahan pelajaran.
Mengulangi besar pengaruhnya dalam belajar, karena dengan adanya pengulangan
(review) "bahan yang belum begitu dikuasai serta mudah terlupakan" akan tetap tertanam
dalam otak seseorang. Mengulang dapat secara langsung sesudah membaca, tetapi juga
bahkan lebih penting, adalah mempelajari kembali bahan pelajaran yang sudah dipelajari
(4) Konsentrasi. Konsentrasi adalah pemusatan pikiran terhadap suatu hal dengan
menyampingkan semua hal lainnya yang tidak berhubungan. Dalam belajar konsentrasi
berarti pemusatan pikiran terhadap suatu mata pelajaran dengan menyampingkan hal lainnya
yang tidak berhubungan dengan pelajaran (5) Mengerjakan tugas. Salah satu prinsip
belajar adalah ulangan dan latihan-latihan. Mengerjakan tugas dapat berupa pengerjaan
tes/ulangan atau ujian yang diberikan guru, tetapi juga termasuk membuat/mengerjakan
latihan-latihan yang ada dalam buku-buku ataupun soal-soal buatan sendiri. Sesuai prinsip
belajar, jelas mengerjakan tugas itu mempengaruhi hasil belajar.
Berdasarkan uraian kebiasaan belajar menurut para ahli di atas, indikator kebiasaan
belajar yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah (a) Pembuatan jadwal dan
pelaksanaanya (b) Pengulangan bahan pelajaran (c) Konsentrasi (d) Mengerjakan tugas
(e) Pemakaian pustaka.
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2.4 Nilai – nilai Karakter yang Dapat Membangun Kebiasaan Belajar Matematika
Siswa
Berikut ini merupakan contoh nilai karakter yang dapat membangun kebiasaan
belajar matematika siswa (goeroendeso.wordpress. com/2011/09/... /nilai-nilai-karakterdi-sekolah.). Diakses pada tanggal 14 April 2012 pukul 16:10):
a.

Jujur
Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu
dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap diri dan
pihak lain.

b.

Bertanggung jawab
Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya
sebagaimana yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat,
lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan YME.

c.

Disiplin
Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan
peraturan.

d.

Kerja keras
Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai
hambatan guna menyelesaikan tugas belajar dengan sebaik-baiknya. Kerja keras
yang ditanamkan melalui berbagai kegiatan yang akan berlangsung dalam memenuhi
prosesi upacara keagamaan dalam setahun penuh.

e.

Percaya diri
Sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap
keinginan dan harapannya.

f.

Mandiri
Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam
menyelesaikan tugas-tugas.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan hasil pengamatan, nilai karakter yang dapat membangun kebiasaan belajar
matematika siswa yaitu (1) Jujur (2) Disiplin (3) Bertanggung jawab (4) Kerja keras (5)
Percaya diri dan (6) Mandiri.
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Oleh karena itu, ada 5 tips untuk membangun karakter anak sebagai berikut:
1.

Hukumlah dengan hati yang mengasihi
Saat ini, hukuman banyak dicap memiliki reputasi yang buruk. Sebagai akibatnya, hal ini
menghasilkan sekelompok orangtua yang sering merasa bersalah dan anak-anak yang
belaku sesuka hati hingga tidak terkontrol. Anak-anak membuhkan batasan. Mereka
terkadang akan mengabaikan batasan-batasan ini pada waktu tertentu. Hukuman yang
wajar merupakan salah satu cara yang akan selalu dipelajari oleh manusia. Anak-anak
harus mengerti apa tujuan dari pemberian hukuman dan mengetahui bahwa sumber dari
segala hukuman itu adalah atas dasar kasih sayang dari orangtuanya.

2.

Belajar untuk mendengarkan anak – anak anda
Merupakan hal yang mudah untuk tidak menghiraukan ocehan anak anda. Namun salah
satu hal terbaik yang dapat anda lakukan baginya sebenarnya adalah dengan menanggapi
pembicaraannya secara serius dan menyediakan waktu khusus untuk mendengarkan apa
yang ingin disampaikan anak anda.

3.

Libatkan diri secara mendalam ke dalam kehidupan sekolah anak anda
Sekolah merupakan kegiatan utama dalm kehidupan anak anda. Pengalaman-pengalaman
yang diperolehnya dari sana adalah berupa kumpulan dari campuran antara keberhasilan
dan kekecewaan. Bagaimana sikapnya saat menghadapi semua pengalaman tersebut akan
mempengaruh arah kehidupannya selanjutnya. Membantu anak anda menjadi seorang
pelajar yang baik adalah satu cara untuk membantunya memperoleh karakter yang kuat.

4.

Buatlah acara makan bersama kelurga sebagai suatu hal yang penting
Salah satu tren yang paling berbahaya di jaman sekarang ini adalah menghilangnya
tradisi acara makan dengan duduk bersama-sama seluruh keluarga. Meja makan bukan
hanya sebuah oerabot tempat meletakkan makanan di atasnya taupun tempat untuk
membicarakan masalah keluarga. Meja makan juga merupakan tempat untuk mengajari
dan membagikan nilai-nilai keluarga kepada anak-anak kita. Tata krama dan peraturan
akan diserap dengan baik di meja makan. Waktu makan keluarga seharusnya adalah
waktu untuk untuk berkomunikasi dan menyampaikan teladan yang akan dipelajari anak
anda dan dipaktekkannya di dalam kehidupannya di masa mendatang.

5.

Jangan mengajari hanya sebatas kata-kata saja
Kita memplajari kebiasaan melalui praktk. Orangtua harus membantu anak mereka
dengan cara mencontohkan perilaku moral yang baik melalui disiplin diri, kebiasaan
kerja yang baik, berbuat kebaikan danberoleransi terhadap orang lain, serta melakukan
pelayanan kepada masyarakat di sekitarnya. Hal yang digarisbawahi dalam hal
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perkembangan karakter adalah sikap. Sebagai orangtua, anda tentu ingin agar anak anda
dapat mebangun karakternya sendiri, sementara anda menerima tanggung jawab sebagai
pembangun lingkungan yang mendukung bagi perkembangan itu, baik secara fisik
maupun moral. Kita perlu menciptakan sebuah lingkungan dimana anak-anak kita dapat
mengembangkan kebiasaan jujur, murah hati, dan memiliki rasa keadilan yang tinggi.
Dan bagi kebanyakan dari kita, kesempatan terbesar yang kita miliki secara pribadi untuk
memperdalam karakter kita sendiri adalah melalui darah, keringat dan air mata yang telah
dan akan kita curahkan demi usaha kita untuk menjadi orangtua yang baik.
4 . Simpulan dan Saran
4.1 Simpulan
Berdasarkan penelitian dan pengamatan maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa
nilai karakter yang dapat membangun kebiasaan belajar matematika siswa yaitu: Jujur,
Disiplin, Bertanggung jawab, Kerja keras, Percaya diri, dan Mandiri.
4.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka penulis perlu memberikan saransaran yang berkaitan dengan penelitian ini. Saran-saran tesebut antara lain: (1) Untuk
mempertahankan dan meningkatkan rata-rata prestasi belajar matematika siswa,
hendaknya guru senantiasa memberikan pengarahan tentang cara belajar yang baik agar
siswa dapat membentuk kebiasaan belajar yang baik. (2) Secara implisit, yakni dengan
menyisipkan nilai – nilai karakter di setiap pembelajaran berlangsung.
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ABSTRAK
Tulisan berikut akan menguraikan gagasan dari Gray dan Tall (1994) tentang prosep, yaitu
suatu simbol yang merepresentasikan antara konsep dan proses. Pemahaman anak terhadap
prosep mengakibatkan proses berpikir proseptual, yaitu kombinasi dari berpikir konseptual dan
berpikir prosedural. Dalam menggunakan prosep-prosep terdapat perbedaan utama antara anak
yang mampu dan kurang mampu dalam menggunakan matematika.
Kata Kunci : Prosep, Berpikir Proseptual
A. Pendahuluan
Karakteristik matematika dan matematika sekolah yaitu matematika yang dipelajari di
sekolah tidaklah jauh berbeda. Menurut Soejadi (2007) karakteristik matematika sekolah
sangat dipengaruhi oleh karakteristik matematika itu sendiri, karakteristik tersebut adalah
1) Matematika sekolah memiliki obyek kajian yang konkret dan juga abstrak, 2) Bertumpu
pada kesepakatan (termasuk penekanan kepada aksioma self evident truth), 3) Berpola pikir
deduktif dan juga deduktif, 4) Konsisten dalam sistemnya (tersmasuk sistem yang dipilih
duntuk pendidikan), 5) Memiliki/menggunakan simbol yang kosong dari arti dan juga yang
telah memiliki arti tertentu dan 6) Memperhatikan semesta pembicaraan (bahkan juga
digunakan untuk pembatasan bahan ajar matematika, sesuai kelas tertentu).
Dari karakteristik tersebut dapat dilihat bahwa siswa akan selalu dihadapkan pada obyek
matematika yang kadang abstrak dan dengan simbol-simbol matematika. Obyek-obyek
matematika menurut Gagne (dalam Shadiq, 2008) dibagi menjadi dua, yaitu obyek langsung
dan objek tak langsung. Obyek langsungnya adalah fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan
(FKPK), sedangkan obyek tak langsung adalah kemampuan yang secara tak langsung akan
dipelajari siswa ketika mereka mempelajari obyek langsung matematika seperti kemampuan:
berpikir logis, kemampuan memecahkan masalah, sikap positif terhadap matematika,
ketekunan, ketelitian, dan lain-lain. Fakta adalah konvensi (kesepakatan) dalam matematika
seperti lambang, notasi, ataupun aturan.

Konsep adalah suatu ide abstrak yang

memungkinkan seseorang untuk mengklasifikasi suatu obyek.

Prinsip adalah suatu

pernyataan yang memuat hubungan antara dua konsep atau lebih. Keterampilan (skill)
adalah

kemampuan

untuk

menggunakan

prosedur

atau

langkah-langkah

untuk

menyelesaikan suatu soal. Sedangkan simbol dalam matematika memegang peranan yang
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sangat penting. Simbol dan konsep adalah sesuatu yang berbeda tetapi mempunyai
hubungan yang sangat erat. Menurut Skemp (1989) simbol dalam mempunyai banyak fungsi
dalam pembelajaran matematika, diantaranya adalah sebagai alat komunikasi, merekam
pengetahuan,

mengkomunikasikan

konsep-konsep

baru,

penjelasan-penjelasan,

memungkinkan terjadinya aktivitas reflektif, menunjukkan struktur dan membuat suatu rutin
menjadi otomatis.
Berkaitan dengan simbol dan konsep, Gray dan Tall (1994) mengemukakan gagasan
tentang prosep, yaitu suatu simbol yang merepresentasikan suatu dualitas antara konsep dan
proses. Arti dari proses disini berkenaan dengan proses kognisi atau proses matematik,
seperti misalnya dalam aritmatika adalah ―proses menjumlahkan‖ dan ―proses perkalian‖.
Dalam proses kognisi tersebut kadang siswa menggunakan berpikir konseptual dan
prosedural, berpikir yang memadukan keduanya disebut berpikir proseptual. Dari bukti
empiris hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang menggunakan baik proses atau
konsep (prosep) secara fleksibel, biasanya lebih berhasil dalam belajar matematikanya.
Tulisan ini akan menguraikan tentang gagasan dari Gray dan Tall tentang prosep dan
berpikir proseptual.
B. Prosep dan Pemikiran Proseptual
Ide atau gagasan dalam matematika yang didalamnya ada suatu proses tentunya akan
menghasilkan sesuatu produk atau output yang pada umumnya direpresentasikan dengan
simbol yang sama, dan hal ini terjadi pada setiap level di sekolah. Hal ini mendasari Gray
dan Tall (1992a) untuk memunculkan gagasan tentang prosep. Menurutnya, ― … We define
a procept to be a combined mental object consisting of both process and concept in which
the same symbolization is used to denote both the process and the object which is produced
by the process “ Jadi prosep adalah sebuah obyek mental yang mengandung baik proses dan
konsep dan dinyatakan dengan simbol yang sama untuk menyatakan proses dan hasilnya.
Tentu saja kita bisa mengatakan bahwa prosep itu juga suatu konsep. Dengan demikian
prosep banyak akan kita jumpai disemua cabang matematika aljabar, gometri, trigonometri,
kalkulus dan lainnya, di semua level sekolah, baik SD, Sekolah Menengah bahkan di
Perguruan Tinggi.
Dalam aritmatika dasar misalnya Gray dan Tall (1992), memberikan contoh beberapa
prosep yang ada, seperti prosep bilangan bulat (whole number), prosep penjumlahan
(addition), prosep pengurangan (subtraction), prosep perkalian (multiplication), prosep
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pembagian (division), dan prosep nilai tempat (place value). Berikut diberikan beberapa
contoh prosep tersebut di semua level sekolah:
1. Simbol ―3+5‖ ini menyatakan tentang proses menjumlahkan juga konsep jumlah. Dalam
menjumlahkan siswa bisa melakukannya dengan menghitung baik dimulai dari 3 atau
mungkin dari 5. Misal tangan kiri menunjukkan jari 3 dan kanan 5. Mungkin juga anak
menghitung mulai tangan kiri hingga tangan kanan.
2. Simbol ―3 x 4 ―, menyatakan proses, siswa mengerjakannya dengan cara menggunakan
penjumlahan berulang (3x4 = 4 + 4 + 4 = 12), sedangkan konsepnya adalah perkalian.
3. Simbol ―-3 ―, menyatakan proses pergeseran tiga langkah ke arah kiri dari nol pada garis
bilangan, sedangkan konsepnya adalah bilangan negatif 3

5
4. Simbol ― ‖, menyatakan proses mencari hasil bagi 5 dan 3, sedangkan konsepnya adalah
3
pecahan bisa juga konsep pecahan campuran.
5. Simbol ― 2x+6 ―, menyatakan proses mengalikan sesuatu bisa bilangan bulat atau real
dengan dua kemudian dijumlah dengan 6., sedangkan konsepnya bisa ekspresi aljabar.
Limit fungsi yang dinotasikan dengan

juga merupakan suatu prosep. Dalam

f (2x) yang menghasilkan nilai yang menuju suatu
lim
prosep ini ada proses nilai x mendekati
x 2

nilai f(x) tertentu. Jadi dalam dalam prosep limit terdapat proses ―mendekati‖ dan konsep
nilai dari limit itu sendiri. Misalkan bila

f ( x) 

x2 1
x 1

dengan x 1 maka proses pencarian

nilai dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya cara pola intuitif, cara grafik, cara
subtitusi, dan yang paling sulit adalah dengan memakai definisi limit secara formal. Cara
pola intuitif disajikan pada tabel berikut.

Pada tabel di atas tampak adanya hubungan bila nilai x menuju 1 maka nilai dari
f ( x) 

x2 1
x 1

menuju ke 2.

6. Turunan dari fungsi f di a yang dinotasikan f‘(a) dengan adalah prosep turunan fungsi f di
x =a. Prosep tersebut memuat konsep nilai turunan fungsi dan proses menurunkannya.
Misalkan f ( x)  x 2 . Proses yang terjadi pada prosep f 1 (3) adalah menurunkan turunan
dengan menggunakan rumus seperti berikut.
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Dengan demikian dalam prosep f 1 (3) memuat proses pencarian limit dan konsep nilai
limit. (Sugiman, 2011)
7. Dalam geometri Meissner (2004) memberikan contoh prosep pitagoras, dalam prosep
pitagoras, proses bisa berupa mencari salah satu sisi suatu segitiga siku-siku jika
diketahui dua sisi yang lain, bisa juga mengeksplore beberapa sifat berkaitan segitiga
siku-siku, seperti gambar berikut.

8. Prosep ―dua garis berpotongan dipotong oleh dua garis sejajar” , dalam hal ini proses
akan menghasilkan empat perbandingan yang senilai.

Prosep Dasar terdiri dari tiga komponen yaitu proses yang menghasilkan suatu obyek
matematika dan

simbol untuk merepresentasikan proses atau obyek. Gagasan tentang

prosep bisa juga seperti contoh berikut, bahwa simbol tunggal dipandang sebagai cara yang
fleksibel, yaitu obyek-obyek yang sama dapat dinyatakan dalam simbol yang berbeda, cara
yang berbeda ini sering dilihat sebagai nama yang berbeda untuk obyek yang sama. Misal
siswa melihat ―4+5‖ sebagai 1 lebihnya dari 8, atau 9 karena 4+5=4+(1+4)=(4+4)+1=8+1.
Oleh karena itu untuk menggambarkan pertumbuhan yang flexibel dari gagasan dan
keragaman proses berpikir maka definisi tentang prosep diperluas menjadi : Prosep terdiri
dari sekumpulan prosep-prosep dasar yang mempunyai obyek sama. Dengan pengertian ini
misal, prosep 6, meliputi proses menghitung 6, atau sekumpulan representasi seperti 3+3,
4+2, 2+4, 2x3, 8-2 dan lain-lain. Semua simbol-simbol tersebut oleh siswa dianggap sebagai
representasi dari obyek yang sama meskipun keseluruhan diperoleh

dari proses yang

berbeda.
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Dengan demikian secara matematik prosep dapat didefinisikan dengan relasi klas-klas
ekivalen dari prosep-prosep dasar. Sifat dari prosep tergantung pada perkembangan
kognetif anak. Dimulai dari struktur yang sederhana berkembang, terinteriorisasi kemudian
menjadi skema (Skemp, 1979). Memang secara sederhana prosep dasar dapat dikatakan
sebagai tahap awal dari prosep dari pada sebuah anggota dalam klas eqivalensi yang terlalu
kompleks masalahnya.
Dalam memandang prosep-prosep diperlukan keluwesan dalam berpikir. Berkaitan
dengan berpikir proseptual ini Tall (1994) mendefinisikan sebagai adalah kemampuan untuk
memanipulasi simbol-simbol secara fleksibel baik sebagai proses atau konsep. Pertukaran
antara keduanya untuk simbol yang berbeda dengan obyek yang sama. Berpikir proseptual
akan memberikan kekuatan besar lewat keluwesannya, ambigu dalam penggunaan simbol
menunjukkan dualitas dari proses dan konsep menggunakan notasi yang sama. Berpikir
proseptual bisa juga dianggap sebagai kombinasi dari berpikir konseptual dan prosedural.
Berpikir konseptual adalah berpikir yang mengaitkan satu konsep dengan konsep lainnya
(Hiebert & Lefevre, dalam Dwi PU, 2011). Berpikir Prosedural adalah berfikir yang fokus
pada prosedur dan alat bantu fisik atau semu fisik yang mendukungnya. Jadi karakteristik
dari berpikir proseptual adalah memiliki kemampuan untuk mengkompres tahap-tahap
dalam memanipulasi simbol dimana simbol tersebut dipandang sebagai obyek-obyek yang
dapat disusun dan dijabarkan dengan fleksibel. Dalam berpikir proseptual terkadang kita
menggunakan prosedur-prosedur.
Berpikir proseptual tidak terlepas dari proses enkapsulasi. Menurut Widada (2003)
enkapsulasi diartikan sebagai proses yang dilakukan pada objek. Sebagai indikasinya adalah
melakukan transformasi mental (berupa koordinasi kognitif) dari suatu proses pada suatu objek
kognitif. Jika proses itu sendiri ditransformasi oleh beberapa aksi, maka akan terjadi enkapsulasi
yang cocok dengan suatu objek. Sebagai indikasi adalah terbentuknya entitas tunggal dari
enkapsulasi beberapa proses. Selanjutnya konstruksi yang mengaitkan aksi, proses, atau objek yang
terpisah untuk suatu objek tertentu sehingga menghasilkan suatu skema. Sebagai indikasinya adalah
terbentuknya suatu entitas total dari objek-objek yang berbeda yang dikonstruk melalui
koordinasi kognitif. Gary dan Tall (1994) memberi contoh tentang enkapsulasi seperti pada
tahapan berpikir bahwa konsep penjumlahan

dapat dilakukan dengan cara mencacah,

konsep perkalian dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan berulang, konsep
perpangkatan dapat dilakukan dengan perkalian yang berulang dan seterusnya. Hal ini dapat
digambarkan sebagai berikut :
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Gambar : Tingkatan dari Enkapsulasi (Gary dan Tall, 1994)
Dari gambar di atas, berpikir proseptual dapat diartikan sebagai kemampuan anak untuk
mengkompres beberapa proses dan obyek menjadi satu kesatuan yaitu sebuah bilangan,
sehingga prosesnya akan terlihat seperti gambar berikut :

Gambar : Proses menyatukan hirarki menjadi bilangan (Gary dan Tall, 1994)
Dalam menggunakan prosep-prosep terdapat perbedaan utama antara siswa yang mampu
dan kurang mampu dalam matematika. Siswa yang mampu cenderung menggunakan
berpikir proseptual sedangkan siswa yang kurang mampu cenderung berpikir prosedural.
C. Kesimpulan
Prosep adalah sebuah obyek mental yang mengandung baik proses dan konsep dan
dinyatakan dengan simbol yang sama untuk menyatakan proses dan hasilnya. Secara luas
prosep terdiri dari sekumpulan prosep-prosep dasar yang mempunyai obyek sama. Prosep
terdapat disemua cabang matematika, alajabar, geometri, kalkulus dan lain-lainnya, juga di
semua level sekolah. Dalam menentukan sebuah prosep diperlukan berpikir proseptual, yaitu
kemampuan untuk memanipulasi simbol-simbol secara fleksibel baik sebagai proses atau
konsep.
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ABSTRAK
Pada abad ke-20 ini, matematika telah berkembang semakin cepat karena perkembangan
matematika menjawab permasalahan yang ada di masa sekarang. Makalah ini akan membahas
standar matematika yang di sarankan NCTM, yaitu standar isi dan standar proses. Standar isi
mengandung pengetahuan atau fakta dalam matematika sedangkan standar proses memberitahu
siswa "bagaimana mendapatkan" matematika itu sendiri.
Kata Kunci : Standar Isi, Standar Proses, Matematika
A. PENDAHULUAN
Setelah diberlakukannya Permen No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, maka dalam
aplikasinya setiap satuan pendidikan langsung menggunkan standar isi tersebut yang
didalamnya sudah ditentukan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yan bersifat
nasional, sehingga para guru tinggal mengembangkan semua hal yang di perlukan untuk itu,
seperti indikator dan tujuan pembelajaran.
Standar Isi Mata Pelajaran Matematika jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA,
terdapat batas kedalaman pembahasan materi, dan penyebaran beban Kompetensi. Standar
Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang tertuang dalam Standar Isi merupakan kompetensi
minimal yang harus dikembangkan lebih lanjut. Kompetensi berisi pengetahuan, dalam
sudut pandang konstruktivisme pengetahuan adalah hasil konstruksi manusia melalui
interaksi mereka dengan objek, fenomena, pengalaman dan lingkungan. Oleh karena itu,
dalam pandangan ini pengetahuan tidak ditransfer begitu saja dari seseorang kepada yang
lain, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh setiap orang. Tiap orang harus
mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Pengetahuan bukan sesuatu yang sudah jadi,
melainkan suatu proses yang berkembang terus menerus.
Berdasarkan pandangan ini, guru yang efektif adalah guru yang dapat menstimulasi
siswanya untuk belajar. Dengan demikian siswa akan belajar matematika dengan baik
apabila mereka membangun sendiri pemahaman matematika serta mengacu pada standar isi
(produk) dan standar proses. Jika guru kurang menekankan belajar pada aspek ―proses‖ dan
lebih kepada ―produk‖, maka pembelajaran akan lebih berpusat kepada guru melalui
pengulangan kegiatan rutin seperti penjelasan singkat materi baru, pemberian pekerjaan
rumah, pemeriksaan di kelas sambil berkeliling kelas atau menjawab pertanyaan siswa.
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Namun guru dengan pandangan belajar sebagai proses mengkonstruksi informasi dan
pengalaman baru menjadi pemahaman siswa yang bermakna, guru akan berusaha melakukan
kegiatan dengan melibatkan siswa secara aktif.
Untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan di atas, selain guru matematika harus
menguasai materi matematika dengan baik, guru juga harus mempunyai pandangan terhadap
pembelajaran matematika (Utari, 1999) yang lebih menekankan kepada:
a. Pengertian kelas sebagai komunitas matematika daripada hanya sebagai sekumpulan
individu,
b. Pengertian logika dan kejadian matematika sebagai verifikasi daripada guru sebagai
penguasa tunggal dalam memperoleh jawaban benar,
c. Pandangan terhadap penalaran matematika daripada sekadar mengingat prosedur atau
algoritma saja,
d. Penyusunan konjektur, penemuan dan pemecahan masalah daripada penemuan jawaban
secara mekanik, dan
e. Mencari hubungan antara ide-ide matematika dan penerapannya daripada matematika
sebagai sekumpulan konsep yang saling terpisah
B. PEMBAHASAN
1. STANDAR ISI
Matematika merupakan ilmu yang mendasari perkembangan teknologi, teknologi
dapat berkembang pesat karena matematika. Oleh karena itu, mata pelajaran matematika
di berikan mulai jenjang paling dasar, hal ini dilakukan untuk membekali siswa dalam
mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta
kemampuan bekerjasama. Standar kompetensi dan kompetensi dasar matematika dalam
Standar isi disusun sebagai landasan pembelajaran untuk sepanjang hayat dan materi
mata pelajaran matematika meliputi materi-materi yang harus dikuasai pada jenjang
tertentu. Oleh karena itu, dengan standar isi kita dapat mengukur sejauh mana siswa bisa
menguasai materi yang diberikan oleh guru.

Standar isi di tingkat sekolah dasar

sebenarnya adalah bekal atau modal bagi siswa untuk ke jenjang lebih lanjut. Berikut
materi mata pelajaran matematika yang diajarkan pada jenjang formal sebelum perguruan
tinggi.
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Standar isi matematika
Jenjang
SD/MI

SMP/MTs

SMA/MA

Materi Mata pelajaran Matematika
a. Bilangan
b. Geometri dan pengukuran
c. Pengolahan data.
a. Bilangan
b. Aljabar
c. Geometri dan Pengukuran
d. Statistika dan Peluang
a. Logika
b. Aljabar
c. Geometri
d. Trigonometri
e. Kalkulus
f. Statistika dan Peluang

Berdasarkan standar isi di atas, pembelajaran matematika di sekolah tidak bisa
terlepas dari sifat-sifat matematika yang abstrak dan sifat perkembangan intelektual
siswa. Karena itu kita perlu memperhatikan karakteristik pembelajaran matematika di
sekolah (Suherman, 2003) yaitu sebagai berikut:
1) Pembelajaran matematika berjenjang
Materi pembelajaran diajarkan secara berjenjang atau bertahap, yaitu dari hal
konkrit ke abstrak, hal yang sederhana ke kompleks, atau konsep mudah ke
konsep yang lebih sukar.
2) Pembelajaran matematika mengikuti metode spiral
Setiap mempelajari konsep baru perlu memperhatikan konsep atau bahan yang
telah dipelajari sebelumnya. Bahan yang baru selalu dikaitkan dengan bahan yang
telah dipelajari. Pengulangan konsep dalam bahan ajar dengan cara memperluas
dan memperdalam adalah hal yang perlu dalam pembelajaran matematika.
3) Pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif
Matematik adalah deduktif, matematika tersusun secara deduktif aksiomatik.
Namun demikian harus dapat dipilihkan pendekatan yang cocok dengan kondisi
siswa. Dalam pembelajaran belum sepenuhnya menggunakan pendekatan deduktif
tapi masih campur dengan deduktif.
4) Pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi
Kebenaran-kebenaran dalam matematika pada dasarnya merupakan kebenaran
konsistensi, tidak bertentangan antara kebenaran suatu konsep dengan yang
lainnya. Suatu pernyataan dianggap benar bila didasarkan atas

pernyataan-

pernyataan yang terdahulu yang telah diterima kebenarannya.
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2. STANDAR PROSES
NCTM(2000:29) menyatakan standar proses dalam pembelajaran matematika adalah
pemecahan masalah, penalaran dan pembuktian, komunikasi, koneksi, serta representasi.
Standar proses tersebut adalah jalan untuk memahami materi matematika agar lebih
bermakna oleh siswa. Standar Isi bagaimanapun bagusnya, akan sia-sia jika siswa tidak
tahu bagaimana, kapan, di mana, dan mengapa serta bagaimana menerapkannya. Apa
gunanya siswa mengetahui bagaimana melakukannya pembagian panjang jika mereka
tidak dapat mengenali situasi kapan saat yang tepat untuk melakukannya. Sehingga
standar proses sangat perlu untuk dilakukan guru dalam proses belajar mengajar agar
siswa dapat belajar berpikir dan beralasan secara matematis. Adapun standar proses
antara lain :
Pemecahan masalah (problem solving)
Pemecahan masalah merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Karena
tanpa kita sadari tidak mungkin kita hidup tanpa masalah dan masalah itu harus
diselesaikan dengan suatu strategi tertentu. Misalkan anak kecil, Apakah Anda pernah
menyaksikan balita mencoba untuk mencapai suatu objek yang terletak diatas meja. Pada
awalnya, anak itu terus mencapai dan menjangkau. Ia mungkin mencoba untuk supaya
bisa lebih dekat. Anak mungkin bergerak setengah jalan di sekitar meja dan coba lagi.
Akhirnya, dia dapat menjangkau objek itu, walaupun membutuhkan waktu yang agak
lama. Contoh lain, dengan meminta siswa untuk menggunakan tiap angka 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 paling sedikit satu kali untuk membentuk tiga buah bilangan empat-angka yang
jumlahnya 9636!
Dalam kontek pembelajaran matematika sesuatu dikatakan masalah jika ada
tantangan dan tidak dapat dipecahkan menggunakan algoritma seperti biasanya yang
sudah diketahui oleh siswa. Cooney, et al. (1975) menyatakan .. for a question tobe a
problem , it must present a challnge that cannot be resolved by some routine procedur
khown to the student. Lebih lanjut (NCTM) (2000: 24) masalah mempunyai ciri: (1)
nonroutine, (2) long, (3) predicated on the high-level use of fact, concepts and skills, (4)
cast in context and (5) “focused on the students” abilities to develop and use strategies to
solve a problem. Oleh karena itu, Apabila kita menerapkan pengetahuan matematika,
keterampilan atau pengalaman untuk memecahkan suatu situasi yang baru atau yang
membingungkan, maka kita sedang memecahkan masalah. Aktivitas-aktivitas yang
tercakup dalam kegiatan pemecahan masalah, meliputi: mengidentifikasi unsur yang
diketahui, ditanyakan, serta kecukupan unsur yang diperlukan, merumuskan masalah
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situasi sehari-hari dan metematik. Strategi untuk memecahkan suatu masalah matematika
bergantung pada masalah yang akan dipecahkan. Strategi pemecahan masalah yang
bersifat umum, untuk memecahkan suatu masalah ada empat langkah yang dapat
dilakukan, yakni:
a.

Memahami masalah, kegiatan yang dilakukan adalah : apa (data) yang diketahui, apa
yang tidak diketahui (ditanyakan), apakah informasi cukup, kondisi (syarat) apa yang
harus dipenuhi, menyatakan kembali masalah asli dalam bentuk yang lebih
operasional (dapat dipecahkan).

b.

Merencanakan pemecahannya, kegiatan yang dilakukan adalah: mencoba mencari
atau mengingat masalah yang pernah diselesaikan yang memiliki kemiripan dengan
masalah yang akan dipecahkan, mencari pola atau aturan, menyusun prosedur
penyelesaian (membuat konjektur).

c.

Menyelesaikan masalah sesuai rencana, kegiatan

yang dilakukan adalah:

menjalankan prosedur yang telah dibuat pada langkah sebelumnya untuk
mendapatkan penyelesaian.
d.

Memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian, kegiatan yang dapat dilakukan
pada langkah ini adalah: menganalisis dan mengevaluasi apakah prosedur yang
diterapkan dan hasil yang diperoleh benar, apakah ada prosedur lain yang lebih
efektif, apakah prosedur yang dibuat dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah
yang sejenis, atau apakah prosedur dapat dibuat generalisasinya.
Dengan demikian inti dari memecahkan masalah dalam matematika adalah memberi

kesempatan siswa untuk menggunakan apa yang telah mereka pelajari di standar isi dan
memperluas apa yang mereka sudah ketahui tentang hal-hal yang baru. Hal ini akan
membuat siswa bereksplorasi untuk mempelajari ide-ide matematika secara informal,
selanjutnya belajar matematika secara formal. Yang pada akhirnya siswa akan mudah
memahami jika mereka "Lakukan," bukan hanya sekedar menghafal. Sehingga
pemecahan masalah merupakan salah satu standar proses dari pembelajaran matematika.
Penalaran dan pembuktian (reasoning and proof)
Pada era globalisasi ini matematika secara langsung maupun tidak langsung kita
gunakan dalam kehidupan sehari-hari, karena matematika merupakan alat yang
membantu kita untuk memilah, dan memecahkan masalah sehari-hari.

Dalam

pembelajaran matematika jawaban dari suatu soal bukanlah segala-galangan, tetapi
bagaimana dan darimana jawaban itu diperoleh juga sangat penting. Untuk itu
358

Seminar Nasional Pendidikan Matematika
Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika
Surabaya, 05 Mei 2012
diperlukan adanya penalaran dan pembuktian. Keraf (1982) mendefinisikan
penalaran sebagai proses berfikir yang berusaha menghubung-hubungkan fakta-fakta atau
evidensi-evidensi yang diketahui menuju kepada suatu kesimpulan. Oleh karena itu
Penalaran merupakan suatu proses aktivitas berfikir untuk menarik kesimpulan/membuat
suatu pernyataan baru yang benar berdasarkan pada beberapa pernyataan yang
kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Hal ini yang di
jadikan dasar Depdiknas (2006:26) bahwa materi matematika dan penalaran
matematika merupakan dua hal yang tidak da pat dipisahkan, karena siswa
tidak akan memahami matematika tanpa penalaran dan penalaran akan
dipahami melalui belajar matematika. Begitu juga dengan pembuktian, siswa
akan ragu dan tidak tertarik belajar materi matematika karena tidak ada bukti
yang dapat menguatkan pernyataan-pernyataan dalam materi matematika.
Sebuah contoh pak Anton ingin membeli mobil baru. Penalaran beliau mungkin
mengatakan kepada kita bahwa beliau mampu membayarnya, tetapi dengan matematika
terbukti bahwa keuangannya tidak mencukupi untuk membeli, sehingga mungkin pak
Anton tidak akan membelinya. Apa yang di lakukan pak Anton jika dikaitkan dengan
matematika adalah berpikir tentang "penalaran dan bukti". Oleh karena itu dalam
implementasinya penalaran dan bukti sangat penting untuk menjadi sukses dalam
matematika.
Penalaran dan pembuktian akan membantu siswa menemukan rumus melalui
eksplorasi, manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau
menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika serta membuat dugaan-dugaan yang
akhirnya diperoleh suatu kesimpulan. Kesimpulan yang bersifat umum dapat ditarik dari
kasus-kasus yang bersifat individual disebut penalaran induktif. Tetapi dapat pula
sebaliknya, dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual,
penalaran seperti itu disebut penalaran deduktif. Sebagai contoh untuk membuktikan
secara informal dengan kontradiksi, apakah 0 bilangan genap : ‖Jika 0 bilangan ganjil
maka 0 dan 1 akan menjadi dua buah bilangan ganjil dalam sebuah barisan. Tetapi ganjil
genap adalah selang-seling. Maka 0 haruslah genap.
Dengan pembiasaan bernalar, siswa dapat pula memutuskan metode pembuktian apa
yang harus digunakan untuk menghadapi permasalahan pembuktian matematika dan
mampu berpikir logis dalam mengatasi permasalahan kehidupan sehari-hari.
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Komunikasi (comunications)
Komunikasi pada dasarnya adalah sebuah cara untuk bertukar ide dan pikiran dengan
orang lain. Hal ini dapat membantu membangun pemahaman terkait yang akan mereka
selesaikan, dengan komunikasi mereka bisa bertanya banyak hal agar dapat
menyelesaikan seperti yang mereka diharapkan. Dalam proses pembelajaran disamping
siswa berpikir dan bernalar tentang matematika mereka juga harus mengkomunikasikan
dan menjelaskan hasil-hasil pikiran mereka kepada orang lain secara oral atau dalam
tulisan. Sehingga dalam belajar matematika komunikasi merupakan sesuatu yang sangat
penting untuk mengembangkan penalaran matematika, karena beberapa ide matematika
sulit untuk mengeksplorasi tanpa kosakata matematika yang tepat untuk menentukan
pikiran tanpa adanya komunikasi, tidak akan ada pembelajaran.

Oleh karena itu,

komunikasi adalah bagian yang esensial dari matematika.
Dengan adanya komunikasi seorang guru dapat membimbing siswanya untuk
menyelesaikan masalah dalam matematika. Sehingga hal ini membantu mereka untuk
mengatur pemikiran mereka, membuat pikiran mereka lebih jelas, dan membawa pikiran
mereka semua menjadi suatu kesatuan konsolidasi. Hal ini sama halnya dengan yang
disampaikan Cockroft (1986), bahwa we believe that all these perception of the
usefulness of mathematics arise from the fact that mathematics provides a means of
communication which is powerful, concise, and unambiguous. Sebagai contoh 7/3 dapat
digunakan untuk perbandingan, operasi dan bilangan. Itu berarti komunikasi akan
mereduksi kebingunan yang dialami siswa. Aktivitas yang demikian juga membantu
siswa mengembangkan bahasa untuk mengekspresikan ide-ide matematika. Siswa perlu
diberikan kesempatan untuk berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan yang lain.
Di kelas, mereka berkomunikasi untuk belajar matematika, dan mereka belajar untuk
berkomunikasi secara matematik.
Koneksi (connections)
Koneksi dalam pembelajaran matematika merupakan salah satu tujuan mengapa
siswa belajar materi matematika. Dengan kemampuan mengkoneksikan matematika
dengan kehidupan sehari-hari maka siswa akan belajar lebih bermakna karena apa yang
mereka pelajari ada hubungannya dengan kehidupan mereka. Tanpa koneksi matematika
siswa harus belajar dan mengingat banyak konsep dan prosedur matematika yang saling
terpisah (NCTM, 2000:275). Konsep-konsep dalam bilangan pecahan, presentase, rasio,
dan perbandingan linear merupakan salah satu contoh topik-topik yang dapat dikait360
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kaitkan. Oleh karena itu siswa akan memandang matematika secara keseluruhan dan
berfikir tentang koneksi diantara topik-topik dalam matematika.
Kaidah koneksi dari Bruner dan Kenney dalam Bell (1978) menyebutkan bahwa
setiap konsep, prinsip, dan keterampilan dalam matematika dikoneksikan dengan konsep,
prinsip, dan keterampilan lainnya. Dengan kemampuan koneksi matematik, selain
memahami manfaat matematika, siswa juga mampu memandang bahwa topik-topik
matematika saling berkaitan. Lebih lanjut Cuoco (1995: 183) mengatakan keindahan
matematika terletak pada adanya keterkaitan dalam matematika itu sendiri.

Bagi

matematikawan keterkaitan ini tidak hanya merupakan keindahan matematika namun
juga memunculkan teknik baru dalam menyelesaikan masalah. Seperti contoh misalnya
siswa di minta menyelidiki apakah garis y = 2x + 6 sejajar dengan garis y = 2x +10.
Koneksi yang dapat dilakukan siswa antara lain Gradien garis lurus, dua garis sejajar,
himpunan penyelesaian, Titik potong dua garis maupun koordinat cartesius.
Representasi (representation)
Representasi berkaitan dengan kemampuan dalam menyajikan suatu konsep atau
prosedur matematika dalam berbagai bentuk. Sebagai contoh dalam menentukan ruang
sampel suatu kejadian, siswa menggunakan berbagai representasi. Dengan representasi
akan membantu mereka berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah kepada orang lain.
Jika siswa mengetahui banyak jenis representasi, maka akan membantu mereka dalam
memecahkan masalah tertentu. Seperti dengan membuat gambar, membangun model,
membuat grafik, mungkin kata-kata yang menggambarkan sebuah ide, atau mungkin
pesan dilakukan melalui bahasa tubuh atau gerak tubuh.
Bruner dan Kenney dalam Bell (1978), mengemukakan teorema dalam proses belajar
matematika (Theorems on Learning Mathematics). Salah satunya, teorema penotasian
(notation theorem) yang mana representasi akan menjadi lebih sederhana manakala
dengan menggunakan simbol. Kemampuan representasi sangat penting bagi siswa.
Koneksi antara representasi benda konkrit, gambar, dan simbol abstrak diperlukan pada
saat siswa belajar memahami materi matematika. Sehingga kemampuan representasi
merupakan standar proses yang kelima yang harus dimiliki siswa. Dengan kemampuan
representasi siswa dapat mengungkapkan gagasan atau ide-ide matematika dalam upaya
untuk mencari suatu solusi dari masalah yang sedang dihadapi.
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C. PENUTUP
Salah satu tujuan diajarkannya matematika di sekolah sebagaimana yang tertulis pada
Kurikulum 2006 adalah agar siswa memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan
antarkonsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan
tepat dalam pemecahan masalah. Sehingga standar isi dan standar proses merupakan hal
yang penting dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam standar isi berisi materi-materi yang
harus dikuasia oleh siswa, sedangkan dalam standar proses berisi bagaimana siswa belajar
berfikir dan beralasan secara matematis.
D. DAFTAR PUSTAKA
Bell, Frederick H. 1978. Teaching and Learning Mathematics in Secondary School. Cetakan
kedua. Dubuque, Iowa: Wm. C. Brown Company Publishers.
Cockroft, W.H. 1986. Mathematics Count. London : HMSO
Cooney, T.J., Davis, E.J., Henderson, KB. 1975. Dynamics of Teaching Secondary School
Mathematics. Boston : Houghton Mifflin Company
Cuoco, A.A., Goldenberg, E.P., Mark, J. 1995. Connecting Geometry with the Rest of
Mathematics‖, dalam Connecting Mathematics across the Curriculum. Editor:
House, P.A. dan Coxford, A.F. Reston, Virginia: NCTM.
Kartasasmita, Bana G. 2007. Kurikulum Masa Depan Mata Pelajaran Matematika. Makalah
disampaikan pada Seminar Kurikulum Matematika Masa Depan. PUSKUR
Balitbang Depdiknas, Cisarua: 14 Maret 2007.
Keraf, G.1982. Argumen dan Narasi. Komposisi Lanjutan III. Jakarta : Gramedia
Leader, G. et al.1995. Learning Mathematics in Context, (Ed) In J. Wakefield & L. Velardi.
Melbourne: The Mathematical Association of Victoria.
NCTM. 2000. Principles and Standards for School Mathematics. Reston, VA: National
Council of Teachers of Mathematics.
Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi
Suherman, Erman.2003. Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer. Bandung: UPI.
Sumarmo, Utari.1999. Implementasi Kurikulum Matematika pada Sekolah Dasar dan
Menengah. Bandung:IKIP Bandung.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
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MENGKRITISI LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN PERTIDAKSAMAAN
R. Sulaiman
rsulaiman2010@gmail.com
Universitas Negeri Surabaya
ABSTRAK
Penguasaan akan materi ajar merupakan modal utama untuk dapat membelajarkan siswa
dengan baik. Sementara keterampilan dan kemampuan dalam mengelola kelas, pemilihan
metode, model pembelajaran yang sesuai merupakan faktor penunjang keberhasilan
pembelajaran di kelas. Pertidaksamaan merupakan salah satu materi ajar di sekolah, baik di
Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) maupun di Sekolah Menengah Tingkat Atas
(SMTA). Pada tingkat SMTP, materi pertidaksamaan hanya berkaitan dengan pertidaksamaan
linier sedangkan di SMTA disamping yang linier juga tentang pertidaksamaan kuadrat. Hasil
pengamatan penulis ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan penegasan kembali
tentang algoritma atau langkah-langkah dalam menyelesaikan pertidaksamaan. Seringkali
penulis melihat dan mendengan penulisan langkah penyelesaian pertidaksamaan yang secara
matematis sangat mengganggu dan berakibat salahnya perolehan penyelesaian. Beberapa hal
yang dimaksud diantaranya adalah: a) mengalikan kedua ruas pertidaksamaan dengan bilangan
yang sama, b) membagi kedua ruas pertidaksamaan dengan bilangan yang sama, c)
mengkuadratkan kedua ruas, d) menarik akar kedua ruas. Dalam makalah ini akan dibahas
persyaratan untuk melakukan langkah-langkah tersebut dan diberikan contoh-contoh ilustrasi
kesalahan yang terjadi akibat kesalahan akibat tidak dipenuhinya persyaratan.
Kata kunci : Pertidaksamaan, Linier, Kuadrat
PENDAHULUAN
Salah satu hal penting yang menjadi faktor keberhasilan proses pembelajaran di sekolah
adalah penguasaan guru akan materi yang akan disampaikan. Bahkan penulis berpendapat bahwa
hal itu merupakan faktor yang paling utama dalam keberhasilan pembelajaran di sekolah.
Apalagi bagi guru pemula. Kemampuan guru dalam mengelola kelas, pemilihan metode yang
tepat, penyediaan media dan sarana pembelajaran serta faktor lain merupakan faktor penunjang
keberhasilan pembelajaran.
Pertidaksamaan merupakan salah satu materi Matematika yang di ajarkan di sekolah.
Pertidaksamaan linier satu variabel diajarkan di SMP/MTs dan di SMA/MA tidak hanya
diajarkan pertidaksamaan linier, tetapi juga diajarkan pertidaksamaan kuadrat. Berdasarkan hasil
pengamatan dan diskusi dengan beberapa (bahkan banyak guru) dalam berbagai pelatihan, ToT,
Diklat maupun PLPG, penulis menemukan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh guru terkait
dengan menyelesaikan pertidaksamaan. Oleh karena masalah itu sangat urgen untuk diperbaiki,
maka dalam kesempatan ini penulis bermaksud untuk menyebarkan dan berbagi tentang masalah
tersebut khususnya dalam usaha memperbaiki sehingga tidak terjadi lagi bagi bagi guru lain atau
tidak mengulangi kesalahan tersebut. Berikut ini penulis menguraikan beberapa hal yang terkait
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dengan masalah tersebut kemudian penulis mengkritisi dan memberikan contoh ilustrasi dengan
maksud untuk menambah jelas bahasan.
MENYELESAIKAN PERTIDAKSAMAAN
a.

Pengertian Pertidaksamaan
Pertama kali penulis munculkan definisi pertidaksamaan. Ini bermaksud agar kita
mempunyai persepsi yang sama dan akan mempermudah dalam bahasan selanjutnya.
Pertidaksamaan didefinisan sebagai kalimat terbuka yang menggunakan relasi salah satu
dari " >, <, ≥, ≤ ". Beberapa contoh pertidaksamaan adalah:
(i) 2𝑚 + 7𝑛 ≤ 9𝑚 − 12
(ii) 3𝑠 − 12 ≥ 10𝑠 + 2
(iii) 𝑥 2 − 4𝑥 + 8 < 2
(iv) 2𝑥 2 + 2𝑥 − 4 < 3𝑥 + 9
Jika (*) adalah pertidaksamaan, maka penyelesaian dari pertidaksamaan (*) adalah
pengganti nilai variabel pada (*) sehingga jika nilai itu disubstitusikan ke (*) maka diperoleh
kalimat yang bernilai benar. Dengan demikian, menyelesaikan pertidaksamaan artinya
mencari nilai pengganti variabel pada pertidaksamaan itu sehingga menjadi kalimat yang
benar. Menyelesaikan pertidaksamaan 3𝑠 − 12 ≥ 14𝑠 + 2 artinya kita mencari nilai
pengganti 𝑠 sehingga jika nilai 𝑠 itu kita substitusikan ke pertidaksamaan 3𝑠 − 12 ≥ 10𝑠 +
2 maka akan menjadi kalimat yang bernilai benar. Dapat kita periksa bahwa −1, 3, 2,
bukan merupakan penyelesain pertidaksamaan tersebut dan −4, −2, 1, 0, merupakan
penyelesain. Trenyata banyak penyelesaiannya infinit. Himpunan dari semua penyelesai
pertidaksamaan

disebut

Himpunan

Penyelesaian

(HP).

Himpunan

penyelesaian

pertidaksamaan 3𝑠 − 12 ≥ 10𝑠 + 2 adalah {𝑥 ∈ 𝑅: 𝑥 ≤ −2}. Dengan demikian, setiap
pertidaksamaan pasti mempunyai Himpunan Penyelesaian, tetapi belum tentu mempunyai
penyelesaian.
b. Menyelesaikan Pertidaksamaan
Menyelesaikan pertidaksamaan bukanlah hal sulit bagi guru, baik guru SMP maupun
SMA. Pada bagian ini penulis ketengahkan beberapa kesalahan yang terjadi dalam
menyelesaikan pertidaksamaan. Beberapa guru memandang kesalahan itu sebagai hal yang
remeh, tidak terlalu penting dan tidak perlu dibesar-besarkan. Beberapa guru yang lain
memandang kesalahan itu sebagai hal yang urgen, seharusnya tidak terjadi dan harus
diperbaiki secara serius. Penulis sependapat dengan kelompok yang kedua.
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Penulis sering bertanya kepada guru, ―berikut ini manakah yang boleh dilakukan untuk
menyelesaikan pertidaksamaan?
A. Menambah kedua ruas dengan bilangan yang sama
B. Mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama
C. Mengalikan kedua ruas dengan bilangan yang sama
D. Membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama
E. Mengkuadratkan kedua ruas
F. Menarik akar kedua ruas
G. Mengalikan silang‖.
Banyak guru yang menjawab bahwa semua hal di atas (A sampai G) boleh dilakukan.
Langkah A dan B boleh dilakukan sedangkan yang lain (C sampai G) penjelasannya
diuraikan berikut ini.
Mengalikan kedua ruas dengan bilangan yang sama:
Jika langkah ini boleh dilakukan, maka pertidaksamaan apapun akan ekuivalen dengan
pernyataan 0 ≠ 0. Sebagai contoh, dengan mengalikan kedua ruas pertidaksamaan 2𝑥 2 + 2𝑥 −
4 < 3𝑥 + 9 dengan nol, akan diperoleh 0 < 0. Hal ini tentu tidak benar. Contoh di atas
menunjukkan bahwa langkah C tidak benar jika ―pengali‖nya adalah bilangan nol. Disamping
syarat tersebut, hal lain yang perlu diperhatikan bahwa jika pengalinya bilangan positif, maka
tandanya tetap sedangkan jika pengalinya bilangan negatif maka tandanya menjadi sebaliknya.
Hal ini tertuang dalam pernyataan (Teorema) berikut ini.
Teorema 1 (Bartle; 35)
Misalkan , 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑅 , 𝑎 < 𝑏.
Jika 𝑐 > 0, maka 𝑐𝑎 < 𝑐𝑏 dan
Jika 𝑐 < 0, maka 𝑐𝑎 > 𝑐𝑏.
Langkah C seharusnya berbunyi ― Mengalikan kedua ruas dengan bilangan yang sama dan
tidak nol. Jika pengalinya bilangan positif, maka tandanya tetap sedangkan jika pengalinya
bilangan negatif, maka tandanya menjadi sebaliknya‖.
Membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama:
Langkah inipun perlu syarat tambahan seperti langkah C.
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Mengkuadratkan kedua ruas:
Langkah ini tidak boleh dilakukan. Sebagai gambaran jika langkah ini dilakukan adalah sebagai
berikut.
𝑥+2<1
⇔ (𝑥 + 2)2 < 12
⇔ 𝑥 2 + 4𝑥 + 4 < 1
⇔ 𝑥 2 + 4𝑥 + 3 < 0
⇔ 𝑥+3 𝑥+1 <0
⇔ −3 < 𝑥 < −1
Jika kita perhatikan langkah penyelesaian di atas, maka 𝑥 = −4 bukan penyelesaian, padahal
jika nilai 𝑥 = −4 kita substitusikan ke persamaan awal maka diperoleh kalimat yang bernilai
benar. Ini adalah hal yang kontradiktif. Pada contoh di atas, dengan mengkuadratkan kudua ruas
pertidaksamaan, kita kehilangan banyak penyelesaian. Bukankah penyelesaian pertidaksamaan
di atas adalah 𝑥 < −1? Kita boleh mengkuadratkan kedua ruas pertidaksamaan jika keduanya
bernilai positif. Hal itu tertuang dalam teorema berikut ini.
Teorema 2 (Bartle; 38 Exp 2.2.13)
Jika 0 < 𝑎 < 𝑏 maka 𝑎2 < 𝑏 2 .
Menarik akar kedua ruas:
Langkah inipun tidak boleh dilakukan. Berikut ini diberikan illustrasi kesalahan yang terjadi jika
kita melakukan langkah itu.
𝑥 2 − 2𝑥 + 2 < 5
⇔ 𝑥 2 − 2𝑥 + 1 < 4
⇔ 𝑥−1
⇔

2

𝑥−1

<4
2

< 4

⇔𝑥−1<2
⇔𝑥<3
Jika kita periksa, bilangan -2, -3, -10 seharusnya bukan penyelesaian. Hal yang perlu
diperhatikan bahwa kita boleh menarik akar kedua ruas pertidaksamaan jika kedua ruas
pertidaksamaan itu bernilai positif. Pernyataan itu tertuang dalam teorema berikut ini.
Teorema 3 (Bartle; 38 Exp 2.2.13)
Jika 0 < 𝑎 < 𝑏 maka 𝑎 < 𝑏 .
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Mengalikan silang:
Istilah ―kalikan silang‖ sangat populer di kalangan siswa, khussnya dalam kaitannya dengan
menyelesaikan pertidaksamaan. Mengalikan silang yang dimaksud pada

hakekatnya adalah

mengalikan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Satu hal yang sering terlupakan adalah kita
harus tahu bilangan yang menjadi pengalinya, apakah ia bilangan positif ataukah bilangan
negatif. Hal itu penting karena tiap kasus mempunyai konsekuensi yang berbeda. Berikut ini
contoh langkah penyelesaian pertidaksamaan dengan melakukan ―pengalian silang‖.
1
3+
< 2; 𝑥 ≠ 0
2𝑥
1
⇔
< −1
2𝑥
⇔ 1 < −2𝑥
⇔𝑥<−

1
2

Dapat kita lihat bahwa penyelesaian yang diperoleh di atas adalah salah. Hal ini dapat kita
periksa untuk 𝑥 = −1. Nilai itu menjadi penyelesaian, sedangkan jika kita substitusikan ke
pertidaksamaan awal akan menghasilkan kalimat yang bernilai salah.

PENUTUP
Berdasarkan uraian di atas, kita perlu berhati-hati dalam melakukan langkah penyelesaian
pertidaksamaan. Kita harus memeperhatikan syarat yang harus dipenuhu agar suatu langkah
dapat dilakukan. Kelalaian dalam memperhatikan hal tersebut akan berakibat salahnya
penyelesaian yang kita peroleh.
DAFTAR PUSTAKA
Barlte, R.G. (1982). Introduction to Real Analysis. New York, John Wiley &Sons.
Bellman Allan. (1998). Algebra. Teacher Editions. Upper Saddle River, New Jersey : Printice
Hall
Chapin. (1999). Math. Tool for success. Midle Grade Course 3, Teacher Edition. Upper Saddle
River, New Jersey : Printice Hall
Romberg Thomas. (1998). Mathematics in Context : Graphing Equations. Chicago : Britannica
------, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
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KETERDIFERENSIALAN PADA RUANG BERNORMA
Dwi Nur Yunianti, S.Si., M.Sc.
Niyan_zalpha@yahoo.com
Dosen Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya
ABSTRAK
Pada makalah ini, dibahas definisi fungsi terdiferensial pada ruang bernorma yaitu fungsi
terdiferensial Frechet dan fungsi terdiferensial Gateaux, hubungan antara turunan berarah dengan
fungsi terdiferensial Gateaux. Selanjutnya, dibahas karakteristik dari fungsi terdiferensial Frechet
dan fungsi terdiferensial Gateaux, beserta hubungan antara kedua fungsi tersebut.
Kata Kunci : Ruang bernorma, Fungsi Terdiferensial Frechet, Fungsi Terdiferensial Gateaux
1.

Pendahuluan
Turunan merupakan salah satu ilmu yang dipelajari pada matematika. Pada umumnya
turunan didefinisikan untuk domain dan daerah hasil himpunan semua bilangan real ℝ.
Seperti telah diketahui,

ℝ merupakan salah satu contoh ruang bernorma. Selanjutnya,

pengertian turunan pada ℝ dikembangkan menjadi turunan pada ruang bernorma secara
umum. Salah satu konsep turunan pada ruang bernorma adalah turunan Frechet.
Selain itu, dikenal juga pengertian turunan berarah yang didefinisikan pada ℝ𝑛 . Seperti
telah diketahui, ℝ𝑛 merupakan salah satu contoh ruang bernorma. Selanjutnya, pengertian
turunan berarah pada ℝ𝑛 dikembangkan menjadi turunan berarah pada ruang bernorma
secara umum. Salah satu konsep turunan berarah pada ruang bernorma adalah turunan
Gateaux yang merupakan generalisasi dari turunan berarah dengan syarat turunan
berarahnya harus ada untuk setiap vektor arah dan merupakan fungsi linear terbatas.
Pada makalah ini, penulis ingin membahas hubungan antara fungsi terdiferensial pada ℝ
dengan fungsi terdiferensial Frechet dan Gateaux, sifat – sifat fungsi terdiferensial Frechet
dan Gateaux, beserta hubungan antara kedua fungsi tersebut.
Pengertian – pengertian dasar dan teorema – teorema tentang ruang bernorma, fungsi
linear terbatas, fungsi multilinear terbatas perlu dipahami agar mudah mengikuti
pembahasan pada paper ini.
2.

Hasil dan Pembahasan
2.1 Fungsi Terdiferensial Frechet
Definisi 2.1.1: Diketahui X dan Y ruang bernorma, A himpunan terbuka pada X,
𝑓 ∶ 𝐴 ⊆ 𝑋 → 𝑌 fungsi, dan c titik interior A. Fungsi f dikatakan terdiferensial Frechet
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di c, jika terdapat fungsi linear terbatas 𝐿 ∶ 𝑋 → 𝑌 dengan sifat untuk setiap bilangan
𝜀 > 0 terdapat 𝛿 > 0, sehingga untuk setiap 𝑥 ∈ 𝑋,

‖𝑥 − 𝑐‖ < 𝛿 berlaku

‖𝑓 𝑥 − 𝑓 𝑐 − 𝐿(𝑥 − 𝑐)‖ ≤ 𝜀‖𝑥 − 𝑐‖.
Secara ekuivalen, Definisi 2.1.1 dapat

dituliskan sebagai

‖𝑓 𝑥 − 𝑓 𝑐 − 𝐿 𝑥 − 𝑐 ‖
= 0.
𝑥→𝑐
‖𝑥 − 𝑐‖
lim

Dengan mengambil 𝑢 = 𝑥 − 𝑐, Definisi 2.1.1 dapat dituliskan menjadi sebagai berikut :
Diketahui X dan Y ruang bernorma, A himpunan terbuka pada X, 𝑓 ∶ 𝐴 ⊆ 𝑋 → 𝑌
fungsi, dan c titik interior A. Fungsi f terdiferensial Frechet di c jika dan hanya jika
𝐿 ∶ 𝑋 → 𝑌 dengan sifat untuk setiap bilangan

terdapat fungsi linear terbatas

𝜀 > 0 terdapat 𝛿 > 0, sehingga untuk setiap u ∈ 𝑋, ‖𝑢‖ < 𝛿 berlaku
‖𝑓 𝑢 + 𝑐 − 𝑓 𝑐 − 𝐿(𝑢)‖ ≤ 𝜀‖𝑢‖.
Selanjutnya, L pada Definisi 2.1.1 disebut sebagai turunan Frechet fungsi f di c, yang
dituliskan dengan 𝑓 ′ 𝑐 .

Teorema 2.1.2: Diketahui X dan Y ruang bernorma, A himpunan terbuka pada X,
𝑓 ∶ 𝐴 ⊆ 𝑋 → 𝑌 fungsi, dan c titik interior A. Jika fungsi f terdiferensial Frechet di c
maka fungsi f kontinu di c.
Berikut ini diberikan definisi turunan Frechet tingkat tinggi.

Definisi 2.1.3 : Diketahui X dan Y ruang bernorma, A himpunan terbuka pada X,
𝑓 ∶ 𝐴 ⊆ 𝑋 → 𝑌 fungsi, c titik interior A, dan turunan Frechet ke-n di c ada. Fungsi f
dikatakan mempunyai turunan Frechet ke- 𝑛 + 1 di c jika terdapat
𝑋 𝑛+1 → 𝑌 fungsi

𝐿𝑛 +1 ∶

multilinear terbatas dengan sifat untuk setiap bilangan 𝜀 > 0

terdapat 𝛿 > 0, untuk setiap 𝑢𝑛 +1 ∈ 𝑋, ‖𝑢𝑛+1 ‖ < 𝛿 berlaku
𝑓

𝑛

𝑐 + 𝑢𝑛+1

𝑢1 , . , 𝑢𝑛 − 𝑓

𝑛

𝑐 𝑢1 , . , 𝑢𝑛 − 𝐿𝑛 +1 𝑢1 , . , 𝑢𝑛+1

≤ 𝜀‖𝑢𝑛+1 ‖
untuk setiap 𝑛 = 0,1,2, …. .
Lebih lanjut,

𝐿𝑛+1 pada Definisi 2.1.3 disebut sebagai turunan Frechet

ke- 𝑛 + 1 fungsi 𝑓 di c, yang dituliskan dengan 𝑓 (𝑛+1) 𝑐 , untuk setiap 𝑛 = 0,1,2, …
2.2 Fungsi Terdiferensial Gateaux
Definisi 2.2.1 : Diketahui X dan Y ruang bernorma, A himpunan terbuka pada X,
𝑓 ∶ 𝐴 ⊆ 𝑋 → 𝑌 fungsi, c titik interior 𝐴, dan u sebarang vektor X. Fungsi f dikatakan
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terdiferensial Gateaux di c dengan arah 𝑢 ∈ 𝑋 jika terdapat fungsi linear terbatas
𝑇: 𝑋 → 𝑌 dengan sifat setiap 𝜀 > 0, terdapat 𝛿 > 0 sehingga untuk setiap 𝑡 ∈ ℝ ,0 <
𝑡 < 𝛿, berlaku
𝑓 𝑐 + 𝑡𝑢 − 𝑓(𝑐)
– 𝑇(𝑢)
𝑡

< 𝜀.

Selanjutnya, 𝑇 pada Definisi 2.2.1 disebut turunan Gateaux

fungsi 𝑓 di c,

dituliskan dengan 𝐷𝑓 𝑐 . Fungsi yang terdiferensial Gateaux di c dengan setiap arah
𝑢 ∈ 𝑋, disebut fungsi yang terdiferensial Gateaux di c. Secara ekuivalen, Definisi 2.2.1
dapat dituliskan sebagai
𝑓 𝑐 + 𝑡𝑢 − 𝑓 𝑐
𝑡→0
𝑡

𝐷𝑓 𝑐 𝑢 = lim
untuk setiap 𝑢 ∈ 𝑋.

Dalam hal 𝑋 = ℝ𝑛 , 𝒙 = 𝑥1 , . . , 𝑥𝑛 ∈ ℝ𝑛
, 𝑢 = 𝑒𝑖 = 0, 0, … , 1, … , 0) maka 𝐷𝑓 𝑐 (𝑒𝑖 ) menjadi
Selanjutnya,

𝜕𝑓 (𝑐)
𝜕𝑥 𝑖

𝜕𝑓 (𝑐)
𝜕𝑥 𝑖

untuk setiap 𝑖 = 1,2, . . , 𝑛.

disebut turunan parsial fungsi 𝑓 terhadap variabel 𝑥𝑖 .

Berikut ini akan dibuktikan hubungan fungsi yang terdiferensial Gateaux dengan
turunan berarah. Sebelumnya, diberikan definisi tentang turunan berarah.
Definisi 2.2.2 : Diketahui X dan Y ruang bernorma, A himpunan terbuka pada X,
𝑓 ∶ 𝐴 ⊆ 𝑋 → 𝑌 fungsi, c titik interior 𝐴 , dan 𝑢 sebarang vektor di X. Fungsi f
dikatakan mempunyai turunan berarah di c terhadap arah u jika
𝑓 𝑐 + 𝑡𝑢 − 𝑓(𝑐)
𝑡→0
𝑡

𝑓′ 𝑐, 𝑢 = 𝑙𝑖𝑚
ada.

Teorema 2.2.3 : Diketahui X dan Y ruang bernorma, A himpunan terbuka pada X,
𝑓 ∶ 𝐴 ⊆ 𝑋 → 𝑌 fungsi, dan 𝑐 titik interior 𝐴. Fungsi f terdiferensial Gateaux di 𝑐 jika
dan hanya jika turunan berarah 𝑓′ 𝑐, 𝑢 ada untuk setiap 𝑢 ∈ 𝑋 dan membentuk fungsi
linear terbatas

𝐷𝑓 𝑐 ∶ 𝑋 → 𝑌 dengan
𝐷𝑓 𝑐 𝑢 = 𝑓′ 𝑐, 𝑢

untuk setiap 𝑢 ∈ 𝑋 .
Berikut ini akan diberikan definisi tentang fungsi yang terdiferensial Gateaux ke(𝑘 + 1) kali di c untuk setiap k = 0,1,2, …. .
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Definisi 2.2.4 : Diketahui X dan Y ruang bernorma, A himpunan terbuka pada X,
𝑓 ∶ 𝐴 ⊆ 𝑋 → 𝑌 fungsi, c titik interior 𝐴, 𝑢𝑘+1 sebarang vektor di X, dan turunan
Gateaux ke-k ada. Fungsi f dikatakan mempunyai turunan Gateaux ke-(𝑘 + 1) di c
dengan

arah

𝑢𝑘+1 ∈ 𝑋 𝑘+1

jika

dan

terdapat

fungsi

multilinear

terbatas

𝐷(𝑘+1) 𝑓 𝑐 ∶ 𝑋 𝑘+1 → 𝑌 dengan sifat setiap 𝜀 > 0, terdapat 𝛿 > 0 sehingga untuk
setiap 𝑡 ∈ ℝ ,0 < 𝑡 < 𝛿, berlaku
𝐷
–𝐷

𝑘+1

𝑘

𝑓 𝑐 + 𝑡𝑢𝑘+1 𝑢1 , . , 𝑢𝑘 − 𝐷
𝑡

𝑘

𝑓 𝑐 𝑢1 , … , 𝑢𝑘

𝑓 𝑐 𝑢1 , … , 𝑢𝑘 , 𝑢𝑘+1

<𝜀
untuk setiap 𝑘 = 0,1,2, …. .
Selanjutnya, 𝐷 (𝑘+1) 𝑓 𝑐 disebut turunan Gateaux ke-(𝑘 + 1) fungsi f di c untuk setiap
k = 0,1,2, …. ..
2.3 Hubungan Antara Fungsi Terdiferensial Frechet dengan Fungsi Terdiferensial
Gateaux
Teorema 2.3.1 : Diketahui X dan Y ruang bernorma, A himpunan terbuka pada X, dan
c titik interior A. Jika 𝑓 ∶ 𝐴 ⊆ 𝑋 → 𝑌 fungsi terdiferensial Frechet di c, maka fungsi f
terdiferensial Gateaux di c.
Pada Teorema 2.3.1 telah dibuktikan bahwa fungsi yang terdiferensial Frechet,
juga terdiferensial Gateaux. Akan tetapi kebalikan dari Teorema 2.3.1 belum tentu
berlaku.
Teorema 2.3.2 : Diketahui Y ruang bernorma, A himpunan terbuka pada ℝ, dan
𝑎, 𝑏 ∈ 𝐴, dengan 𝑎 < 𝑏. Jika 𝑓: 𝐴 ⊆ ℝ → 𝑌 fungsi terdiferensial Frechet pada A, dan
terdapat

𝑀 ≥ 0 , 𝑓 ′ (𝑥) ≤ 𝑀

untuk setiap 𝑥 ∈ 𝑎, 𝑏 ⊆ 𝐴 maka

‖𝑓 𝑏 − 𝑓 𝑎 ‖ ≤ 𝑠𝑢𝑝𝑥𝜖 [𝑎,𝑏] 𝑓 ′ 𝑥

𝑏−𝑎 .

Berdasarkan Teorema 2.3.2 diperoleh teorema di bawah ini.
Teorema 2.3.3 : Diketahui X dan Y ruang bernorma, A himpunan terbuka pada X, dan
𝑓: 𝐴 ⊆ 𝑋 → 𝑌 fungsi terdiferensial Gateaux pada 𝐴.
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Jika untuk setiap 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐴 dan
dan terdapat 𝑀 ≥ 0,

𝑡0 𝑥 + 1 − 𝑡0 𝑦0 | ∀𝑡0 𝜖 [0,1] termuat pada 𝐴

‖𝐷𝑓(𝑡0 𝑥 + 1 − 𝑡0 𝑦)‖ ≤ 𝑀, maka

‖𝑓 𝑥 − 𝑓 𝑦 ‖
≤ 𝑠𝑢𝑝𝑡0 𝜖 [0,1] ‖𝐷𝑓(𝑡0 𝑥 + 1 − 𝑡0 𝑦)‖‖𝑥 − 𝑦‖.
Dengan Teorema 2.3.3 diperoleh teorema tentang fungsi terdiferensial Gateaux
maka terdiferensial Frechet dengan syarat tertentu.
Teorema 2.3.4 : Diketahui X dan Y ruang bernorma, A himpunan terbuka pada X. Jika
fungsi 𝑓: 𝐴 ⊆ 𝑋 → 𝑌 terdiferensial Gateaux pada 𝐴 dan turunan Gateaux 𝐷𝑓 ∶ 𝐴 ⊆
𝑋 → ℬ 𝑋, 𝑌 kontinu di 𝑐 𝜖 𝐴 maka fungsi f terdiferensial Frechet di 𝑐.
Bukti : Didefinisikan fungsi
𝑔: 𝐴 ⊆ 𝑋 → 𝑌
dengan
𝑔  = 𝑓 𝑐 +  − 𝑓 𝑐 − 𝐷𝑓 𝑐 
untuk setiap  ∈ 𝐴. Lebih lanjut untuk setiap 𝑢 ∈ 𝑋 berlaku
𝑔  + 𝑡𝑢 − 𝑔()
𝑡→0
𝑡

𝐷𝑔  𝑢 = lim

= 𝐷𝑓 𝑐 +  − 𝐷𝑓 𝑐 (𝑢).
Karena berlaku untuk sebarang 𝑢 𝜖 𝑋 maka
𝐷𝑔  = 𝐷𝑓 𝑐 +  − 𝐷𝑓 𝑐 .
Karena 𝐷𝑓 ∶ 𝐴 ⊆ 𝑋 → ℬ 𝑋, 𝑌 kontinu di 𝑐 ,maka untuk setiap 𝜀 > 0, ∃𝛿 > 0,
∀𝑥 ∈ 𝐴, ‖𝑥 − 𝑐‖ < 𝛿 berlaku
‖𝐷𝑓 𝑥 − 𝐷𝑓 𝑐 ‖ < 𝜀 .
Dengan mengambil  = 𝑥 − 𝑐 maka
‖𝐷𝑓  + 𝑐 − 𝐷𝑓 𝑐 ‖ < 𝜀.
Diperoleh
‖𝐷𝑔  ‖ < 𝜀 .
Akibatnya
‖𝑓 𝑐 +  − 𝑓 𝑐 − 𝐷𝑓 𝑐  ‖
= ‖𝑔  ‖
= ‖𝑔  − 𝑔(0)‖
≤ 𝑠𝑢𝑝𝑡∈[0,1] ‖𝐷𝑔(𝑡 + 1 − 𝑡 0‖‖ − 0‖
= 𝑠𝑢𝑝𝑡∈[0,1] ‖𝐷𝑔(𝑡) + 𝐷𝑔( 1 − 𝑡 0)‖‖‖
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= 𝑠𝑢𝑝𝑡∈[0,1] ‖𝑡𝐷𝑔()‖‖ − 0‖
≤ ‖𝐷𝑔()‖)‖‖
< 𝜀‖‖ .
Jadi fungsi f terdiferensial Frechet di 𝑐. □
Untuk 𝑋 = ℝ𝑛 dan 𝑌 = ℝ diperoleh teorema di bawah ini.
Teorema 2.3.5 : Diketahui A himpunan terbuka pada ℝ𝑛 , c titik interior A, dan
𝑓 ∶ ℝ𝑛 → ℝ fungsi. Jika 𝑓 ′ (𝒄) ada maka

𝜕𝑓 (𝒄)
𝜕𝑥 𝑖

ada.

Teorema 2.3.6 : Diketahui A himpunan terbuka pada ℝ𝑛 , c titik interior A, dan
𝑓 ∶ ℝ𝑛 → ℝ fungsi. Jika 𝑓 ′ (𝒄) ada dan 𝒖 = (𝑢𝟏 , 𝑢2 , … , 𝑢𝑛 ) ∈ ℝ𝑛 maka
𝑓′ 𝒄 𝒖
= 𝑢1

𝜕𝑓 𝒄
𝜕𝑓 𝒄
𝜕𝑓(𝒄)
+ 𝑢2
+. . +𝑢𝑛
.
𝜕𝑥1
𝜕𝑥2
𝜕𝑥𝑛
Untuk kasus fungsi 𝒇 ∶ 𝐴 ⊆ ℝ𝑛 → ℝ𝑚 , turunan Frechet fungsi 𝒇 di c dapat dicari

dengan menggunakan matriks Jacobian, yaitu
𝜕𝑓1 (𝒄) 𝜕𝑓1 (𝒄)
𝜕𝑓1 (𝒄)
…
𝜕𝑥1
𝜕𝑥2
𝜕𝑥𝑛
𝜕𝑓2 (𝒄)
𝜕𝑓2 (𝒄)
𝜕𝑓2 (𝒄)
𝜕𝑥1
𝜕𝑥2
𝜕𝑥𝑛 .
⋮
⋮
⋮
𝜕𝑓𝑚 (𝒄) 𝜕𝑓𝑚 (𝒄)
𝜕𝑓1 (𝒄)
…
𝜕𝑥1
𝜕𝑥2
𝜕𝑥𝑛
3. Kesimpulan
Di dalam ruang bernorma, jika fungsi terdiferensial Frechet maka fungsi tersebut
terdiferensial Gateaux. Akan tetapi sebaliknya belum tentu berlaku. Fungsi 𝑓 terdiferensial
Gateaux jika turunan berarahnya ada untuk setiap vektor arah dan membentuk fungsi linear
terbatas. Jika fungsi terdiferensial Gateaux dan turunan Gateauxnya kontinu maka fungsi
tersebut terdiferensial Frechet.
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PEMBELAJARAN KOOPERATIF ARTIKULASI DENGAN ALAT PERAGA
JARINGAN LISTRIK PADA POKOK BAHASAN LOGIKA MATEMATIKA
Ania Umami
Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nusantara PGRI Kediri
ABSTRAK
Pendidikan pada dewasa ini tidak terlepas dari sistem pendidikan nasional. Dimana
pendidikan dalan undang – undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar siswa secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya. Dalam hal ini
pembelajaran menjadi salah satu kunci pokok dalam pembentukan potensi diri tersebut. Jika
suatu pembelajaran yang dilakukan tidak dapat diterima siswa sesuai nalarnya, maka akan
mempengaruhi respon siswa tersebut termasuk juga hasil belajarnya.
Hal ini ditandai dengan masih rendahnya hasil belajar matematika yang dicapai, baik dalam
nilai Ulangan Harian, Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Akhir Nasional. Terbukti dengan catatan
hasil nilai Ulangan Harian X SMAN 8 Kediri pada tahun ajaran 2010/2011 yang menyebutkan
nilai KKM bidang studi matematika adalah 75 sedangkan nilai yang diperoleh siswa masih
dibawah KKM tersebut khususnya dalam materi logika matematika dalam sub bab disjungsi dan
konjungsi.
Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka peneliti ingin mencoba menerapkan
pembelajaran kooperatif artikulasi dengan alat peraga jaringan listrik pada pokok bahasan logika
matematika dalam sub bab disjungsi dan konjungsi.
Sehingga berdasarkan hasil penelitian yang akan dilakukan diharapkan pembelajaran
kooperatif artikulasi dengan jaringan listrik dapat dijadikan salah satu alternatif dalam
pembelajaran matematika.
Kata Kunci : Pembelajaran Kooperatif Artikulasi, Alat Peraga Jaringan Listrik, Prestasi
Belajar, Logika Matematika.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B e l a j a r i t u merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan
serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan,
meniru dan lain sebagainya. Sedangkan belajar pada penelitian ini diartikan sebagai
segala usaha yang diberikan guru agar siswa dapat menguasai apa yang telah diterimanya di
sekolah. Khususnya untuk matematika banyak hal yang dapat mendukung upaya-upaya yang
ada tersebut diantaranya adalah bagaimana cara menciptakan suasana belajar yang menarik.
Hal ini ditandai dengan masih rendahnya hasil belajar matematika yang dicapai, baik
dalam nilai Ulangan Harian, Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Akhir Nasional. Terbukti dengan
catatan hasil nilai Ulangan Harian X SMAN 8 Kediri pada tahun ajaran 2010/2011 yang
menyebutkan nilai KKM bidang studi matematika adalah 75 sedangkan nilai yang diperoleh
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siswa masih dibawah KKM tersebut khususnya dalam materi logika matematika dalam sub
bab disjungsi dan konjungsi.
Hal ini terbukti dari wawancara dengan guru yang bersangkutan bahwa berdasarkan hasil
belajar pada tahun ajaran 2010/2011 yang lalu, dari hasil ulangan harian untuk pokok bahasan
logika matematika sub bab kunjungsi dan disjungsi menunjukkan nilai rata rata kelas 53,4 dan
terdapat 18 dari 40 anak mendapat nilai di bawah KKM (Kreteri Ketuntasan Minimal) yang
telah ditentukan yaitu 75, berarti 45% siswa kelas X SMAN 8

Kediri tahun pelajaran

2010/2011 mengalami kesulitan mengerjakan logika matematika sub bab kunjungsi dan
disjungsi.
Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal ,diantaranya adalah:
5.

Siswa kurang dapat memodelkan permasalahan permasalahan yang ada.

6.

Tidak mantapnya konsep merubah bentuk logika matematika pada sub bab kunjungsi dan
disjungsi.

7.

Kurangnya penggunaan media atau alat peraga.

8.

Kurangnya minat siswa dalam melakukan pembelajaran yang ada karena pembelajaran
matematika kurang dikemas secara menarik.

9.

Kurang memiliki rasa kerjasama antar kelompok jika ada diskusi kelompok.
Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka penulis ingin mencoba menjadikan

siswa mampu menyampaikan pendapat dalam diskusi kelompok dan berani menggemukakan
pendapatnya didepan kelas. Sehingga penulis ingin menerapkan pendekatan pembelajaran
kooperatif artikulasi yaitu model pembelajaran dimana dalam proses pembelajaranya melalui
diskusi kelompok yang terdiri dari dua orang, dengan alat peraga jaringan listrik rangkaian
seri dan paralel yaitu rangkain yang disusun untuk memudahkan siswa dalam menyelesaikan
permasalahan pada materi logika matematika pada sub bab kunjungsi dan disjungsi.
B. Rumusan pertanyaan
1.

Bagaimanakah contoh pengembangan perangkat pembelajaran kooperatif atikulasi ?

2.

Bagaimanakah contoh gambaran media pembelajaran ?

C. Tujuan Penulisan
1.

Mengetahui contoh pengembangan perangkat pembelajaran kooperatif atikulasi.

2.

Mengetahui contoh gambaran media pembelajaran.

D. Manfaat Penulisan
1.

Bagi guru
Guru mendapatkan gagasan baru tentang pendekatan pembelajaran artikulasi.
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2.

Bagi siswa
a.

Siswa akan lebih menagkap konsep logika matematika dalam sub bab konjungsi dan
disjungsi yang diberikan guru.

3.

b.

Siswa mampu mengembangkan pikirannya.

c.

Siswa mampu bekerja sama.

Bagi Peneliti
a.

Meningkatan pemahaman dan pengatahuan tentang metode pembelajaran kooperatif
artikilasi dengan alat peraga jaringan listrik rangkain seri dan paralel pada materi
logika matematika sub bab kunjungsi dan disjungsi.

INTI
A. Model pembelajaran kooperatif artikulasi
Menurut Kuntjojo (2011: 3) model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk
pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru.
Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan kerangka atau bingkai dari penerapan suatu
pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran.
Untuk mengatasi masalah diatas penulis menggunakan model pembelajaran kooperatif.
Yaitu merupakan model pengajaran di mana siswa belajar dalam kelompok- kelompok kecil
yang memiliki tingkat kemampuan berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap
anggota saling kerjasama dan membantu untuk memahami suatu bahan pembelajaran.
Terdapat enam langkah utama atau tahapan di dalam pelajaran yang menggunakan
pembelajaran kooperatif, yaitu :
1.

Menyampaikan tujuan belajar

2.

Memotifasi siswa belajar

3.

Menyampaikan materi

4.

Siswa dikelompokkan ke dalam kelompok belajar

5.

Evaluasi

6.

Memberikan penghargaan terhadap usaha usaha kelompok maupun individu
Di dalam pembelajaran kooperatif ada satu model yang di gunakan peneliti untuk

meningkatkan prestasi belajar siswa dalam bab logika matematika sub bab kunjungsi dan
disjungsi, yaitu model bembelajaran artikulasi. Model pembelajaran artukulasi prosesnya
seperti pesan berantai
Langkah-langkah model pembelajaran artikulasi adalah sebagai berikut:
a.

Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai
377

Seminar Nasional Pendidikan Matematika
Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika
Surabaya, 05 Mei 2012
b.

Guru menyajikan materi sebagai mana biasanya

c.

Untuk mengetahui daya serap siswa, bentuklah kelompok berpasangan 2 orang

d.

Menugaskan salah satu siswa dari pasangan itu menceritakan materi yang baru diterima
dari guru dan pasangannnya mendengar sambil membuat catatan-catatan kecil, kemudian
berganti peran. Begitu juga kelompok lainnya.

e.

Menugaskan siswa secara bergiliran / diacak menyampaikan hasil wawancaranya dengan
teman pasangannya sampai sebagian siswa sudah menampaikan hasil wawancaranya.

f.

Guru mengulangi atau menjelaskan kembali materi yang sekiranya belum dipahami
siswa.

g.

Kesimpulan atau penutup.
Demikianlah, langkah langkah pembelajaran artikulasi yang digunakan peneliti untuk

meningkatkan prestasi belajar pada bab logika matematika sehingga pembelajaran yang
dirancang bapak/ibu guru dapat

lebih bervariatif, menantang sekaligus

menyenangkan. Sumber : Wyw1d.wordpress.com/2009/11/06/model-pembelajaran-artikulasi.
Dari langkah langkah pembelajaran kooperatif yang menggunakan model pembelajaran
artikulasi peneliti menggunakannya untuk menyusun RPP (Rencana Pelaksaan Pembelajaran).
Langkah langkahnya sebagai berikut:
1.

Menyampaikan tujuan belajar

2.

Memotifasi siswa belajar

3.

Menyampaikan materi
a.

Untuk mengetahui daya serap siswa, bentuklah kelompok berpasangan 2 orang

b.

Menugaskan salah satu siswa dari pasangan itu menceritakan materi yang baru
diterima dari guru dan pasangannnya mendengar sambil membuat catatan-catatan
kecil, kemudian berganti peran. Begitu juga kelompok lainnya.

c.

Menugaskan siswa secara bergiliran / diacak menyampaikan hasil wawancaranya
dengan teman pasangannya sampai sebagian siswa sudah menampaikan hasil
wawancaranya.

d.

Memberikan penghargaan terhadap usaha usaha kelompok maupun individu

e.

Guru mengulangi atau menjelaskan kembali materi yang sekiranya belum dipahami
siswa.

f.

Kesimpulan atau penutup.
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B. Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan

: Sekolah Menengah Atas

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas/Semester

: X/II

Alokasi waktu

: 2 x 45 menit

Standar Kompetensi :
4. Menggunakan logika matematika dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan
pernyatan majemuk dan pernyataan berkuantor
Kompetensi Dasar :
4.1 Menentukan nilai kebenaran dalam suatu pernyatan majemuk dan pernyataan berkuantor
I. Indikator
a. Kognitif
- Proses
4.1.1 Menjelaskan pengertian logika matematika
4.1.2 Menjelaskan pernyataan dan kalimat matematika
b. Afektif
Nilai pendidikan karakter bangsa :
- Menampilkan sikap religius
- Memiliki rasa ingin tahu
- Bersahabat/ komunikatif
- Membentuk perilaku kreatif
- Membentuk perilaku mandiri
Ketrampilan sosial :
- Social skill : bekerjasama, belajar memberi/menerima tanggung jawab,
menghargai pendapat teman
- Study skill and work habits : kebiasaan kerja dan kerja keras
- Group work skill : ketrampilan kerja kelompok
c. Psikomotor :
- Membuat pernyataan dan kalimat matematika
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II. Tujuan Pembelajaran
a. Kognitif
Proses
4.1.1 Siswa dapat menjelaskan pengertian logika matematika dengan tepat setelah
mendapatkan penjelasan dari guru.
4.1.2 Siswa dapat menjelaskan pernyataan dan kalimat matematika dengan tepat
setelah mendapatkan penjelasan dari guru.
b. Afektif
Nilai pendidikan karakter bangsa :
- Siswa dapat menampilkan sikap religius setelah melakukan doa sebelum dan
sesudah kegiatan
- Siswa memiliki rasa ingin tahu setelah mendapatkan pengantar materi dari guru
- Siswa dapat menampilkan sikap bersahabat/ komunikatif selama proses diskusi
kelompok
- Siswa dapat membentuk perilaku kreatif saat diskusi kelompok
- Siswa dapat membentuk perilaku mandiri setelah mengerjakan tugas secara
individu.
Ketrampilan sosial :
- Social skill : bekerjasama, belajar memberi/menerima tanggung jawab,
menghargai pendapat teman
- Study skill and work habits : ketrampilan belajar dan kebiasaan kerja
- Group work skill : ketrampilan kerja kelompok
c. Psikomotor
- Siswa dapat membuat pernyataan dan kalimat matematika dengan tepat setelah
mendapatkan penjelasan dari guru
III. Materi Pembelajaran
Logika matematika :
1.1.1 Pengertian logika matematika
1.1.2 Pernyataan dan kalimat matematika
IV. Model Pembelajaran
Strategi

: Siswa Aktif Belajar

Pendekatan : kooperatif
Model

: Artikulasi

Metode

: ceramah, diskusi, tanya jawab
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Kegiatan Pembelajaran

TAHAP

Pendahuluan
Syntak
kooperatif
artikulasi:
1. informasi
tujuan
pembelajaran
Inti
2. menyampaikan
materi

3. membentuk
kelompok
4. kerja
kelompok

KEGIATAN (SKENARIO
PEMBELAJARAN)

- Salam pembuka
- Doa
- Mengingatkan kembali
materi yang telah
dipelajari
- Apersepsi
- Menyampaikan tujuan
pembelajaran

METODE
/
PENDEK
ATAN

- Ceramah

ALO
KASI
WAK
TU
5
menit

- Tanya
Jawab

- Memberi pengantar
- Ceramah
tentang pengertian tentang
logika matematika dan
pernyataan dan kalimat
matematika
- Menjelaskan logika
- Ceramah
matematika dan
pernyataan dan kalimat
matematika
- Membentuk kelompok
yang terdiri dari 2 orang

- Menugaskan salah satu
siswa dari pasangan itu
menceritakan materi yang
baru diterima dari guru
dan pasangannnya
mendengar sambil
membuat catatan-catatan
kecil, kemudian berganti
peran. Begitu juga
kelompok lainnya
- Menugaskan siswa secara
5. presenbergiliran / diacak
tasi hasil
menyampaikan hasil
kelomwawancaranya dengan
pok
teman pasangannya
sampai sebagian siswa
sudah menampaikan hasil
wawancaranya
Bersama-sama
6. evaluasi

NILAI
BUDAYA
DAN
KARAKTER
BANGSA
- Bersaha
bat/kom
unikatif
- religius

35
menit

- Bersahabat

- Diskusi

- Komunikatif,
menghargai
pendapat
teman

- Tanya
jawab

- Kreatif

- Mandiri
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menyimpulkan sifat-sifat
bangun ruang.
- Guru mengulangi atau
menjelaskan kembali
materi yang sekiranya
belum dipahami siswa
Penutup
7. Kesimpulan

- Memberi umpan balik/
menjawab pertanyaan
siswa yang kurang paham
- Menyimpulkan materi
pembelajaran yang telah
dipelajari pada hari ini.
- Mengakhiri pelajaran
pada jam ini.

-Tanya
jawab

- Rasa
ingin
tahu

5
menit

V. Sumber dan media pembelajaran
a. Sumber : Hendro.2004.‖Matematika SMA untuk kelas X Jilid 1‖. Erlangga. Jakarta
b. Media Pembelajaran : Jaringan listrik (rangkaian seri dan paralel)
C. Contoh Media Pembelajaran
Alat peraga dalam mengajar memegang peranan penting sebagai alat bantu untuk
menciptakan proses belajar yang efektif. Peranan alat peraga tidak akan terlihat bila
penggunaanya tidak sejalan dengan isi dari tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.
Menurut Djamarah (2010:120) Bahwa media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan
sebagai penyalur pesan guna mencapi tujuan belajar. Menurut Penulis menggunakan media
ang diberi nama ―Rangkain Listrik Seri dan Paralel‖. Alat dan bahan yang digunakan adalah
pola gambaran rangkaian seri dan parlel pada kertas, dua papan tulis dengan ukuran 50 x 30
cm dan 65 x 45 cm, kabel 15 meter, 8 buah bola lampu , pensil, 11 buah saklar, 8 buah rumah
lampu, 2 buah colokan lampu, obeng, gunting. Dan yang nantinya akan digunakan pada
materi logika matematika dalam sub bab kunjungsi dan disjungsi.
Cara pembuatan ―Rangkain Listrik Seri dan Paralel‖ adalah sebagaiberikit:
1.

Siapkan dua papan tulis yang berukuran 50 x 30 cm untuk membuat rangkain seri dan
berukuran 65 x 45 cm untuk membuat rangkaian paralel.

2.

Gambar rangkain listrik pada papan tulis yang disediakan dengan pensil.

3.

Pasang saklar dan rumah lampu sesuai dengan gambar yang ditentukan dengan obeng.

4.

Setelah saklar dan rumah lampu terpasang kemudian kabel dihubungkan dari saklar ke
rumah lampu, setelah terhubung pasang colokan lampu.
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5.

Langkah terakhir pasang lampu pada rumah lampu, kemudian colokkan ke arus listrik
untuk melakukan percobaan.

Gambar 1.

Gambar 2.

PENUTUP
C. SIMPULAN
Berdasarkan pemaparan sebelumnya, di peroleh simpulan sebagai berikut :
Mengetahui pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif dengan
alat peraga jaringan listrik untuk meningkatkan proses belajar siswa kelas X SMA pada
materi logika matematika.
D. SARAN
Berdasarkan hasil studi yang dilakukan, diperoleh hasil rekomendasi terkait dengan
pelaksanaan pendekatan pembelajaran kooperatif artikulasi dengan alat peraga jaringan listrik
seri dan paralel, yaitu:
pendekatan pembelajaran kooperatif artikulasi dapat dapat dijadikan alternatif
meningkatkan prestasi siswa kelas X SMAN 8 Kediri dengan alat peraga jaringan listrik seri
dan paralel dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan prestasi siswa
dalam mempelajari materi logika matematika dalam sub bab konjungsi dan disjungsi.
DAFTAR PUSTAKA
Asmani. 2011. Penelitian Tindakan Kelas. Jogjakarta : Laksana
Dimyanti, Mudjiono. 2009. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta : Rinika Cipta
Syaiful Bahri, Zain. 2010. Strategi Belajar Mengajar. Rineka Cipta
Wyw1d.wordpress.com/2009/11/06/model-pembelajaran-artikulasi.
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PENGGUNAAN GLASDOT DALAM MODEL PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE
DENGAN STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION SMA KELAS XI MATERI
PELUANG
Fisti Madyawati
Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nusantara PGRI Kediri
ABSTRAK
Pendidikan dalam era sekarang ini harus berkaca pada visi pendidikan nasional (UU No 20 /
2003 ) yang mengatakan bahwa terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat
dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi
manusia yang berkualitas sehingga mampu dan pro aktif menjawab tantangan jaman yang selalu
berubah ,maka bisa dikatakan dalam hal ini pun juga membutuhkan suatu proses pembelajaran
yang efektif. Dengan begitu secara tidak langsung pembelajaran lah yang menjadi salah satu
tumpuan untuk mencapai keberhasilan dalam menjadikan siswa aktif dan kreatif. Pembelajaran
yang efektif daninovatif yang sering membuat siswa akan lebih merespon sehingga dapat
meningkatkan hasil belajarnya.
Faktanya dalam situasi sekarang ini pembelajaran kelas cenderung teacher centered
(berpusat pada guru ) sehingga siswa menjadi pasif. Itu terbukti dari cara pengajaran salah satu
guru matematika di SMA PAWYTAN DAHA KEDIRI tidak menggunakan alat dan bahan
praktek, cukup menjelaskan konsep konsep yang ada pada buku ajar, karena hal itulah yang
menjadikan rendahnya nilai UAN (2010/2011) , UH dan UAS (2011/2012), kususnya pada
materi peluang, dengan KKM 75 sebagian siswa masih merasa kesulitan untuk mencapainya.
Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka penulis ingin mencoba menerapkan
pembelajaran yang berbasis kooperatif-konstruktivistik yaitu Penggunaan Glasdot dalam Model
Pembelajaran Learning Cycle dengan Student teams Achievement Devision SMA Kelas XI
Materi Peluang.
Model pembelajaran diatas mengacu pada peran aktif siswa untuk menemukan sesuatu
produk baru melalui diskusi kelompok , jadi dengan hal itu diharapkan siswa akan lebih aktif
dalam pembelajaran sehingga suasana kelas menjadi (Student Centered), bukan guru lagi yang
berperan aktif tapi siswalah yang menjadi pusat di dalam pembelajaran, selain itu dengan
menggunaan media (alat peraga) dan kompilasi dua model pembelajaran, diharapkan menjadi
salah satu alternative bagi penggemar matematika khususnya para pendidik untuk melakukan
proses pembelajaran.
Kata Kunci : Media Pembelajaran Glasdot, Model Pembelajaran Learning Cycle dengan
Student teams Achievement Devision, Materi Peluang.
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pada visi pendidikan nasional (UU No 20 / 2003 ) dikatakan bahwa terwujudnya sistem
pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua
warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan
pro aktif menjawab tantangan jaman yang selalu berubah ,maka bisa dikatakan dalam hal ini
pun juga membutuhkan suatu proses pembelajaran yang efektif, (Sugiono, 2010: 1 ).
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Faktanya dalam situasi sekarang ini pembelajaran kelas cenderung teacher centered
(berpusat pada guru ) sehingga siswa menjadi pasif. Itu terbukti dari cara pengajaran salah
satu guru matematika di SMA tidak menggunakan alat dan bahan praktek, cukup
,menjelaskan konsep konsep yang ada pada buku ajar. Hal tersebut juga terbukti pada siswa
SMA PAWYTAN DAHA KEDIRI yang mana pada Ujian Akhir Nasional (UAN) tahun
pelajaran 2010 - 2011 ada 4 siswa yang tidak lulus karena nilai matematikanya hanya 1 – 1,75
jauh dari syarat kelulusan yang ditetapkan yaitu 5,5. Selain itu hasil Ulangan Harian (UH) dan
Ulangan Akhir Semester (UAS) tahun pelajaran 2011 - 2012 kususnya pada materi peluang
juga masih kurang memuaskan ,dengan KKM 75 sebagian siswa SMA PAWYTAN DAHA
KEDIRI masih merasa kesulitan untuk mencapainya.
Hal ini dimungkinkan karena :
1. Siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika terutama pada materi
peluang karena cenderung menghafalkan rumus..
2. Proses pembelajaran matematika masih bersifat tradisional (teacher centered ) dan belum
mengindikasikan diterapkannya model pembelajaran yang memberikan kesepakatan
siswa untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematis ( Student centered )
serta bekerjasama dalam diskusi.
3. Kurangnya penggunaan media dan alat peraga.
Maka dari itu penulis ingin membuat suatu pembelajaran yang menarik dengan
menggunakan Glasdot yaitu alat peraga tradisional yang dikemas secara menarik, dalam
model Learning Cycle (siklus belajar) yang merupakan model pembelajaran sains yang
berbasis konstruktivistik, yang akan dipadukan dengan model pembelajaran Student
Teams Achievement Devision (STAD) yang berbasis kooperatif, khususnya pada materi
peluang yang bertujuan untuk menjadikan siswa lebih aktif dan kreatif serta memberikan
solusi dalam menyelesaikan masalah yang ada.
B. RUMUSAN PERTANYAAN
1. Bagaimanakah contoh pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
( RPP ) dan Media pembelajaran.
2. Bagaimanakah penggunaan Glasdot dalam model Learning Cycle dengan STAD pada
pembelajaran matematika di SMA
C. TUJUAN PENULISAN
1. Mengetahui contoh pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
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( RPP ) dan Media pembelajaran.
2. Mengetahui penggunaan Glasdot dalam model Learning Cycle dengan STAD pada
pembelajaran matematika di SMA.
D. MANFAAT PENULISAN
1. Bagi Siswa
Menghasilkan siswa yang mampu mengembangkan fikirannya menjadi aktif dan kreatif
serta mampu bekerjasama dalam proses pembelajaran.
2. Bagi Guru
Mensosialisasikan penggunaan Glasdot dalam model pembelajaran yaitu Learning Cycle
dengan STAD yang dapat digunakan guru sebagai salah satu alternative untuk
mengembangkan kemampuan siswa.
3. Bagi Penulis
Meningkatkan pemahaman penulis tentang penggunaan Glasdot dalam model Learning
Cycle dengan STAD.
INTI
A. MODEL PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE
Learning cycle ( siklus belajar ) merupakan model pembelajaran sains yang berbasis
konstruktivistik. Model ini dikembangkan oleh J. Myron Atkin, Robert karplus dan kelompok
SCIC ( Science curriculum improvement study ) Universitas California , berkely , Amerika
serikat sejak tahun 1967. Model ini berdasarkan pada teori Peaget dan melibatkan pengajaran
dan

pendekatan

konstruktivistik.

Model

learning

cycle

ini

bertujuan

membantu

mengembangkan berfikir siswa dari berfikir konkrit ke abstrak. Selain itu teori kontruktivisme
pada learning cycle ini memandang bahwa belajar merupakan suatu proses membangun
pengetahuan sedikit demi sedikit. Implementasi model pembelajaran learning cycle dalam
pembelajaran sesuai dengan pandangan konstruktivistik adalah dimana pengetahuan dibangun
pada diri peserta didik.
Dalam penelitian ini kegiatan yang akan dilaksanakan dalam setiap tahap pembelajaran
learning cycle diuraikan sebagai berikut :
1. Pada tahap Engagement : Guru berusaha membangkitkan minat siswa pada konsep yang
akan dipelajari
2. Pada tahap Exploration : Siswa diberi kesempatan untuk mengeksplorasi konsep dari
berbagai sumberdalam kegiatan diskusi kelompok
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3. Pada tahap Explanation : Siswa mengungkapkan hasil temuan kelompoknya dalam
diskusi klasikal. Siswa membandingkan hasil temuannya dengan hasil temuan kelompok
lain dengan memberikan argument argument yang mendukung pendapat masing –
masing
4. Pada tahap Elaboration : Siswa menerapkan konsep yang mereka dapatkan untuk
menyelesaikan soal – soal pemecahan masalah
5. Pada tahap Evaluation : Guru memberikan soal untuk mengetahui seberapa jauh
pemahaman siswa terhadap konsep yang dipelajari.
(http://coe.ilstu.edu/scienceed/lorsbach/257 lrcy.htm)
B. MODEL PEMBELAJARAN STAD ( Student Teams Achievement Division )
Model pembelajaran STAD merupakan salah stu model pembelajaran kooperatif dengan
menggunakan kelompok – kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap kelompok 4 – 5 orang
siswa secara heterogen.
Tahap – tahap model pembelajaran STAD ini didasarkan pada tahap – tahap kooperatif
yang terdiri dari enam tahap yaitu :
1. Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa
2. Menyampaikan informasi
3. Mengorganisasikan siswa dalam kelompok – kelompok belajar
4. Membimbing kelompok bekerja dan belajar
5. Evaluasi
6. Menyimpulkan hasil belajar dan memberikan penghargaan
(Ibrahim,dkk. 2000: 10) dalam (Trianto, 2007: 54).
C. MODEL PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE dengan STAD
Dengan segala permasalahan yang ditemui penulis kususnya pada siswa SMA, maka
penulis menggabungkan dua model pembelajaran yaitu learning cycle dengan STAD. Model
learning cycle sendiri yang merupakan model berbasis kontruktivistik yang meliputi lima
tahapan seperti yang sudah dijelaskan di atas. Sedangkan STAD (Student Teams Achievement
Devision ) yang berbasis kooperatif adalah pembelajaran kooperatif dengan menggunakan
kelompok kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap kelompok 4 – 5 siswa secara heterogen
dengan 6 tahapan seperti yang sudah dijelaskan diatas. Penggabungan dua model
pembelajaran didasarkan melalui beberapa pertimbangan diantaranya :
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1) Pembelajarannya akan ditekankan pada kooperatif yang bebasis kegiatan dan penemuan (
kontruktivistik ) sehingga akan membentuk siswa yang kreatif dan inofatif.
2) Pada model pembelajaran STAD kemampuan antar kelompok setelah proses
pembelajaran akan relative sama dan menggunakan langkah – langkah yang sederhana.
Tabel 2.1
Tahap – tahap model pembelajaran learning cycle dengan STAD
Tahap – tahap pembelajaran

Keterangan

1. Tahap I ( STAD )

Menyampaikan tujuan belajar dan memotivasi siswa

2. Tahap I ( Learning Cycle )

Engagement (Membangkitkan minat siswa)

3. Tahap II ( STAD )

Menyampaikan informasi

4. Tahap III ( STAD )

Mengorganisasikan siswa dalam kelompok belajar

5. Tahap II ( Learning Cycle )

Exploration ( Bekerja sama dalam kelompok kecil )

6. Tahap IV ( STAD )

Membimbing kelompok dalam bekerja dan belajar.

7. Tahap III (Learning Cycle )

Explanation ( Diskusi hasil temuan )

8. Tahap IV ( Learning Cycle )

Elaboration (Membawa konsep ke pemecahan
masalah)

9. Tahap V (LC dan STAD)

Mengevaluasi hasil belajar dengtan postes

10. Tahap VI ( STAD )

Memberikan penghargaan

Dengan ke dua model pembelajaran diatas dapat dijadikan sebuah acuan untuk membuat
suatu Rencana Pelaksanaan pembelajaran ( RPP ).
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ) Berkarakter
Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas/Semester

: XI / I (Ganjil)

Alokasi waktu

: 2 x 45 menit ( 1 pertemuan )

Standar Kompetensi

: Menggunakan aturan statistika, kaidah pencacahan, dan sifatsifat peluang dalam pemecahan masalah.

Kompetensi Dasar

: Menggunakan aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi dalam
pemecahan masalah

Indikator

:

a. Kognitif
Proses
Menentukan berbagai kemungkinan pengisian tempat (filling slot) dalam permainan tertentu
atau masalah-masalah lainnya.
Produk
Menggunakan aturan pengisian tempat (filling slot) dalam menyelesaikan masalah.
b. Afektif
Nilai pendidikan karakter bangsa :
Menampilkan sikap religious, Melatih berfikir kritis, Menumbuhkan rasa ingin tahu, Giat
belajar, Komunikatif, Kreatif, Kedisiplinan, Membentuk perilaku mandiri
Ketrampilan sosial :
1.

Social skill : bekerjasama, belajar tanggung jawab,berani mengeluarkan pendapat dan
menghargai pendapat teman.

2.

Study skill and work habits : ketrampilan belajar dan kerja

3.

Group work skill : ketrampilan kerja kelompok

c. Psikomotor :
Menggunakan aturan perkalian, permutasi dan kombinasi dengan Glasdot dengan benar.
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Tujuan Pembelajaran
a. Kognitif
Proses
Siswa dapat menentukan berbagai kemungkinan pengisian tempat (filling slot) dalam
permainan tertentu atau masalah-masalah lainnya dengan benar setelah mendapat penjelasan
dari guru dan berdiskusi.
Produk
Siswa dapat Menggunakan aturan pengisian tempat (fillingslot) dalam menyelesaikan
masalah.
b. Afektif
Nilai pendidikan karakter bangsa :
1. Siswa dapat menampilkan sikap religius setelah melakukan doa sebelum dan sesudah
kegiatan
2. Siswa memiliki rasa ingin tahu setelah mendapatkan pengantar materi dari guru
3. Siswa akan mempunyai pemikiran yang kritis setelah diskusi kelompok
4. Siswa dapat menampilkan sikap komunikatif selama proses diskusi kelompok
5. Siswa dapat membentuk perilaku kreatif saat diskusi kelompok
6. Siswa dapat membentuk perilaku mandiri dan disiplin setelah mengerjakan tugas secara
individu.
Ketrampilan sosial :
1. Social skill : bekerjasama, belajar tanggung jawab, menghargai pendapat teman
2. Study skill and work habits : ketrampilan belajar dan kerja
3. Group work skill : ketrampilan kerja kelompok
c. Psikomotor
Siswa dapat menggunakan aturan perkalian, permutasi dan kombinasi menggunakan Glasdot
dengan benar.
Materi Pembelajaran
Menentukan berbagai kemungkinan pengisian tempat (filling slot) dalam permainan tertentu
atau masalah-masalah lainnya.
Model Pembelajaran
Strategi

: Siswa Aktif Belajar

Pendekatan

: Kooperatif berbasis Kontruktivistik
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Metode

: Learning Cycle dengan STAD

Tehnik

: Ceramah, Diskusi kelompok, Penemuan , Tanya jawab

Kegiatan Pembelajaran

TAHAP

KEGIATAN
PEMBELAJARAN

- Salam pembuka
- Doa
- Mengingatkan
kembali materi
yang telah
dipelajari
- Apersepsi
Tahap1 STAD - Menyampaikan
(Tujuan)
tujuan
pembelajaran
Tahap 1
- Memberikan
Learning Cycle
motivasi pada
(Engagement)
siswa
- Transisi
Inti
Tahap II STAD - Memberi
(Pemberian
pengantar
informasi)
tentang
Menentukan
berbagai
kemungkinan
pengisian tempat
(filling slot)
dalam permainan
tertentu atau
masalah-masalah
lainnya.
Tahap III
- Mengorganisasik
STAD
an siswa dalam
(Berkelompok)
kelompok –
kelompok belajar
Tahap II
- Bekerja sama
Learning Cycle
dalam kelompok
(Exploration)
kecil dengan
belajar
menemukan
suatu produk.
Tahap IV
- Membimbing
STAD (Diskusi
kelompok dalam
kelompok)
bekerja dan
belajar.

METODE

Pendahuluan

Tanya jawab

NILAI BUDAYA
DAN
KARAKTER
BANGSA
Menampilkan
sikap religious
Meningkatkan
keaktifan

ALOKAS
I
WAKTU
15 menit

Ceramah

Ceramah

Memberikan rasa
komunikatif dan
rasa tanggung
jawab
50 menit

Ceramah

Berkelompok

Diskusi
Kelompok
Dan
Penemuan

Memberikan rasa
ingin tahu

Meningkatkan rasa
kerjasama

Berani
mengeluarkan
pendapat untuk
menemukan
sesuatu dan bisa
menghargai
pendapat teman
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Tahap III
Learning Cycle
(Explanation)

- Berdiskusi
tentang apa yang
sudah siswa
temukan.

Tahap IV
Learning Cycle
(Elaboration)

-

Tahap V
Learning Cycle
dan STAD
(Evaluasi)
Tahap VI
STAD
(Pemberian
penghargaan)

Penutup

Membawa
konsep ke
pemecahan
masalah
- Mengevaluasi
hasil belajar
dengtan cara
presentasi atapun
pemberian tes
- Memberikan
penghargaan
pada siswa yang
mendapat nilai
terbaik.
-

Menyimpulkan
materi
pembelajaran
yang telah
dipelajari pada
hari ini.
- Memberi umpan
balik/ menjawab
pertanyaan siswa
yang kurang
paham.
- Mengakhiri
pelajaran dengan
salam.

Diskusi
Kelompok

Diskusi
Kelompok

Tanya jawab

Tes individu

Tanya jawab

Tanya jawab

Menumbuhkan
keterampilan
belajar dan
kebiasaan bekerja
Berani
mengeluarkan
pendapat dan bisa
menghargai
pendapat teman
Menumbuhkan
rasa ingin tahu.
Membentuk
perilaku mandiri
dan disiplin
Belajar tanggung
jawab
Menumbuhkan
semangat pada diri
siswa untuk giat
belajar
Menumbuhkan
rasa ingin tahu dan
Berani
mengeluarkan
pendapat

25 menit

Berani
mengeluarkan
pendapat

Menampilkan
sikap religious

Sumber dan media pembelajaran
Sumber
Suroso, Asih. Dkk. 2011. Aspirasi matematika untuk SMA program IPS. Surakarta: PT Widya
Duta Grafika.
Johanes. Dkk. 2007. Kompetensi Matematika. Jakarta Timur : Yudhistira.
Media Pembelajaran
Nama Media

: Glasdot

Deskripsi media

:

1. Alasan, tujuan, dan manfaat pengembangan media
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Alasan : Glasdot terbuat dari gelas plastic dan sedotan warna warni tidak membutuhkan
biaya yang besar
Tujuan : Penggunaan media Glasdot adalah untuk memberikan contoh konkret kepada siswa
agar siswa lebih mudah memahami bagaimana cara untuk menyusun dan menggunakan suatu
bentuk aturan perkalian, permutasi dan kombinasi
Manfaat : memudahkan guru untuk menyampaikan materi tentang aturan perkalian,
permutasi dan kombinasi.
2. Prosedur/langkah-langkah pengembangan media
a. Kumpulkan beberapa gelas kertas/plastik dan sedotan. Usahakan untuk mengumpulkan
sedotan dengan berbagai warna, minimal tiga warna.
b. Potong sedotan menjadi potongan-potongan kecil sekitar 1cm panjang masing masing.
c. Guntinglah potongan sedotan tadi secara memanjang supaya potongan sedotan tadi dapat
dikaitkan ke gelas,potongan sedotan inilah nanti akan kita jadikan sebagai tanda.
3. Model / desain media yang dikembangkan :

Gambar 2.1
Sumber : http//www.wikihow.com ( Alat Peraga Sederhana )
PENUTUP
A. SIMPULAN
Berdasarkan pemaparan sebelumnya , diperoleh simpulan sebagai berikut :
1. Penggunaan Glasdot dalam model pembelajaran Learning Cycle dengan STAD SMA
kelas XI materi Peluang akan dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan
khususnya dalam bidang metematika.
2. SARAN
Berdasarkan pemaparan diatas penulis ingin merekomendasikan bagi semua pengajar
kususnya para penggemar matematika suatu pembelajaran yang berbasis kooperatif
konstruktifistik yaitu penggunaan Glasdot melalui model learning cycle dengan STAD
disertai pula perangkat pembelajaran yang dapat digunakan untuk panduan dalam
membantu menyelesaikan permasalahan guna dapat menciptakan siswa yang aktif dan
kreatif sehingga proses belajar siswa dapat meningkat dalam mempelajari materi peluang.
393

Seminar Nasional Pendidikan Matematika
Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika
Surabaya, 05 Mei 2012
PENERAPAN METODE BELAJAR SILENT GAMES DENGAN PENDAYAGUNAAN
PROGRAM SPSS (Statistical Product and Service Solution) TERHADAP PENINGKATAN
PRESTASI BELAJAR SISWA POKOK BAHASAN STATISTIKA KELAS XI IPS SMA
NEGERI 7 KEDIRI TAHUN AJARAN 2011/2012
Erni Septiana Wati
erni.septianawati@gmail.com
Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nusantara PGRI Kediri
ABSTRAK
Prestasi belajar matematika siswa kelas XI IPS SMA Negeri 7 Kediri masih terlalu rendah.
Guru di sekolah ini terutama untuk guru mata pelajaran Matematika masih menggunakan metode
belajar tradisional seperti metode ceramah dan tugas individual dalam melaksanakan
pembelajaran setiap harinya. Hal ini mengakibatkan kurang aktifnya siswa dalam KBM di kelas.
Berdasarkan uraian diatas, peneliti berusaha untuk meningkatkan prestasi belajar siswa
dengan menerapkan metode belajar Silent Games dengan mendayagunakan program SPSS
(Statistical Product and Service Solution). Permasalahan yang diungkap oleh peneliti adalah
bagaimanakah proses pembelajaran matematika siswa kelas XI IPS SMA Negeri 7 Kediri
dengan menerapkan metode belajar Silent Games melalui pendayagunaan program SPSS, dan
apakah pembelajaran matematika dengan penerapan metode belajar Silent Games melalui
pendayagunaan program SPSS dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XI IPS SMA
Negeri 7 Kediri. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses pemebelajaran matematika
siswa kelas XI IPS SMA Negeri 7 Kediri dengan menerapkan metode belajar Silent Games
melalui pendayagunaan program SPSS pada pokok bahasan statistika dan untuk mengetahui
peningkatan prestasi belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri 7 Kediri dengan penerapan metode
Silent Games melalui pendayagunaan program SPSS pada pokok bahasan statistika.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas
dengan dua siklus yang dilaksanakan pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 7 Kediri. Tiap-tiap
siklus terdiri atas tahapan perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Pengambilan data
dilakukan dengan tes dan observasi. Analisis data dilakukan dengan analisis data prestasi siswa
dan analisis lembar observasi guru dan siswa.
Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I
ke siklus II. Dari data tes siklus I, ketuntasan belajar siswa pada pertemuan 1 dan pertemuan 2
yaitu 26 % dan 71 %. Sedangkan dari data siklus II, ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi
91,18 %. Jadi, hasil belajar pada siklus II sudah memenuhi criteria pengujian hipotesis.
Pencapaian ketuntasan belajar siswa sudah sesuai dengan yang diharapkan yaitu 85% siswa
memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 78,3 (sesuai dengan KKM SMA Negeri 7
Kediri). Kemampuan guru baik dan keaktifan siswa juga aktif.
Simpulan yang dapat diambil adalah pembelajaran matematika dengan penerapan metode
belajar Silent Games dengan pendayagunaan program SPSS dapat meningkatkan prestasi belajar
siswa pokok bahasan statistika kelas XI IPS SMA Negeri 7 Kediri tahun ajaran 2011/2012.
Kata kunci : Silent Games, SPSS (Statistical Program and Service Solution)
Pendahuluan
Matematika merupakan salah satu bidang studi yang menduduki peranan penting dalam
dunia pendidikan. Salah satu karakteristik Matematika adalah mempunyai objek kajian yang
bersifat abstrak. Sifat abstrak ini menyebabkan banyak siswa mengalami kesulitan dalam
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memahami dan menghayati konsep – konsep matematika. Indikasi ini dapat dilihat dari hasil
belajar siswa yang kurang memuaskan terutama dalam pokok bahasan yang bersifat abstrak
sehingga memerlukan visualisasi
Berkaca pada tahun ajaran 2009/2010 (wawancara dengan guru matematika) rata-rata hasil
belajar kelas XI IPS di SMA Negeri 7 Kediri adalah 70 (masih berada di bawah KKM, dengan
KKM sekolah=78,3) sedangkan tahun ajaran 2010/2011 sedikit meningkat dengan rata-rata 75
(hasil pengalaman peneliti saat PPL). Dengan adanya metode dan media belajar yang baru bagi
siswa diharapkan hasil belajar matematika siswa semakin membaik, melebihi KKM yang
diterapkan oleh sekolah.
Pada dasarnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembelajaran
matematika dengan menerapkan metode silent games melalui pendayagunaan program SPSS
pada pokok bahasan statistika dan untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa dengan
penerapan metode silent games melalui pendayagunaan program SPSS pada pokok bahasan
statistika.
Metode Belajar Silent Games
Silent Games merupakan inspirasi bingkai untuk merancang pelatihan proses kolaboratif dan
praktek desain reflektif dalam tradisi Schon. Berdasarkan pernyataan para ahli pendidikan
tentang definisi silent games, jelas bahwa silent games merupakan suatu metode pembelajaran
yang pelaksanaannya didasari dengan suatu permainan diam, dimana siswa harus memahami
betul materi yang disampaikan oleh guru serta berdiskusi dengan kelompok ketika permainan
sudah dimulai dan berusaha untuk tidak membuat kegaduhan ketika KBM berlangsung karena
itu akan mengurangi point awal dari siswa
Program SPSS (Statistical Product and Service Solution)
Menurut Jonathan Sarwono (2006: 171) program SPSS (Statistical Product and Service
Solution) merupakan suatu program analisis statistik yang dapat dilakukan untuk menggantikan
analisis secara manual serta pemrosesan dan analisis data dapat dilakukan dengan cepat dan
hasilnya akurat, sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dalam riset bisnis
ataupun skripsi mahasiswa. Program ini merupakan media pembelajaran berbasis TIK yang tepat
untuk diterapkan pada siswa khususnya siswa SMA kelas XI IPS untuk pokok bahasan statistika
karena SPSS merupakan software yang dapat membantu siswa untuk mengkaji ataupun
mengkoreksi kembali hasil pengerjaan hitung secara manual dari setiap soal statistika yang
sebagian besar membutuhkan berbagai formula dan kadang cukup menyulitkan siswa. Sehingga
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SPSS tidak akan hanya berada di lingkungan mahasiswa ataupun peneliti – peneliti lainnya tetapi
akan menjadi media belajar untuk siswa SMA pada khususnya.
Metode Belajar Silent Games Dengan Pendayagunaan Program SPSS
Penerapan metode belajar Silent Games dengan pendayagunaan program SPSS diharapkan
mampu memacu siswa untuk lebih aktif, untuk lebih maju dalam perkembangan IPTEK melalui
program SPSS (yang sebelumnya tidak mengenal program matematika SPSS menjadi tau dan
bisa mengoperasikan), dan dapat meningkatkan hasil prestasi belajar siswa
METODE PENELITIAN
1.

Jenis Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK). Adapun metode PTK yang
digunakan adalah model spriral dari Kemmis dan Taggart (1998). Penelitian kali ini akan
terbagi menjadi dua siklus yang masing-masing siklus terdiri atas empat langkah:
perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan (observing) dan refleksi (reflection).

2.

Subyek dan Obyek Penelitian
Subyek penelitian adalah kelas XI IPS SMA Negeri 7 Kediri mata pelajaran
matematika pokok bahasan statistika ukuran pemusatan dan penyebaran data tunggal
semester ganjil tahun ajaran 2011/2012. Sedangkan obyek penelitian adalah penerapan
metode belajar silent games dengan pendayagunaan program SPSS dalam menyelesaikan
soal statistika untuk data tunggal dengan harapan siswa akan lebih mudah untuk memahami,
siswa lebih mudah untuk menyelesaikan soal, siswa dapat mengikuti perkembangan dunia
IPTEK.

3.

Instrumen Penelitian
Data yang ingin diperoleh adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dan
respon siswa terhadap pembelajaran serta hasil belajar siswa setelah penerapan metode
belajar silent games dengan pendayagunaan program SPSS. Sesuai data yang ingin
diperoleh maka jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a.

Instrumen Observasi
Lembar observasi diisi pada saat KBM berlangsung oleh pengamat. Peneliti membuat
dua lembar observasi yaitu lembar observasi proses pembelajaran untuk mengetahui
aktivitas guru dan siswa.
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b.

Instrument Tes
Tes yang digunakan adalah tes prestasi berbentuk uraian. Siklus I diadakan dua kali test
dan Siklus II satu kali tes. Tiap bobot soal sudah disesuaikan dengan indikator
keberhasilan dan kompetensi dasar yang ditetapkan.

4.

Tehnik Analisis Data
Tehnik analisis data melalui metode pengumpulan data dan analisis data. Metode
pengumpulan data dalam penelitian kali ini menggunakan dua metode. Yang pertama
menggunakan metode test. Dalam metode test meliputi LKS, kuis dan Post Test. Metode
kedua dari metode pengumpulan data adalah metode observasi dengan pengamatan secara
langsung kepada siswa yang dilakukan oleh guru dan observasi terhadap peneliti yang
dilakukan oleh rekan sejawat serta interaksi antara siswa dengan peneliti. Sedangkan untuk
analisis data peneliti menggunakan tiga analisis data, diantaranya: Analisis data lembar
observasi guru, yang diperoleh dari data kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran
dengan menggunakan metode belajar Silent Games. Analisis data lembar observasi siswa
dan Analisis data hasil belajar siswa.
Jika siswa memperoleh nilai hasil belajar lebih dari atau sama dengan nilai KKM SMA
Negeri 7 Kediri yaitu 78,3 dan secara klasikal mencapai daya serap 85% maka pembelajaran
dapat dikatakan tuntas dan siklus dapat dihentikan dan begitu pula sebaliknya. Hipotesis
tindakan diterima jika banyaknya siswa yang tuntas pada siklus II lebih besar dibandingkan
dengan banyaknya siswa yang tuntas pada siklus I.

5.

Kriteria Pengujian Hipotesis
a.

Penerapan metode belajar Silent Games dengan mendayagunakan program SPSS dapat
meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas XI IPS SMA Negeri 7 Kediri
pada materi pokok Statistika jika siswa memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan
78.3 berdasarkan KKM SMA Negeri 7 Kediri dan secara klasikal mencapai lebih dari
atau sama dengan 85 %.

b.

Kemampuan guru dalam mengelola kelas dalam kategori baik dan keaktifan belajar
siswa dalam proses pembelajaran >75% siswa berperan aktif dalam pembelajaran.

c.

Hipotesis ini diterima jika nilai rata-rata siswa secara klasikal pada siklus kedua lebih
besar dari hasil nilai rata-rata siswa secara klasikal pada siklus pertama.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. HASIL PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Siklus I terdiri dari 2 kali pertemuan dengan
masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran dan siklus II terdiri atas 1 kali pertemuan dalam
2 jam pelajaran.
1.

Pelaksanaan Siklus I
a. Tahap Perencanaan
Menyusun RPP, membentuk kelompok belajar, menyediakan media belajar SPSS,
mempersiapkan LKS, kisi-kisi kuis I beserta kunci jawabannya dan lembar
pengamatan aktivitas siswa dan guru serta merencanakan games matematika yang
berhubungan dengan materi.
b. Tahap Pelaksanaan Tindakan
1) Pertemuan Pertama
a) Pembukaan
 Memberikan apersepsi, motivasi dan menyampaikan manfaat dari materi
yang akan dipelajari serta menyampaikan jalannya proses pembelajaran
b) Kegiatan Inti
 Membagikan dan mengarahkan peserta didik untuk mengerjakan LKS
kemudian menjelaskan materi (Mean, Median, Modus) dan memberikan
kesempatan bertanyajawab
 Peneliti mulai mengenalkan SPSS dan menjalankan alur dari metode Silent
Games dengan membentuk kelompok-kelompok diskusi dan memberikan
tugas kepada setiap kelompok diskusi untuk membuat kartu soal
berdasarkan materi
c) Penutup
 Memberikan post test di akhir pembelajaran dan memberikan PR kepada
peserta didik
 Peneliti memberikan penghargaan kepada setiap kelompok yang dapat
mengerjakan soal diskusi dengan benar, yang dapat menjawab pertanyaan
dari peneliti dengan benar, yang berani bertanya kepada peneliti. Sesuai
dengan aturan main metode belajar ini, peneliti berhak mengurangi point
penghargaan dari setiap kelompok jika kelompok tersebut tidak mematuhi
aturan yang ada.
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2) Pertemuan Kedua
Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan kedua ini hampir sama dengan
pertemuan pertama. Yang berbeda terletak pada materi yang akan disampaikan.
Untuk pertemuan pertama akan membahas materi mean, median, modus data
tunggal. Sedangkan pada pertemuan kedua yang dibahas adalah materi quartil
data tunggal.
c. Observasi
Hasil observasi dari siklus I terangkum dalam tabel berikut ini :

1.
2.
3.
4.

Siklus
Variabel
Kemampuan guru
Penilaian psikomotor siswa
Penilaian afektif siswa
Prestasi belajar siswa

Siklus I
Pert.I
Pert.II
80 %
86 %
60,98 %
63,41 %
58,54 %
80,49 %
26 %
71 %

Ket.
Baik
Baik
Aktif
Tuntas

Hasil observasi menunjukan bahwa ada peningkatan dari pertemuan I ke pertemuan
II, tetapi hasil belajar siswa belum melebihi target yang ditetapkan yaitu ≥ 85%.
d. Refleksi
 Waktu yang digunakan guru dalam menyajikan materi, kerja kelompok, games,
penyelesaian soal, pembahasan soal, post test dan lain-lain cukup memadai
sehingga proses pembelajaran dapat berjalan sesuai rencana.
 Dari data observasi siswa menunjukan bahwa sebagian siswa masih belum
berperan dalam kegiatan kelompok. Suasana diskusi kelompok maupun diskusi
kelas belum hidup. Artinya, masih banyak siswa yang kurang aktif terlibat dalam
diskusi kelompok maupun kelas.
 Sebagian siswa belum berani untuk menyajikan hasil kerjanya jika tidak ditunjuk
oleh guru
 Ketuntasan belajar siswa secara klasikal belum terpenuhi. Ini merupakan indicator
belum berhentinya siklus pada penelitian ini
2.

Pelaksanaan Siklus II
Pelaksanaan siklus II ini pada dasarnya sama dengan pelaksanaan pada siklus I.
mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Yang
membedakan terletak pada banyaknya pertemuan, materi yang disampaikan, dan hasil
penilaian. Pada siklus II hanya ada satu kali pertemuan dan materi yang disampaikan
mengenai ukuran penyebaran data tunggal. Sedangkan hasil penilaian pada siklus II ini
terangkum dalam tabel berikut ini :
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1.
2.
3.
4.

Siklus
Variabel
Kemampuan guru
Penilaian psikomotor siswa
Penilaian afektif siswa
Prestasi belajar siswa

Siklus II
Pert.I
88,1 %
79,41 %
91,18 %
91,18 %

Ket.
Baik
Baik
Aktif
Tuntas

Berdasarkan tabel diatas yang akan disoroti adalah hasil dari belajar siswa yang
mencapai 91,18% melebihi ketuntasan klasikal yang ditargetkan. Sehingga dalam siklus
II berhenti pada pertemuan I karena indikator keberhasilan sudah terpenuhi melebihi
85% jumlah siswa yang ada.
Hasil refleksi pun juga sudah berbeda pula dari siklus I. Refleksi di siklus II
bahwa siswa sudah berperan aktif dalam proses pembelajaran, hal ini terindikasi dengan
persentase penilaian siswa yang dikategorikan aktif.
B. PEMBAHASAN
Proses pembelajaran lebih difokuskan pada siswa (student center). Pembelajaran siklus
I menggunakan metode belajar silent games dengan dikombinasikan pemberian tugas. Untuk
data tes siklus I pada pertemuan pertama diperoleh rata-rata hasil belajar siswa 69,5 dengan
nilai tertinggi 80 dan nilai terendah 44. Jumlah siswa yang tuntas sebanyak 9 siswa. Pada
pertemuan kedua diperoleh rata-rata hasil belajar siswa 81 dengan nilai tertinggi 95 dan
nilai terendah 65. Jumlah siswa yang tuntas sebanyak 24 siswa. Dari hasil belajar siswa
tersebut dapat diketahui bahwa masih banyak siswa yang mendapatkan nilai dibawah KKM
sehingga secara klasikal ketuntasan belajar siswa belum memenuhi indikator berhentinya
siklus. Hal ini karena masih banyak siswa yang belum berperan aktif dalam proses
pembelajaran. Pada siklus I ini metode belajar Silent Games dengan menggunakan program
SPSS kelihatan kurang berhasil. Berdasarkan hasil observasi di atas kemudian dianalisis dan
direfleksi.
Siklus II dilaksanakan berdasarkan pada rencana pembelajaran siklus II yang
merupakan perbaikan dari siklus I. Dalam pembelajaran siklus II keaktifan siswa semakin
meningkat. Nilai rata-rata siswa mencapai 86,03, ketuntasan belajar siswa meningkat
menjadi 91,18%. Peningkatan hasil belajar siswa karena siswa sudah terbiasa bekerjasama
dalam kelompok dan berperan aktif dalam pembelajaran. Hal ini dibuktikan dari hasil
observasi bahwa siswa yang memperoleh nilai afektif dan psikomotorik dengan kriteria aktif
dan cukup aktif meningkat menjadi 91,18% untuk afektif dan untuk psikomotor siswa
mencapai 79,41%. Pencapaian ketuntasan belajar siswa sudah sesuai yang diharapkan yaitu
85% siswa memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 78,3 sesuai dengan KKM yang
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diterapkan di sekolah tersebut. Selain itu, hasil belajar siswa mengalami peningkatan secara
bertahap dari siklus I hingga siklus II. Keaktifan siswa juga meningkat setiap pertemuannya.
Dengan demikian metode belajar Silent Games dengan mendayagunakan program SPSS
yang diterapkan oleh peneliti dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPS SMA
Negeri 7 Kediri.
KESIMPULAN
1.

Ketuntasan belajar siswa dalam metode belajar Silent Games

dengan pendayagunaan

program SPSS pada materi pokok Statistika secara klasikal dapat tercapai atau dengan kata
lain prestasi belajar siswa dapat dikatakan meningkat dengan rata-rata perolehan nilai siswa
86 ( lebih dari KKM yaitu >74) dengan ketuntasan belajar klasikal 91,18%.
2.

Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan menerapkan metode belajar Silent
Games dapat dikatakan dalam kategori baik dengan prosentase perolehan nilai 88.1% (lebih
dari atau sama dengan 75%).

3.

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaraan saat guru menerapkan metode belajar Silent
Games dapat dikatakan aktif (data penilaian afektif) dengan prosentase perolehan nilai
cukup aktif 8.8% dan prosentase perolehan nilai aktif hamper mencapai 100% atau lebih
rincinya mencapai 91,18%. Begitu pula dalam penilaian psikomotorik siswa dalam kategori
baik dengan prosentase perolehan nilai 79.41% dan dalam kategori cukup baik dengan
prosentase 20,59 %

4.

Kesimpulan tersebut untuk sementara berlaku pada mata pelajaran matematika khususnya
pokok bahasan Statistika (Ukuran pemusatan, ukuran letak dan ukuran penyebaran data
tunggal) kelas XI IPS SMA Negeri 7 Kediri tahun ajaran 2011/2012.
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LAMPIRAN
RUBRIK SOAL TEST 1 SIKLUS 1
NO

1

SOAL

1) 5
5
2) 7
6

ASPEK
RUBRIK
YANG
MUNCUL
Menentukan
 Siswa dapat menjawab dengan benar
nilai
dari
dan lengkap (100)
ukuran
 Siswa dapat menyelesaikan soal tetapi
pemusatan
dengan hasil akhir yang kurang tepat
data tunggal
(90)
dan
ukuran
 Siswa dapat menyelesaikan soal hanya
penyebaran
sampai varians (78)
data tunggal
 Siswa dapat mengerjakan soal hanya
sampai ukuran pemusatan data (42)
 Siswa hanya menuliskan yang
diketahui saja (5)
 Siswa tidak menjawab sama sekali (0)
JUMLAH SKOR = 100

5 6 6 8
6 6 7
5 5 4 4
5 4 5

Tentukan nilai dari
Mean,
Median,
Modus,Q1,Varians/
Ragam,dan
Simpangan Baku
(Standar Deviasi)
dari data diatas

LEMBAR PENILAIAN AFEKTIF
N
o
1

Nama

Adinda
Mahardika
…
…
41
Amelia
Chandra
Jumlah

A

B

C

D

E

4

3

3

4

3

Ni
lai
17

Pencapaian

…
4

…
3

…
3

…
3

…
4

…
17

…
85%

…
B

156

140

126

141

134

679

(679:820)x100%= 82.8%

B

(17:20)x100% = 85%

Ket
B

LEMBAR PENILAIAN KOGNITIF
N
o
1

Nama

Adinda
Mahardika
…
…
41
Amelia
Chandra
Jumlah skor
yang dicapai
Jumlah skor
maksimum

Soal 1
(50)
40

Soal 2
(50)
30

…
40

…
45

1535

1240

2050

2050

Nilai

Ketercapaian

Ket.

Jml.siswa = 41
Jml. Siswa yang
tuntas = 37
70
70%
TT
Ketercapaian =
(37:41)x100% =
…
…
…
91.18 %
85
85%
T
≥ 85% ,
Ketercapaian soal 1 = 74.88% dinyatakan
tuntas
soal 2 = 60.49%

403

Seminar Nasional Pendidikan Matematika
Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika
Surabaya, 05 Mei 2012
UPAYA MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW PADA POKOK BAHASAN
TRIGONOMETRI KELAS XI IPA-1 SMA INTENSIF TARUNA PEMBANGUNAN
SURABAYA
TAHUN AJARAN 2011-2012
Pritayanti1
Drs. H. Sunyoto Hadi Prayitno, ST., M.Pd.2
yellow_tnt@yahoo.co.id1
nyoto_hp@yahoo.com2
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ABSTRAK
Pendidikan sangat penting bagi suatu bangsa, sehingga diperlukan keterampilan tinggi yang
melibatkan pemikiran kritis, sistematis, logis, kreatif, dan kemauan kerjasama yang efektif. Cara
berfikir seperti ini dapat dikembangkan melalui pendidikan matematika. Tetapi kebanyakan
siswa sulit untuk mengaplikasikan matematika ke dalam kehidupan nyata, selain itu
pembelajaran matematika kurang menarik dan menggembirakan, sehingga motivasi belajar
matematika siswa rendah. Untuk itu salah satu model pembelajaran yang tepat untuk
meningkatkan motivasi belajar matematika siswa adalah model pembelajaran kooperatif tipe
jigsaw.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar matematika siswa melalui
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada pokok bahasan trigonometri kelas XI IPA-1
SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya tahun ajaran 2011-2012. Dalam penelitian ini
metode pengumpulan datanya menggunakan angket. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa
kelas XI IPA-1 SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya yang berjumlah 39 siswa. Analisis
data menggunakan prosentase.
Motivasi belajar dikatakan meningkat jika prosentase katagori minimal baik (A&B) secara
klasikalnya mencapai ≥ 85%. Hasil penelitian menunjukkan ada peningkatan motivasi belajar
matematika siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada pokok bahasan
trigonometri kelas XI IPA-1 SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya tahun ajaran 20112012.
Kata Kunci : Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw, Motivasi Belajar.
1.

Pendahuluan
Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dan perkembangan
suatu bangsa. Agar penyelenggara pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat yang
semakin modern dan sekaligus untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka perlu berbagai
upaya untuk memperbaiki sistem pembelajaran.
Menurut Undang-Undang SISDIKNAS (2003 : 50) : ―Pendidikan adalah sebuah usaha
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa
secara aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara‖.
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Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberi motivasi siswa dalam belajar
agar siswa tidak jenuh dengan kondisi belajar di kelas yang monoton atau satu arah.
Biasanya guru yang aktif dalam proses KBM sedangkan siswa pasif. Sehingga siswa jarang
berdiskusi dan membaur dengan teman. Akibatnya motivasi untuk belajar rendah dan
berpengaruh dalam prestasi belajar siswa.
Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi timbulnya masalah di atas guru dituntut mencari
dan menemukan, suatu cara yang dapat menumbuhkan kembali motivasi siswa. Salah satu
alternatif model pembelajaran Matematika yang dipakai adalah model pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw.
Sehubungan dengan masalah di atas penulis berminat untuk meneliti tentang Upaya
Meningkatkan Motivasi Belajar Matematika Siswa Melalui Model Pembelajaran Kooperatif
Tipe Jigsaw Pada Pokok Bahasan Trigonometri Kelas XI IPA-1 SMA Intensif Taruna
Pembangunan Surabaya Tahun Ajaran 2011-2012.
Masalah pokok yang ingin dipecahkan melalui penelitian ini yaitu: ―Apakah Model
Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dapat Meningkatkan Motivasi Belajar Matematika
Siswa kelas XI IPA-1 SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya Pada Pokok Bahasan
Trigonometri Tahun Ajaran 2011-2012?‖
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar matematika
siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada pokok bahasan trigonometri
kelas XI IPA-1 SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya tahun ajaran 2011-2012.
Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai: Dalam rangka pengembangan ilmu
pengetahuan tentang peningkatan motivasi belajar melalui model pembelajaran kooperatif
tipe jigsaw untuk penelitian selanjutnya, dengan penelitian ini diharapkan sekolah dapat
meningkatkan motivasi belajar siswa pada bidang studi Matematika khususnya pada pokok
bahasan trigonometri dan dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw
dalam mata pelajaran lain, untuk masukan guru dalam mengatasi masalah pembelajaran
matematika, untuk masukan dalam membantu mempersiapkan diri dalam mengantisipasi
masalah-masalah yang akan dihadapi nanti untuk terjun ke dunia pendidikan, untuk
masukan bagi siswa bahwa dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat lebih
aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar sehingga motivasi belajarnya lebih meningkat.
Motivasi merupakan salah satu unsur penting dalam belajar dan pembelajaran. Siswa
yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan sangat membantu untuk dapat serius
mempelajari sesuatu.
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Menurut Ibrahim (2000 : 21-22) pembelajaran kooperatif tipe jigsaw merupakan sebuah
sistem belajar kelompok yang terdiri dari kelompok asal dan kelompok ahli. Dalam
pembelajaran ini semua siswa bekerja sama saling ketergantungan positif dan saling
bertanggung jawab terhadap kelompoknya masing-masing.
Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan
hipotesis tindakan sebagai berikut ―Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Dapat
Meningkatkan Motivasi Belajar Matematika Siswa Pada Pokok Bahasan Trigonometri Kelas
XI IPA-1 SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya Tahun Ajaran 2011 – 2012‖.
2.

Kajian Pustaka
2.1 Motivasi Belajar
Motivasi merupakan salah satu unsur penting dalam belajar dan pembelajaran.
Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan sangat membantu untuk dapat
serius mempelajari sesuatu. Siswa yang motivasi belajarnya rendah mungkin saja
belajar sesuatu karena terpaksa, dan tidak menganggap belajar sebagai kebutuhan
(Gerson, 2002 : 71-72).
Motivasi tidak hanya penting untuk menjadikan seorang siswa terlibat dalam
kegiatan belajar. Tetapi juga penting dalam menentukan seberapa jauh siswa tersebut
akan belajar dari suatu kegiatan pembelajaran atau seberapa jauh siswa tersebut
memperoleh (mengkonstruksi) pengetahuan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Siswa
yang termotivasi untuk belajar sesuatu, akan menggunakan proses kognitif yang lebih
tinggi dalam belajar, sehingga pengetahuan yang diperolehnya juga akan lebih baik
(Gerson, 2002 : 72).
Secara sederhana motivasi dapat diartikan sebagai dorongan dasar yang
menggerakkan seseorang bertingkah laku. Siswa yang mempunyai motivasi tinggi
dalam belajar memiliki dorongan yang besar untuk melakukan aktivitas belajar atau
memberi respons positif terhadap aktivitas pembelajaran yang diikuti. Sebaliknya siswa
yang memiliki motivasi rendah akan mengikuti aktivitas pembelajaran yang tidak
serius.
Menurut Baron (1992 : 72) dan Schunk (1990 : 72), motivasi dapat didefinisikan
sebagai suatu proses internal yang mengaktifkan, membimbing dan mempertahankan
perilaku dalam rentang waktu tertentu (Nur, 2003 : 2). Dalam bahasa sederhana,
motivasi adalah apa yang membuat seseorang melakukan sesuatu, membuat tetap
melakukan hal tersebut, dan menentukan kearah mana perbuatan tersebut. Sedangkan
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menurut Mc Donald (Sardiman, 1990 : 73), motivasi adalah perubahan energi dalam
diri seseorang yang ditandai dengan adanya “feeling” dan didahului dengan tanggapan
terhadap adanya tujuan.
2.2 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw
Menurut Lie (dalam Rusman, 2010 : 218) pembelajaran kooperatif tipe jigsaw
merupakan model belajar kooperatif dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil
yang terdiri dari empat sampai enam orang secara heterogen dan siswa bekerja sama
saling ketergantungan positif dan bertanggung jawab secara mandiri. Pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw adalah model pembelajaran kooperatif yang kelompoknya terdiri
dari empat sampai enam siswa secara hiterogen dan saling bertanggung jawab terhadap
kelompoknya.
Menurut Ibrahim (2000 : 21-22) pembelajaran kooperatif tipe jigsaw merupakan
sebuah sistem belajar kelompok yang terdiri dari kelompok asal dan kelompok ahli.
Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran kooperatif tipe
jigsaw adalah pembelajaran kooperatif yang kelompoknya terdiri dari empat sampai
enam siswa secara hiterogen dan kelompok-kelompoknya dibagi menjadi dua yaitu
kelompok asal dan kelompok ahli, dan semua siswa saling bertanggung jawab terhadap
kelompoknya masing-masing.
2.2.1 Ciri-ciri Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw
Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif adalah: (1) belajar bersama teman,
(2) selama proses belajar terjadi tatap muka antar teman, (3) saling mendengarkan
pendapat di antara anggota kelompok, (4) belajar dari teman sendiri dalam
kelompok, (5) belajar dalam kelompok kecil, (6) produktif berbicara atau saling
mengemukakan pendapat, (7) keputusan tergantung pada siswa sendiri, (8) siswa
aktif (Stahal, 1994 : 30).
Johnson dan Johnson (1984 : 31) serta Hilke (1990 : 31) mengemukakan ciriciri pembelajaran kooperatif adalah; (1) terdapat saling ketergantungan yang
positif di antar anggota kelompok, (2) dapat dipertanggungjawabkan secara
individu, (3) heterogen, (4) berbagi kepemimpinan, (5) berbagi tanggung jawab,
(6) menekankan pada tugas dan kebersamaan, (7) membentuk keterampilan
sosial, (8) peran guru/dosen mengamati proses belajar peserta didik, (9)
efektivitas belajar tergantung pada kelompok. Proses belajar terjadi dalam
kelompok-kelompok kecil (4-6 orang anggota), bersifat heterogen tanpa
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memperhatikan perbedaan kemampuan akademik, jender, suku, maupun lainnya.
Sedangkan ciri-ciri pembelajaran Jigsaw adalah:
1) Memiliki tujuan kognitif berupa informasi akademik sederhana.
2) Tujuan sosialnya adalah kerja kelompok dan kerja sama.
3) Struktur tim pada kelompok belajar hiterogen dengan 5-6 orang anggota
menggunakan pola kelompok ―asal‖ dan kelompok ―ahli‖.
4) Pemilihan topik belajarnya dilakukannya oleh guru.
5) Siswa mempelajari materi dalam kelompok ―ahli‖ kemudian membantu
kelompok ―asal‖ mempelajari materi itu.
6) Penilaian yang dilakukan bervariasi dapat berupa tes mingguan.
2.2.2 Teori yang Melandasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw
Jigsaw pertama kali dikembangkan dan diujicobakan oleh Elliot Aronson dan
teman-teman di Universitas Texas, dan kemudian diadaptasi oleh Slavin dan
teman-teman di UniversitasJohn Hopkins (Arends, 2001 : 203). Pembelajaran ini
dikembangkan oleh Elliot Aronson sebagai model Cooperative Learning. Model
ini dapat digunakan dalam pengajaran membaca, menulis, mendengarkan,
ataupun berbicara.
Dalam pembelajaran ini, guru memperhatikan skemata atau latar belakang
pengalaman siswa dan membantu siswa mengaktifkan skemata ini agar bahan
pelajaran menjadi lebih bermakna. Selain itu, siswa bekerja sama dengan sesama
siswa dalam suasana gotong royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk
mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi.
Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran
kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang
bertanggung

jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu

mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya (Arends,
1997 : 122).
Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap
pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya
mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan
dan mengajarkan materi tersebut pada anggota kelompok yang lain. Dengan
demikian, ―Siswa saling tergantung satu dengan anggota lain dan harus bekerja
sama secara kooperatif untuk mempelajari materi yang ditugaskan‖ (Lie, A.,
1994: 35).
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2.2.3 Sintaks Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw
Untuk mengetahui lebih jelas tentang sintaks model pembelajaran kooperatif
tipe jigsaw (Ibrahim, 2000 : 64) dapat disajikan pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1
Sintaks Model Pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw
Fase

Tingkah Laku Guru

Fase 1
Menyampaikan
tujuan
dan memotivasi
siswa
Fase 2
Menyajikan
informasi

Guru menyampaikan tujuan
pelajaran yang ingin dicapai
pada pelajaran tersebut dan
memotivasi siswa belajar

Fase 3
Mengorganisasikan
siswa kedalam
kelompok-kelompok
belajar

Guru menjelaskan kepada
siswa bagaimana caranya
membentuk kelompok belajar
dan membantu setiap
kelompok agar melakukan
transisi secara efisien
Guru membimbing
kelompok-kelompok belajar
pada saat mereka
mengerjakan tugas mereka
Guru mengevaluasi hasil
belajar tentang materi yang
telah dipelajari atau masingmasing kelompok
mempersentasikan hasil
kerjanya, serta memberikan
kuis untuk memperoleh skor
perkembangan

Fase 4
Membimbing
kelompok bekerja
dan belajar
Fase 5
Evaluasi

Fase 6
Memberikan
penghargaan

Guru menyajikan kepada
siswa dengan jalan
demonstrasi atau lewat bahan
bacaan

Guru mencari cara-cara untuk
menghargai baik upaya
maupun hasil belajar individu
dan
Kelompok

Tingkah Laku
Siswa
Siswa mendengarkan
dan termotivasi

Siswa mendengarkan
sekaligus memahami
penjelasan informasi
yang disampaikan oleh
guru
Siswa membentuk
kelompok sesuai
dengan koordinasi dari
guru

Siswa mengerjakan
tugas yang diberikan
oleh guru
Siswa
mempresentasikan hasil
kerjanya sekaligis
membenarkan hasil
kerjanya yang telah di
evaluasi oleh guru, serta
mengerjakan kuis untuk
memperoleh skor
perkembangan
Siswa merasa terhargai
atas usaha yang telah
dilakukannya, dengan
penghargaan yang
diberikan oleh guru
(Ibrahim, 2000 : 64)
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3.

Metodologi Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas
(PTK) yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar matematika siswa melalui
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada pokok bahasan trigonometri kelas XI IPA-1
SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya tahun ajaran 2011-2012. Dengan subjek
penelitian adalah siswa kelas XI IPA-1 SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya tahun
ajaran 2011-2012. Dengan jumlah siswa 39 yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 27 siswa
perempuan. Teknik pengumpulan data ini menggunakan angket tertutup dan langsung,
karena menurut peneliti angket tersebut yang paling cocok digunakan serta mempermudah
peneliti untuk mengetahui seberapa tinggi motivasi belajar matematika siswa karena angket
tersebut diisi sendiri oleh siswa secara langsung dan tertutup. Selain itu juga mempermudah
siswa dalam mengisinya karena jawabannya sudah di sediakan.
Teknik analisis data adalah proses mengolah data dan penginterpretasian hasil
pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis diskriptif yaitu suatu
metode yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang
diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui motivasi belajar yang dicapai siswa. Data ini
diperoleh melalui pengisian angket oleh siswa. Angket yang diisi oleh siswa harus benarbenar dari siswa itu sendiri tanpa ada pengaruh dari temannya.
Angket ini berupa pertanyaan-pertanyaan dengan pilihan ganda dimana dalam setiap
jawaban memiliki skor masing-masing, untuk skor jawaban a = 5, b = 3, dan c = 1 (Iqbal
Hasan, 2008 : 21). Dari sinilah peneliti memperoleh jumlah skor masing-masing bentuk
pertanyaan pada angket

motivasi siswa. Setelah diperoleh skor masing-masing bentuk

pertanyaan pada angket akan dijumlahkan sehingga memperoleh hasil keseluruhan.
Sedangkan untuk mengetahui tingkat keseluruhan dari masing-masing bentuk pertanyaan
pada angket maka dari jumlah yang diperoleh akan dirubah dalam bentuk nilai huruf.
Adapun kriterianya sebagai berikut :
A (memuaskan)

85 – 100

B (baik)

65 – 84

C (cukup)

50 – 64

D (kurang)

0 – 49 (Iqbal Hasan, 2008 : 21)

Jika dalam penelitian jumlah siswa yang masuk dalam kategori minimal baik (A & B)
mencapai 85 % maka motivsi belajar siswa dikatakan meningkat.
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4.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis data angket pada prasiklus yang telah diperoleh dari 39 siswa
terdapat 21 siswa yang motivasi belajarnya cukup. Selebihnya 18 siswa dikatakan motivasi
belajarnya minimal baik secara individual, sehingga didapat prosentase peningkatan
motivasi belajar secara klasikal mencapai 46,15%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada
prasiklus ini, peningkatan motivasi belajar siswa secara klasikal belum tercapai, dengan
demikian dilakukan siklus 1 untuk meningkatkan motivasi belajar matematika siswa pada
pokok bahasan trigonometri kelas XI IPA-1 SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya
tahun ajaran 2011-2012 dengan menggunakan model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw.
Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model Pembelajaran Kooperatif Tipe
Jigsaw memiliki dampak positif dalam meningkatakan motivasi belajar matematika siswa
pada pokok bahasan trigonometri kelas XI IPA-1 SMA Intensif Taruna Pembangunan tahun
ajaran 2011-2012. Hal ini dapat dilihat dari hasil prosentase peningkatan motivasi belajar
matematika siswa pada siklus I yaitu 74,36%. Kemudian dilakukan revisi pada siklus II
yaitu memberikan pemahaman pada siswa dengan memberikan LKS dan contoh soal yang
menarik dan mudah dipahami oleh siswa serta lebih menekankan siswa untuk bekerja sama
atau berdiskusi dengan baik agar kondisi belajar lebih nyaman dan menyenangkan sehingga
motivasi belajar matematika siswa dapat meningkat. Dari revisi tersebut diperoleh dampak
yang positif untuk meningkatkan motivasi belajar matematika siswa, hal ini dilihat dari hasil
prosentase peningkatan motivasi belajar matematika siswa pada siklus II yaitu 87,18%
meningkat 12,82% dari siklus I. Dari hasil tersebut pada siklus II peningkatan motivasi
belajar matematika siswa secara klasikal telah tercapai.

5.

Simpulan dan Saran
5.1 Simpulan:
Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama dua siklus, dan
berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat diambil suatu
kesimpulan bahwa model Pembelajaran Koopertif Tipe Jigsaw memiliki dampak positif
dalam meningkatkan motivasi belajar matematika siswa pada pokok bahasan
trigonometri kelas XI IPA-1 SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya tahun ajaran
2011-2012 yang ditandai dengan adanya peningkatan motivasi belajar matematika siswa
pada pokok bahasan trigonometri kelas XI IPA-1 SMA Intensif Taruna Pembangunan
Surabaya tahun ajaran 2011-2012 dalam setiap siklusnya, yaitu siklus I (74,36%) dan
siklus II (87,18%).
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5.2 Saran-saran:
1.

Penelitian ini masih jauh dalam taraf awal sehingga perlu adanya tindak lanjut
dengan serangkaian penelitian yang menggunakan tes dan mengembangkan alat
ukur keberhasilan motivasi belajar siswa agar dapat memberikan hasil yang
optimal.

2.

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dapat digunakan sebagai alternatif
untuk mengajar matematika, namun tidak semua materi dalam matematika dapat
diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini.
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