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Mendesain Pembelajaran Matematika Berbasis Kurikulum 2013
Yusuf Fuad
Jurusan Matematika FMIPA Unesa
unesayfuad2013@yahoo.com
The most valuable things which we
can pass on to students are the tools
and the motivation for lifelong
learning (LLL).
A. Pendahuluan
Tulisan ini dimaksudkan untuk bahan diskusi tentang penguatan implementasi
Kurikulum 2013 dalam pembelajaran matematika. Tema yang dipilih oleh Panitia
Seminar patut diapresiasi diantara rangkaian kegiatan di lingkungan Kemdikbud
melaksanakan TOT untuk para narasumber nasional terkait pelaksanaan Kurikulum
2013. Dengan demikian tulisan ini lebih memposisikan diri sebagai “menu pembuka”
bagi peserta seminar untuk berbagi, belajar dari best practices, dan kemudian
mengembangkan diri dalam memperkuat pelaksanaan Kurikulum 2013. Tidak dapat
dipungkiri bahwa stakeholders masih eforia dengan pemberlakukan Permendikbud
Nomor 67, 68, dan 69 tahun 2013 tentang pemberlakuan Kurikulum 2013. Bahan dalam
tulisan ini lebih banyak dipetik dari best practices maupun penelitian kecil yang sering
penulis lakukan ketika memberikan perkuliahan maupun pelatihan. Sehingga gagasan
untuk mendisain pembelajaran matematika berbasis Kurikulum 2013 lebih dimasudkan
untuk menarik minat siswa untuk lebih menyenangi matematika.
B. Eforia Kurikulum 2013
Marilah kita, sebentar, menengok beberapa peristiwa di “belakang”, yaitu beberapa
kenangan di tahun 2013. Sebagai individu yang profesional dan optimis, seharusnya kita
lebih berorientasi ke tahun-tahun di depan, melihat ke depan dan tidak selalu menengok
ke belakang. Tahun 2013, menurut catatan penulis pribadi, merupakan tahun hiruk pikuk
yang mungkin tidak mudah untuk dilupakan. Ada eforia Ujian Nasional yang ditunda
pelaksanaannya. Ada keputusan (terhormat) Mahkamah Konstitusi yang tegas
menghentikan pelaksanaan RSBI/SBI. Ada wacana bahwa lulusan Sekolah Internasional,
yang berlokasi di Indonesia, akan memperoleh “konversi kemudahan” tidak perlu ujian
nasional agar lulusannya bisa mendaftar ke perguruan tinggi di Indonesia. Sistem baru
penerimaan mahasiswa baru di PTN, sampai penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Bahkan selevel Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Dit Belmawa) Dikti juga
harus ikut menggeser program hibah Pendidikan Guru MIPA Bertaraf Internasional
(PGMIPABI) menjadi Pendidikan Guru MIPA Unggulan (PGMIPAU). Kenyataan yang
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sangat menakjubkan bahwa di negara tercinta ini tiba-tiba sangat banyak ahli pendidikan
dan para komentator pendidikan yang hebat-hebat.
Saya membayangkan dan memposisikan sebagai seorang guru. Tidak masalah penulis
harus menjadi guru di jenjang SD/MI, atau SMP/MTs, atau SMA/SMK/MA. Yang
penting jumlah jam mengajar tercukupi sebagai kewajiban formal seorang guru yang
profesional. Yang penting saya sudah “lolos” sertifikasi pendidik. Yang penting TPP
yang menjadi “hak” saya tidak pernah terlambat dicairkan dan tidak banyak terkena
potongan. Yang penting dengan segala kemudahan dari pemerintah, saya bisa nyaman
melaksanakan tugas mengajar mata pelajaran matematika.
Kemudian, penulis
mengimajinasikan memperoleh pelatihan terkait Kurikulum 2013. Penulis memperoleh
setumpuk berkas tentang implementasi Kurikulum 2013. Akhirnya, dalam kesendirian di
rumah, penulis merenung “Apakah saya bisa melaksanakan Kurikulum 2013 dalam
pembelajaran saya?”
Kata profesional memang mudah dituliskan dan mudah diucapkan, namun sering
tidak mudah diimplementasikan. Banyak teori untuk memaknai “profesional”, mungkin
kutipan berikut adalah salah satu yang bisa dijadikan benchmark untuk guru yang
profesional.
“Good teacher are necessarily autonomous in professional judgement. They do not
need to be told what to do. They are not professionally the dependents of
researchers or superintendents, of inovators or supervisors.”
Kalau kutipan di atas menjadi titik pangkal yang standar, maka penulis tidak seharusnya
merasa galau dengan diberlakukannya Kurikulum 2013. Dalam segala kondisi dan situasi,
seorang guru yang profesional harus mampu berinovasi untuk keberhasilan para siswana
seperti kutipan berikut:
“The teacher is like a gardener who treats different plants differently, and not like
a large scale farmer who administers standardised treatments to as near as
possible standardised plants.”
Illustrasi best practices berikut mungkin bisa penulis gunakan untuk menutup eforia
terhadap Kurikulum 2013.
Sekitar tahun 1982, seorang siswa SMP mengajukan pertanyaan kepada guru
matematikanya seperti berikut: “Pak, apakah gunanya kita mempelajari Trigonometri?”
Coba kita tebak, bagaimanakah jawaban guru tersebut? Apakah jawaban guru tersebut
bisa mewakili “roh pendekatan saintifik yang seperti tuntutan pada Kurikulum 2013?”
Sekarang semuanya sudah banyak berubah. Kita semua memahami bahwa materi
trigonometri tidak lagi diajarkan di jenjang SMP. Berbahagialah para guru SMP sekarang.
Tahun 2014, sekitar 20 mahasiswa kelas internasional di sebuah PTN memandang serius
slide power point dan tulisan-tulisan pada whiteboard dengan tatapan mata yang “agak
aneh” ketika si dosen menjelaskan tentang materi Konversi Basis Bilangan. Sekarang
sudah banyak berubah. Kenyataannya, siswa SMA/MA tidak lagi memperoleh materi
tersebut. Sangat pasti dosen tersebut lupa dan melupa bahwa materi itu tidak lagi
diajarkan di jenjang SMA. Selamat berduka kepada dosen tersebut karena dituntut lebih
profesional.
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C. Implementasi Kurikulum 2013
Kita harus mengapresiasi berbagai upaya serius dari pemerintah, dalam hal ini
Kemdikbud, berupa rangkaian kegiatan sosialisasi dan penerapan Kurikulum 2013.
Seharusnya tidak perlu ada banyak galau dan perdebatan. Apakah sosialisasi dan
penerapan Kurikulum 2013 dilakukan secara bertahap berkelanjutan atau secara simultan
rawe-rawe rantas Bandung Bondowoso, para stakeholders secara bijak semestinya lebih
dewasa dan matang. Bukankah suatu kurikulum, secara teori, memang perlu dilakukan
evaluasi dan pemutakhiran secara periodik? Faktanya adalah Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) sudah dilaksanakan sejak tahun 2004, dan diperkuat pada 2006.
Sebelum KTSP, stakeholders juga melaksanakan Kurikulum Berbasis Kompetensi
(KBK) dan menikmati era Contextual Teaching and Learning (CTL). Sebelum era-era
kurikulum di atas, dan sedikit menengok ke belakang, pernah ada era kurikulum PPSI.
Saya mencatat para stakeholders begitu sering menerapkan siklus yang identik di
setiap era kurikulum, yaitu sebentar eforia, tahap sosialisasi dan TOT, tahap
implementasi, dan pada akhirnya tercapai tahap relaksasi. Ada benarnya apabila selalu
berlaku 5 (lima) tahap pemberdayaan: (1) Pemaksaan, (2) Keterpaksaan, (3) Pembisaan,
(4) Pembiasaan, dan (5) Pembudayaan. Analogi di luar ranah kurikulum adalah
pemberlakuan “pemakaian Gas” secara masif simultan untuk menggantikan konsumsi
minyak tanah. Eforia dan hiruk pikuk pada periode awal, kenyataan riil masyarakat
sudah pada tahap “berbudaya dengan pemakaain gas”.
Kalau kita cermati Permendikbud Nomor 67, 68, dan 69 Tahun 2013 beserta lampiranlampirannya, kita harus bersetuju dan bersepakat bahwa Kemdikbud sudah serius
menyiapkan Kurikulum 2013. Dengan selalu berbaik sangka dan berpikir positif, tidak
ada yang salah dari tujuan Kurikulum 2013:
Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki
kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif,
inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.
Selain adanya tantangan internal, tantangan eksternal, penguatan tata kelola, dan
penguatan materi, harus kita apresiasi secara khusus bahwa Kurikulum 2013
dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut:
1) pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada
peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang
dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama;
2) pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik) menjadi pembelajaran
interaktif
(interaktif
guru-peserta
didik-masyarakat-lingkungan
alam,
sumber/media lainnya);
3) pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta didik
dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta
diperoleh melalui internet);
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4) pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari (pembelajaran siswa
aktif mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan sains);
5) pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok (berbasis tim);
6) pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia;
7) pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan (users) dengan
memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik;
8) pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (monodiscipline) menjadi
pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (multidisciplines); dan
9) pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis.
Sebagai pendidik (guru/dosen) ataupun pemerhati pendidikan, khususnya bidang
matematika, apakah ada ketidak-setujuan dengan 9 (sembilan) pola pikir di atas?
Sekurang-kurangnya kita semua (para guru matematika, para dosen matematika, atau
para calon pendidik bidang matematika) pernah mengenal 9 (sembilan) sifat
aksiomatis pada himpunan bilangan riil R yang terdiri atas: sifat komutatif, sifat
asosiatif, ada unsur identitas, ada elemen invers (masing-masing terhadap operasi
penjumlahan dan perkalian), serta sifat distributif. Berdasarkan system deduktifaksiomatik tersebut, kita menjadi faham mengapa berlaku (misalnya) bahwa:
i. Untuk setiap bilangan riil a dan b berlaku bahwa jika a  b maka
a  c  b  c;
ii. Untuk setiap bilangan riil a berlaku bahwa a . 0  0 ;
iii.

Untuk setiap bilangan riil a berlaku bahwa  (a)  a .

Memahami ilustrasi di atas, kita bersetuju dan bersepakat, akan
menghindarkan kekakuan dogmatis matematika yang berciri deduktif-aksiomatif dan
secara membumi dapat menarik minat siswa untuk lebih menyenangi matematika,
berpikir secara matematis, dan tidak canggung dalam berlogika matematika.
Tanpa terlalu banyak mengkonsumsi waktu untuk mempelajari banyak dokumen
terkait Kurikulum 2013, bukankah implementasi Kurikulum 2013 bisa merupakan
turunan (derivat) dari 9 (sembilan) pola pikir sakti di atas? Dengan demikian,
implementasi Kurikulum 2013 hanya memerlukan kesungguhan dan ketulusan dari
kita semua. Penyanyi Chrisye dan Bornok Hutauruk akan tetap indah menyanyikan
lagunya Eros Djarot yang berjudul “Badai Pasti Berlalu”.
Di balik eforia implementasi Kurikulum 2013, apakah masih ada kegalauan?
Penulis mengamati, secara pribadi, permasalahan mendasar bukan pada teman-teman
guru matematika di lapangan. Permasalahan besar, dari apapun era kurikulum yang
berlaku, adalah pada LPTK atau FKIP. Minimal kita bisa mengidentifikasi bahwa
LPTK/FKIP “selalu belum sempat” membekali para lulusan tahun 2013 (dari
mahasiswa S-1 Prodi Kependidikan angkatan 2009 atau 2010). Kemudian,
LPTK/FKIP harus “memutkahirkan pola pelayanan pembelajaran” untuk mahasiswa
angkatan 2011 atau 2012. Bagaimana dengan kondisi mahasiswa angkatan 2013?
Setali tiga uang, untuk para mahasiswa Pascasarjana yang seharusnya berada di garis
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terdepan dalam “membudayakan Kurikulum 2013”. Apakah kenyataan di lapangan
seperti yang diharapkan?
D. Reposisi LPTK/FKIP?
Sudah sekitar satu tahun usia sosialisasi dan implemnetasi Kurikulum 2013.
Penyiapan para narasumber, guru inti, ataupun guru master sudah digenjot disana dan
disini. Di luar itu, apa khabar LPTK/FKIP sebagai lembaga resmi penghasil calon
tenaga pendidik?
Pada tahun 2004–2006, sekitar tiga tahun, penulis terlibat dalam pelatihan guru-guru
di sekolah koalisi atau sekolah bilingual yang diselenggarakan oleh Dit PSMP. Hanya
ada satu sekolah yang dilibatkan dari setiap propinsi, dan dilatih dua orang guru dari
tiap sekolah. Pelatihan setiap tahun dilakukan dan dilaksanakan sekitar 2 minggu.
Selain para guru sudah S-1 (dan beberpa sudah menyelesaikan program Master) dan
dilatih untuk mendisain pembelajaran berbasis ICT, para guru juga dilatih untuk
mampu melaksanakan pembelajaran dengan bahasa Inggris. Suatu penelitian kecil
pernah penulis lakukan terhadap sejumlah 64 responden yang mengikuti pelatihan
tersebut. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pelatihan yang dilakukan selama
tiga tahun berturutan hanya mencapai sebesar 78% dalam kategori berhasil.
Sedangkan 22% penulis menyimpulkan bahwa para guru berada dalam posisi tidak
berhasil. Mengapa?
Sejak pelaksanaan Kurikulum 2013, di LPTK yang dekat dengan UNIPA, tidak
banyak mahasiswa S-1 (bahkan S-2 dan S-3) yang diarahkan untuk melakukan
pengkondisian penelitian (tugas akhir) untuk penguatan pelaksanaan Kurikulum 2013.
Sebesar 75% – 85% mahasiswa (dan pembimbing) masih “nyaman bernostalgia”
dengan KTSP. Bukankah fakta ini menjadi sebuah ironi yang signifikan? Dapat
diidentifikasi lebih awal bahwa para lulusan “signifikan tidak siap” dengan “market
demand”.
Kondisi ini menimbulkan sebuah pertanyaan sederhana “Apakah peran LPTK/FKIP
dalam penguatan implementasi Kurikulum 2013?” Artinya, LPTK/FKIP sangat
lambat memposisikan diri pada level “responsible and responsable” dalam
memutakhirkan “kualitas” para lulusan yang dihasilkan.
Posisi LPTK/FKIP yang cenderung menunggu, sekurang-kurangnya memang
menimbulkan pertanyaan yang standar. Misalnya, tidak adanya pola pembinaan
terhadap para lulusan. Padahal bukankah para lulusan menjadi salah satu komponen
penting dari kualitas perguruan tinggi? Lebih khusus, penelitian-penelitian pada
jenjang S-1, S-2, bahkan S-3 sudah cenderung bertendensi pada konsep “dua bangun
yang sebangun dan bahkan dua bangun yang kongruen”. Penelitian-penelitian model
pengembangan, profil-profil berpikir, ataupun yang sejenis itu seolah hanya bermain
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pada tataran “pokoknya ada tugas akhir” dan “lulus”. Bahkan kemiripan-kemiripan
yang ada sudah cenderung berada pada ranah “plagiat”.
Di atmosfer akademik LPTK/FKIP, belum muncul diskusi-diskusi berkualitas untuk
membedah Kurikulum 2013. Boleh jadi LPTK/FKIP sudah kehilangan para guru
besar di bidang pendidikan matematika, dan semua begitu nyaman memposisikan diri
sebagai “pengajar matematika”. Ketika masih studi di jenjang S-1, penulis pernah
dibekali oleh (alm) Prof. Slamet Dajono untuk memprediksi kurikulum mata pelajaran
matematika di tahun yang akan dating. Tidak sempurna memang, namun sang
profesor sangat menanamkan kepada penulis makna menekuni “bidang kependidikan
matematika”.
Penulis pernah berdiskusi singkat dengan seorang dosen muda dengan pertanyaan
awal “Apakah ambisi dan cita-cita Anda sebagi dosen matematika? Dosen muda itu
dengan penuh energi menegaskan bahwa dia ingin menjadi seorang “mathematics
educator” seperti yang sering dicontohkan oleh (alm) Prof. R. Soedjadi. Kemudian
dosen muda itu menjelaskan dengan argument-argumen yang terkesan sangat rasional,
bahwa dia akan mampu menghasilkan “lulusan” yang mampu menjadi guru
matematika secara profesional. Dari banyak argument, penulis bertanya “Apakah
Anda dapat mengajarkan materi Kalkulus? Bagaimanakah pembelajaran Kalkulus
yang baik bagi mahasiswa Anda agar bisa menjadi guru yang profesional?” Penulis
meneruskan dengan pertanyaan “Bagaimana mungkin Anda bisa memberi contoh
pembelajaran Kalkulus yang baik, apabila kemampuan Kalkulus yang Anda ketahui
hanya selevel dengan yang diketahui mahasiswa Anda?” Mengapa diskusi itu
terkondisikan pada topik Kalkulus?
Pada beberapa kegiatan PLPG maupun PPG (grup SM3T), penulis sekurangkurangnya pernah terjadwal pada sesi tentang RP, Bahan Ajar, Media, maupun
Asesmen. Meskipun materi pengantar disajikan dengan cukup perlahan dan hati-hati,
ternyata para peserta tidak mudah untuk berubah dalam menyelesaikan tugas yang
diberikan. Perangkat pembelajaran yang diselesaikan dan dikumpulkan hanya
berkutat pada kualitas “itu lagi dan itu lagi”. Lebih menyedihkan, apabila peserta
PLPG merupakan peserta yang belum dari kegiatan PLPG sebelumnya. Kadang
terpikir, apakah penulis yang kurang profesional sehingga para peserta susah untuk
(minimal) memutakhirkan pengetahuan yang kokoh-teguh diyakininya? Meskipun
keyakinan tersebut keliru? Padahal teori yang ada adalah “tidak ada peserta didik
yang bodoh”. Implikasi dari teori itu, berarti instrukturnya yang tidak cakap.
Lebih khusus, cukup banyak peserta seminar yang terjadwal untuk sesi parallel.
Secara jujur, tidak lebih dari 10% artikel yang akan dipresentasikan segaris dengan
tema seminar ini. Dengan observasi sederhana, para peserta sangat asyik dengan
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agendanya. Tidak perlu repot untuk mengupayakan kesegarisan dengan penuatan
implementasi Kurikulum 2013.
Coba kita cermati dokumen berikut (lihat Lampiran 01).
Imajinasikan bahwa kita harus melaksanakan pembelajaran yang sudah direncanakan
dalam perangkat pembelajaran tersbut. Apakah kita cukup percaya diri untuk
melaksanakan pembelajaran tersebut dengan roh Kurikulum 2013 secara baik dan
benar? Sepertinya, guru akan cenderung konsisten dan jujur ikhlas dengan buku paket
pegangan yang sudah “berusia”. Mungkin para guru sudah begitu menyatu dengan
motto “Apapun kurikulumnya, asalkan buku paketnya tetap dan tidak berubah.” Bisa
jadi, materi dalam buku paket tersebut sudah sangat dihafalnya di luar kepala.
E. Mendisain Pembelajaran Matematika Berbasis Kurikulum 2013
Coba kita cermati dokumen berikut (lihat Lampiran 02).
Apakah kita bisa memahami dan melaksanakan dalam sebuah pembelajaran yang
ideal sessuai roh pendekatan saintifik Kurikulum 2013?
Implementasi Kurikulum 2013 sudah merupakan keniscayaan dan seyogyanya
dilaksanakan dengan kesungguhan dan ketulusan. Apabila semua rencana berjalan
sesuai rencana, maka setiap guru “tidak perlu susah dan repot” untuk menyiapkan
berkas perangkat pembelajaran matematika. Apakah pemanjaan seperti itu merupakan
komponen keprofesionalan guru yang terbaru (dalam menyongsong era Pendidikan
Profesi Guru (PPG))? Apakah para guru “yang nantinya” mendapat dokumendokumen pendukung tugas mengajarnya, dapat dipastikan akan memiliki kemampuan
untuk mendisain pembelajaran matematikanya?
Coba kita cermati ilustrasi materi bentuk aljabar berikut ini.
Banyak materi ajar dan bahan ajar yang bisa dicari dari internet. Bahkan materi ajar
yang sudah tertulis dalam bentuk power point. Kemudahan bagi guru/dosen begitu
luas terbentang. Dengan suatu komitmen, konsistensi, dan keberanian berinovasi,
bahan-bahan dari searching di internet bisa diadaptasi, diadopsi atau dimodifikasi oleh
para guru/dosen dan tetap disesuaikan dengan keunggulan maupun kearifan lokal.
Dalam tulisannya, Savic dan Strbac-Savic (2012) menyatakan bahwa:
Mathematics is a human activity which arises from experiences and becomes
an integral part of culture and society, of everyday work and life.
Di pihak lain, Savic-Strbac-Savic menegaskan bahwa:
Teaching Mathematics is very complex and hard. Teacher must prepare itself
that sometimes the students found Mathematics as a boring subject.
Sedangkan terkait pembelajaran matematika (teaching and learning mathematics)
Savic-Strbac-Savic mendesksipsikan berikut ini:
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1. We organize an educational system and decide what should be taught to students
in order to keep the society going for one more generation.
2. We are guided by our estimate of what the society will need in order to function.
3. Our decisions will determinate not only whether the society and the students will
survive, but also the directions in which the society will change.
4. Our own society, the most rapidly changing in history, so it is very difficult to
prepare students for world which we can only vaguely predict.
Berdasarkan “gagasan” di atas, disain pembelajaran matematika yang memenuhi roh
Kurikulum 2013 haruslah bersifat tidak statis, tidak kaku, dan lebih bersifat dinamis.
Dalam sebuah pembimbingan guru-guru di salah satu sekolah yang memperoleh hibah
grant RSBI, di Surabaya, seorang peserta berusaha berupaya berlatih dalam peer
teaching. Peserta tersebut memilih topic “integers”. Topik bilangan bulat. Setelah
salam pembuka, peserta tersebut memulai dengan:
Students, today we will study about integers.
Can you give the definition of integers?
Can you draw the integer line?
Sangat bisa difahami apabila guru tersebut masih begitu setia dengan “modal
konvesional” seperti itu. Guru tersebut memang berusaha untuk mengajak siswasiswa aktif dalam pembelajaran, namun siswa mungkin akan mudah merasa bosan.
Apakah buku paketnya ditulis seperti itu?
Pada kesempatan lain, tiba-tiba penulis diberi satu plastik hitam dan ternyata berisi
permen dengan merek berbagai macam. Pesan yang memberi plastik permen tersebut
“Dimohon oleh Kepala Sekolah, memberi contoh pembelajaran in English dengan
memanfaatkan plastik berisi permen tersebut?” Apa yang harus penulis lakukan?
Perlahan tapi pasti, sekitar 30 menit, kelas peer teaching menjadi cukup aktif. Para
peserta harus melakukan apa yang harus diminta penulis. Pada akhir demonstrasi
tersebut penulis menggaris bawahi tiga kompetensi dasar yang tersajikan dengan
rileks.
F. Penutup
Dari banyak kajian dan best practices, ada sebuah keyakinan yang bisa kita simpulkan:
Apapun Kurikulum yang akan diimplementasikan, kalau modal kemampuan
guru/dosen hanya cukup untuk “mentransfer” materi dari ruang perkuliahan/pelatihan
ke peserta didik, maka masih bolehkah menaruh harapan yang tinggi (dalam
penerapan pembelajaran yang ideal)?
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LAMPIRAN-01
CONTOH RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan
Kelas/Semester
Mata Pelajaran
Topik
Waktu

: SMA
:X/2
: Matematika-Wajib
: Trigonometri
: 2 × 45 menit

A. Kompetensi Inti SMA kelas X:
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah
lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif) dan
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya,
dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural
pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar
2.1 Menunjukkan sikap senang, percaya diri, motivasi internal, sikap kritis, bekerjasama,
jujur dan percaya diri dalam menyelesaikan berbagai permasalahan nyata.
2.2 Memiliki sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif
3.17Memahami dan menentukan hubungan perbandingan Trigonometri dari sudut di
setiap kuadran, memilih dan menerapkan dalam penyelesaian masalah nyata dan
matematika
4.7 Memanfaatkan informasi dari suatu permasalahan nyata, membuat model berupa
fungsi dan persamaan Trigonometri serta menggunakannya dalam menyelesaikan
masalah.
C. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Terlibat aktif dalam pembelajaran trigonometri.
2. Bekerjasama dalam kegiatan kelompok.
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3. Toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif.
4. Menjelaskan kembali pengertian fungsi trigonometri pada segitiga siku-siku dengan
menggunakan istilah absis, ordinat, dan jari-jari pada sumbu koordinat.
5. Menyatakan kembali hubungan nilai fungsi trigonometri di kuadran II, III, dan IV
dengan perbandingan trigonometri di kuadran I.
6. Terampil menerapkan konsep/prinsip dan strategi pemecahan masalah yang relevan
yang berkaitan dengan nilai fungsi di berbagai kuadran.
D. Tujuan Pembelajaran
Dengan kegiatan diskusi dan pembelajaran kelompok dalam pembelajaran trigonometri
inii diharapkan siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bertanggungjawab
dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta
dapat
1. Menjelaskan kembali pengertian fungsi trigonometri pada segitiga siku-siku dengan
menggunakan istilah absis, ordinat, dan jari-jari pada sumbu koordinat kartesius
secara tepat, sistematis, dan menggunakan simbol yang benar.
2. Menyatakan kembali hubungan nilai fungsi trigonometri di kuadran II, III, dan IV
dengan perbandingan trigonometri di kuadran I secara tepat dan kreatif.
E. Materi Matematika
1. Mengingat kembali mengenai perbandingan trigonometri, fungsi trigonometri, besar
sudut (tumpul dan refleks), dan koordinat kartesian.
Dengan domain { : 0o 90o}, fungsi trigonometri didefinisikan lewat
perbandingan trigonometri, sbb.
sin  = (panjang sisi di depan sudut ) / panjang hipotenusa
cos  = (panjang sisi di samping sudut ) / panjang hipotenusa
tan  = (panjang sisi di depan sudut ) / (panjang sisi di samping sudut )
sec  = 1/cos 
csc  = 1/sin 
cot  = 1/tan 
Sudut telah didefinisikan sebagai bangun geometri yang dibentuk oleh dua sinar
bertitik pangkal sama. Dengan definisi tsb, dikenal beberapa macam sudut
berdasarkan besarnya, sbb.
sudut nol
:
 = 0o
sudut lancip
:
0o 90o
sudut siku-siku
:
:
 = 90o
sudut tumpul
:
90o 180o
sudut lurus
:
 = 180o
sudut refleks
:
180o 360o
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Bidang datar berdasarkan sistem koordinat kartesian terbagi ke dalam 4
region/daerah: kuadran I, kuadran II, kuadran III, dan kuadran IV.
Kuadran I
Kuadran II
Kuadran III
Kuadran IV

:
:
:
:

absis dan ordinat positif
absis negatif, ordinat positif
absis dan ordinat negatif
absis positif, ordinat negatif

II

I

III

IV

2. Perluasan definisi fungsi trigonometri dari perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku
menjadi perbandingan absis, ordinat dan jari-jari.
Beberapa pertanyaan penggugah:
 Apakah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, dapat mendefinisikan
fungsi trigonometri untuk sudut 90o?
 Apakah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, juga dapat
mendefinisikan fungsi trigonometri untuk sudut di atas 90 o, misalnya kosinus
dari 120o?
 Dapatkah kita memperluas definisi fungsi trigonometri menggunakan cara lain
(yang tidak bertentangan dengan definisi perbandingan trigonomeri pada segitiga
siku-siku)?
Jika titik sudut ditempatkan pada titik pusat sumbu koordinat kartesian dan salah
satu kaki sudut berimpit dengan sumbu x positif, serta daerah interior sudut terletak
pada kuadran I maka posisi yang demikian disebut posisi standar (baku) sudut tsb.
Pada posisi standar maka perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dapat diganti
menjadi perbandingan absis, ordinat dan jari-jari.
panjang sisi di depan sudut diganti menjadi ordinat
panjang sisi di samping sudut diganti menjadi absis
hipotenusa segitiga siku-siku diganti menjadi jari-jari
Jadi,
sin  = ordinat / jari-jari
cos  = absis / jari-jari
tan  = ordinat / absis
P(x,y)

c

b



r

a


O
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b
c
a
cos  =
c
b
tan  =
a

y
r
x
cos  =
r
y
tan  =
x

sin  =

sin  =

3. Hubungan nilai fungsi trigonometri di kuadran II, III, dan IV dengan nilai fungsi
trigonometri di kuadran I.
Jika pada posisi standar, salah satu kaki sudut berada di kuadran II maka sudut tsb
kita namakan sudut di kuadran II. Pengertian yang sama untuk konsep sudut di
kuadran II, dan sudut di kuadran IV.

Berdasarkan definisi fungsi trigonometri berdasarkan absis, ordinat dan jari-jari
maka nilai fungsi trigonometri untuk sudut-sudut di kuadran II, II, dan IV sebagai
berikut.
Misalkan 0o 90o maka
Kuadran II (sudut (180o ) atau (90o +  ) di kuadran II)
sin (180o ) = sin  atau
sin (90o +  ) = cos 
cos (180o ) = cos 
atau
cos (90o +  ) = sin 
tan (180o ) = tan  atau
tan (90o +  ) = cot 
Kuadran III (sudut (180o +  ) atau (270o ) di kuadran III)
sin (180o +  ) = sin 
atau
sin (270o ) = cos 
cos (180o +  ) = cos 
atau
cos (270o ) = sin 
tan (180o +  ) = tan  atau
tan (270o ) = cot 
Kuadran IV (sudut (360o ) di kuadran IV)
sin (360o ) = sin  atau
sin (270o +  ) = cos 
cos (360o ) = cos  atau
cos (270o +  ) = sin 
tan (360o ) = tan  atau
tan (270o +  ) = cot 
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Tampak bahwa
 Pada kuadran II hanya nilai sinus yang positif, pada kuadran III hanya nilai
tangen yang positif, dan pada kuadran IV hanya nilai kosinus yang positif.
 Untuk relasi sudut yang jumlah atau selisihnya merupakan kelipatan 180 o
maka jenis fungsi trigonometrinya tidak berubah.
 Untuk relasi sudut yang jumlah atau selisihnya merupakan kelipatan 90 o maka
jenis fungsi trigonometrinya berbeda saling komplementer. (sinus dengan
kosinus, tangen dengan kotangen).
F. Model/Metode Pembelajaran
Pendekatan pembelajaran adalah pendekatan saintifik (scientific). Pembelajaran koperatif
(cooperative learning) menggunakan kelompok diskusi yang berbasis masalah (problembased learning).
G. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan
Pendahuluan

1.

2.

3.

Inti

1.

2.

3.

4.

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu
Guru memberikan gambaran tentang pentingnya 10 menit
memahami Trigonometri dan memberikan gambaran
tentang aplikasi Trigonometri dalam kehidupan seharihari.
Sebagai apersepsi untuk mendorong rasa ingin tahu dan
berpikir kritis, siswa diajak memecahkan masalah
mengenai bagaimana mendapatkan nilai sinus sudut 90 o
dan nilai sinus sudut di atas 90o, misalnya 120o. (tidak
terpecahkan bila menggunakan definisi menggunakan sisisisi pada segitiga siku-siku).
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin
dicapai yaitu memperluas definisi fungsi trigonometri agar
nilai fungsi trigonometri dapat diperoleh untuk besar sudut
0o, 90o, sudut tumpul dan sudut refleks.
Guru bertanya tentang bagaimana mengaitkan sisi-sisi 70 menit
pada segitiga siku-siku dengan koordinat pada sumbu
koordinat kartesius.
Bila siswa belum mampu menjawabnya, guru memberi
scaffolding dengan mengingatkan siswa dengan sudut
sebagai besar putaran.
Dengan tanya jawab, disimpulkan bahwa pada kuadran I,
istilah panjang sisi di depan sudut dapat diganti ordinat,
panjang sisi di samping sudut diganti absis, dan hipotenusa
diganti jari-jari.
Dengan tanya jawab, siswa diyakinkan bahwa definisi
menggunakan absis, ordinat, dan jari-jari ini lebih luas dari
pada definisi menggunakan sisi-sisi segitiga siku-siku.
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Penutup

5. Selanjutnya, guru membuka cakrawala penerapan definisi
fungsi yang diperluas itu untuk sudut yang sama atau lebih
besar dari 90o, yaitu bila salah satu kaki sudut di kuadran
II, III, atau IV. Dengan bantuan presentasi komputer, guru
mengingatkan pengertian sudut di kuadran II, sudut di
kuadran II, dan sudut di kuadran IV.
6. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dengan
tiap kelompok terdiri atas 4 siswa.
7. Tiap kelompok mendapat tugas untuk mendefinisikan
fungsi-fungsi trigonometri untuk sudut di kuadran II atau
III atau IV atau sudut negatif, serta menentukan
hubungannya dengan fungsi trigonometri sudut di kuadran
I. Tugas diselesaikan berdasarkan worksheet atau lembar
kerja yang dibagikan.
8. Selama siswa bekerja di dalam kelompok, guru
memperhatikan dan mendorong semua siswa untuk terlibat
diskusi, dan mengarahkan bila ada kelompok yang
melenceng jauh pekerjaannya.
9. Salah satu kelompok diskusi (tidak harus yang terbaik)
diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke
depan kelas. Sementara kelompok lain, menanggapi dan
menyempurnakan apa yang dipresentasikan.
10. Guru mengumpulkan semua hasil diskusi tiap kelompok
11. Dengan tanya jawab, guru mengarahkan semua siswa pada
kesimpulan mengenai fungsi trigonometri di berbagai
kuadran dan hubungannya dengan fungsi trigonometri di
kuadran I, berdasarkan hasil reviu terhadap presentasi
salah satu kelompok.
12. Guru memberikan dua (2) soal yang terkait dengan nilai
fungsi trigonometri di kuadran II, III, atau IV. Dengan
tanya jawab, siswa dan guru menyelesaikan kedua soal
yang telah diberikan dengan menggunakan strategi yang
tepat.
13. Guru memberikan lima (5) soal untuk dikerjakan tiap
siswa, dan dikumpulkan.
1. Siswa diminta menyimpulkan tentang bagaimana 10 menit
menentukan nilai fungsi trigonometri sudut di berbagai
kuadran.
2. Dengan bantuan presentasi komputer, guru menayangkan
apa yang telah dipelajari dan disimpulkan mengenai nilai
fungsi trigonometri untuk sudut di berbagai kuadran.
3. Guru memberikan tugas PR beberapa soal mengenai
penerapan nilai fungsi di berbagai kuadran.
4. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan
pesan untuk tetap belajar.

H. Alat/Media/Sumber Pembelajaran
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1. Penggaris, busur, jangkaWorksheet atau lembar kerja (siswa)
2. Bahan tayang
3. Lembar penilaian
4. Video tentang lebah
I. Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian: pengamatan, tes tertulis
2. Prosedur Penilaian:
Teknik
No
Aspek yang dinilai
Penilaian
1. Sikap
Pengamatan
a. Terlibat aktif dalam pembelajaran
trigonometri.
b. Bekerjasama
dalam
kegiatan
kelompok.
c. Toleran terhadap proses pemecahan
masalah yang berbeda dan kreatif.
2. Pengetahuan
a. Menjelaskan kembali pengertian Pengamatan
fungsi trigonometri pada segitiga dan tes
siku-siku dengan menggunakan
istilah absis, ordinat, dan jari-jari
pada sumbu koordinat kartesius
secara tepat, sistematis, dan
menggunakan simbol yang benar.
b. Menyatakan kembali hubungan nilai
fungsi trigonometri di kuadran II,
III, dan IV dengan perbandingan
trigonometri di kuadran I secara
tepat dan kreatif.
3.

Keterampilan
a. Terampil menerapkan
Pengamatan
konsep/prinsip dan strategi
pemecahan masalah yang relevan
yang berkaitan dengan nilai fungsi di
berbagai kuadran.

Waktu Penilaian
Selama pembelajaran
dan saat diskusi

Penyelesaian tugas
individu dan kelompok

Penyelesaian tugas
(baik individu maupun
kelompok) dan saat
diskusi

J. Instrumen Penilaian Hasil belajar
Tes tertulis
1. Gambarlah pada sebuah sumbu koordinat kartesian sebuah sudut pada kuadran III,
lalu nyatakan pengertian fungsi secan untuk sudut tersebut!
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2. Tentukanlah nilai dari sin 150o secara eksak (tidak menggunakan desimal)
menggunakan sifat relasi sudut pada fungsi trigonometri!
3. Dengan menuliskan langkah-langkah yang jelas, hitunglah nilai dari
[sin 321o + cos 0,13 (rad)]. tan 150 grad dengan menggunakan kalkulator saintifik.
4. Setelah melalui studi yang mendalam, gelombang suara dari seekor ikan Paus
akhirnya dapat digambarkan dengan suatu pendekatan menggunakan fungsi
trigonometri sebagai berikut I(t) = 2,7.tan (2t) + cos t dengan t dalam derajat.
Berapa tinggi gelombang suara Paus tsb untuk t = 120o?
5. Pada sebuah permainan, Ari ditempatkan tepat di tengah-tengah sebuah gang yang
bertembok tepat di tepi kiri dan kanannya. Mula-mula Ari menghadap searah dengan
arah jalan, kemudian Ari diputar oleh temannya searah dengan arah perputaran jarum
jam sebesar 660o. Jika lebar gang adalah 4 meter, berapa jarak yang ditempuh Ari
jika kemudian ia berjalan lurus hingga menyentuh tembok gang?
Catatan:
Penyekoran bersifat holistik dan komprehensif, tidak saja memberi skor untuk jawaban
akhir, tetapi juga proses pemecahan yang terutama meliputi pemahaman, komunikasi
matematis (ketepatan penggunaan simbol dan istilah), penalaran (logis), serta ketepatan
strategi memecahkan masalah.
WORKSHEET
(untuk tugas kelompok)
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LAMPIRAN-02
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
: SMP ...
Mata Pelajaran
: Matematika
Kelas/semester
: VII/Satu
Materi Pokok
: Pola Bilangan
Alokasi Waktu
: 3 pertemuan (8 JP)
A. Kompetensi Inti
1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi,
gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai,
memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar,
dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam
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sudut pandang/teori.

B.

Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
No
1.

Kompetensi Dasar
1.1 Menghargai dan menghayati
ajaran agama yang
dianutnya.

2.

2.2 Memiliki rasa ingin tahu,
percaya diri, dan ketertarikan
pada matematika serta
memiliki rasa percaya pada
daya dan kegunaan
matematika, yang terbentuk
melalui pengalaman belajar.

3.

3.5 Memahami pola dan
menggunakannya untuk
menduga dan membuat
generalisasi
(kesimpulan).
4.

4.1 Menggunakan pola dan
generalisasi untuk
menyelesaikan masalah.

Indikator Pencapaian Kompetensi
1.1.1 Mempertebal keyakinan terhadap kebesaran
Tuhan setelah melihat keteraturan yang ada
di alam sekitar.
1.1.2 Bersyukur atas kebesaran Tuhan dengan
adanya keunikan pola keteraturan di alam
semesta.
2.2.1 Memiliki rasa ingin tahu tentang pola yang
disekitar siswa.
2.2.2 Berani memberikan contoh lain tentang
keteraturan yang ada di alam sebagai suatu
bagian pola yang dipelajari dalam
matematika.
2.2.3 Mencari contoh-contoh lain adanya pola
keteraturan lainnya di alam .
3.5.1 Menentukan pola bilangan bulat.
3.5.2 Menentukan pola bilangan segitiga.
3.5.3 Menentukan pola bilangan persegi.
3.5.4 Menentukan pola bilangan persegipanjang.
3.5.5 Menentukan pola segitiga pascal.
4.1.1 Menggunakan pola bilangan segitiga dalam
menyelesaikan masalah.
4.1.2 Menggunakan pola bilangan persegi dalam
menyelesaikan masalah.
4.1.3 Menggunakan pola bilangan persegipanjang
dalam menyelesaikan masalah.
4.1.4 Menggunakan segitiga pascal dalam
menyelesaikan masalah.

C. Tujuan Pembelajaran
Pertemuan Pertama
1. Diberikan pola bangun geometri pada putik bunga matahari, daun cemara, bunga kaktus, dan
rumah lebah peserta didik dapat menghargai adanya pola keteraturan sebagai karya
penciptaan kebesaran Tuhan.
2. Diberikan masalah yang terkait suatu bangun yang tersusun dari pola bangun geometri pada
putik bunga matahari, daun cemara, bunga kaktus, dan rumah lebah, peserta didik menghayati
adanya pola keteraturan di alam semesta dengan melestarikan dan bersahabat dengan alam.
3. Diberikan masalah yang terkait pola yang ada di sekitar, peserta didik mengamati keteraturan
yang ada di alam sebagai pola yang dipelajari dalam matematika.
4. Diberikan 4 bilangan pada pola bilangan bulat tertentu, peserta didik dapat menentukan 5
bilangan berikutnya.
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5. Diberikan 3 bilangan pada pola bilangan bulat tertentu, peserta didik dapat menentukan 5
bilangan berikutnya.
6. Diberikan 4 bilangan pada pola bilangan segitiga, peserta didik dapat menentukan 5 bilangan
berikutnya.
7. Diberikan pola bilangan segitiga, peserta didik dapat menggunakannya dalam menyelesaikan
masalah.
Pertemuan Kedua
1. Diberikan pola pada rumah keong, peserta didik dapat menghargai adanya pola keteraturan
sebagai karya penciptaan kebesaran Tuhan.
2. Diberikan masalah yang terkait suatu bangun yang tersusun dari pola pada rumah keong,
peserta didik menghayati adanya pola keteraturan di alam semesta dengan melestarikan dan
bersahabat dengan alam.
3. Diberikan masalah yang terkait pola yang ada di sekitar, peserta didik mengamati keteraturan
yang ada di alam sebagai pola yang dipelajari dalam matematika.
4. Diberikan 4 bilangan pada pola bilangan persegi, peserta didik dapat menentukan 5 bilangan
berikutnya.
5. Diberikan 4 bilangan pada pola bilangan persegipanjang, peserta didik dapat menentukan 5
bilangan berikutnya.
6. Diberikan pola bilangan persegi, peserta didik dapat menggunakannya dalam menyelesaikan
masalah.
7. Diberikan pola bilangan persegipanjang, peserta didik dapat menggunaknnya dalam
menyelesaikan masalah.
Pertemuan Ketiga
1. Diberikan segitiga pascal, peserta didik dapat menghargai adanya pola keteraturan sebagai
karya penciptaan kebesaran Tuhan.
2. Diberikan pola barisan Fibonacci yang menggunakan dasar terkait segitiga pascal, peserta
didik menghayati adanya pola keteraturan di alam semesta dengan melestarikan dan
bersahabat dengan alam.
3. Diberikan pola barisan Fibonacci yang menggunakan dasar terkait segitiga pascal, peserta
didik mengamati keteraturan yang ada di alam sebagai pola yang dipelajari dalam
matematika.
4. Diberikan lima tingkat dari segitiga pascal, peserta didik dapat menentukan bilangan pada
tingkat 6 dan 7 pada segitiga pascal.
5. Diberikan 7 tingkat segitiga pascal, peserta didik dapat memberi contoh keteraturan pada
susunan miring pada bilangan dalam segitiga pascal.
6. Diberikan 7 tingkatan segitiga pascal, peserta didik dapat mengamati adanya keteraturan
pada jumlahan tiap baris
7. Diberikan 7 tingkatan segitiga pascal (posisi disajikan berbentuk segitiga siku-siku), peserta
didik dapat menentukan adanya pola bilangan
D. Materi Pembelajaran
1. Pertemuan 1
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2.

3.

 Pola Bilangan Bulat
 Pola Bilangan Segitiga
Pertemuan 2
 Pola Bilangan Persegi
 Pola Bilangan Persegipanjang
Pertemuan 3
 Pola Bilangan pada Segitiga Pascal

E.

Metode Pembelajaran
1. Pendekatan Saintifik
2. Pendekatan Kontekstual
3. Pembelajaran Kooperatif

F.

Sumber Belajar
1. Sinaga, Bornok, dkk. 2013. Matematika. SMP/MTs Kelas VII. Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan. Jakarta : Politeknik Negeri Media Kreatif.

G. Media Pembelajaran
1. Media
Video penciptaan Bumi dan pergerakan planet, diambil dari :
http://www.dailymotion.com/video/xh2hsa_ penciptaan-alam-semestaversiilmiah_
webcam#.UcuBwpwkySo;
http://www.inspirationgreen.com/fibonacci-sequence-in-nature.html
2. Alat dan bahan
Komputer, infocus, power point
H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan Pertama
Kegiatan Pendahuluan (10 menit)
1. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses
pembelajaran
2. Melalui tanya jawab, peserta didik diingatkan kembali pengertian pola dan dapat
menentukan suatu bentuk dari dari susunan bangun , ,,,,,,... (apersepsi).
3. Siswa mengamati tayangan foto yang memuat pola yang ada di alam sebagai contoh

Putik Bunga Matahari

Daun Cemara

Kaktus

Rumah Lebah

4. Guru memotivasi siswa dengan bertanya : dapatkah kalian menemukan adanya pola di
alam selain yang telah ditayangkan?
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5. Peserta didik diberi permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang
terkait pola barisan seperti berikut : pernahkah kalian menjumpai “pemandu sorak”
melakukan atraksi dalam suatu pertandingan olahraga seperti gambar berikut:

Bagaimana caranya menentukan banyaknya pemandu sorak, bila susunan yang diinginkan
menjadi lima tingkatan?
6. Guru menegaskan tujuan yang akan dipelajari hari ini.
7. Guru menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.
Kegiatan Inti (100 menit)
Mengamati
1. Peserta didik mengamati gambar yang ada dalam kegiatan 1 LKS 1 (terlampir).
Menanya
2. Menanyakan pola/ keteraturan yang ada dalam gambar.
3. Menanyakan cara yang mudah dalam menentukan bangun/bilangan yang ditanyakan.
Mengeksplorasi
4. Peserta didik berdiskusi berkerja berkelompok untuk mencermati pola-pola yang ada
dalam kegiatan 1 LKS 1 (terlampir) langkah 1 s/d 5.
5. Peserta didik bekerja berkelompok untuk mencermati permasalahan terkait pola seperti
yang tertera pada buku teks halaman 117.
Mengasosiasi
6. Berdasar langkah 4 dan 5 peserta didik menyimpulkan pola yang ada dalam kegiatan 1
LKS 1.
7. Untuk mengetahui pemahaman materi yang dipelajari, peserta didik mengerjakan
langkah 5 pada kegiatan 1 LKS 1, serta latihan soal pada buku teks, halaman 147.
Mengomunikasi
8. Salah satu anggota kelompok mempresentasikan hasil diskusi kegiatan sebelumnya.
9. Peserta didik memberikan tanggapan hasil presentasi meliputi tanya jawab untuk
mengkonfirmasi, melengkapi informasi ataupun tanggapan lainnya.
Mengamati
10. Peserta didik mengamati pola yang ada pada kegiatan 2, kegiatan 3, dan kegiatan 4 pada
LKS 1 (terlampir)
Menanya
11. Menanyakan pola/ keteraturan yang ada dalam gambar
12. Menanyakan cara yang mudah dalam menentukan bangun/bilangan yang ditanyakan
Mengeksplorasi
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13. Peserta didik berdiskusi berkerja berkelompok untuk mencermati pola-pola yang ada
dalam kegiatan 2, 3 dan kegiatan LKS 1 (terlampir) langkah 1 s/d 5.
Mengasosiasi
14. Berdasarkan langkah 13, peserta didik dapat menemukan pola bilangan segitiga.
15. Peserta didik menyelesaikan permasalahan yang disajikan pada kegiatan pendahuluan
tersebut di atas.
Komunikasi
16. Salah satu anggota kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi
kelompoknya.
17. Siswa memberikan tanggapan hasil presentasi meliputi tanya jawab untuk
mengkonfirmasi, melengkapi informasi ataupun tanggapan lainnya.
Mencipta
18. Peserta didik menggambarkan bangun yang merepresentasikan pola bilangan bulat dan
pola bilangan segitiga.
Kegiatan Penutup (10 menit)
1. Peserta didik bersama-sama dengan guru membuat kesimpulan mengenai pola bilangan
bulat dan pola bilangan segitiga.
2. Setiap kelompok diberikan perolehan penghargaan berkaitan dengan aktivitas kelompok.
3. Untuk memberi penguatan, peserta didik diminta untuk melihat video penciptaan alam
yang dapat dilihat pada laman http://www.dailymotion.com/video/ xh2hsa_penciptaanalam-semesta-versi-ilmiah_webcam#.UcuBwpwkySo;
http://www.inspirationgreen.com/fibonacci-sequence-in-nature.html
Pertemuan Kedua
Kegiatan Pendahuluan (10 menit)
1. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses
pembelajaran
2. Melalui tanya jawab, peserta didik diingatkan kembali pengertian pola bilangan segitiga
seperti berikut:

1

3

6

10
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(apersepsi).
3. Siswa mengamati tayangan foto yang memuat pola bangun persegi yang ada di alam
sebagai contoh pola pada rumah keong.

4. Guru memotivasi siswa dengan bertanya : dapatkah kalian menemukan adanya pola
persegi di alam selain yang telah ditayangkan?
5. Peserta didik diberi permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang
terkait pola barisan seperti berikut : dalam taman terdapat halaman yang dibatasi oleh
keramik kuning sehingga berbentuk seperti berikut:

Banyaknya keramik kuning yang diperlukan adalah 14 keramik. Direncanakan dibagian
luar akan diasang keramik warna merah, berapa banyak keramik merah dan keramik biru
yang diperlukan agar dapat membatasi halaman taman tersebut? Dapatkah startegi
penentuan bilangan pada pola segitiga digunakan untuk menyelesaikan masalah ini.
(motivasi)
6. Guru menegaskan tujuan yang akan dipelajari hari ini.
7. Guru menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.
Kegiatan Inti (60 menit)
Mengamati
1. Peserta didik diminta untuk mengamati gambar yang ada dalam kegiatan 1 LKS 2
(terlampir).
Menanya
2. Menanyakan pola/ keteraturan yang ada dalam gambar.
3. Menanyakan cara yang mudah dalam menentukan bangun/bilangan yang ditanyakan.
Mengeksplorasi
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4.
5.

Peserta didik diminta berkerja berkelompok untuk mencermati pola-pola yang ada pade
kegiatan 1 LKS 2 (terlampir) langkah 1 s/d 5.
Peserta didik diminta berkerja berkelompok untuk mencermati pola-pola yang ada pada
kegiatan 2 LKS 2 (terlampir) langkah 1 s/d 5.

Mengasosiasi
6. Untuk mengetahui pemahaman materi yang dipelajari, peserta didik mengerjakan
permasalahan yang diajukan pada kegiatan pendahuluan tersebut di atas.
7. Peserta didik diminta mencari contoh lain tentang pola barisan persegipanjang.
Mengomunikasi
8. Salah satu anggota kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kegiatan
sebelumnya.
9. Peserta didik memberikan tanggapan hasil presentasi meliputi tanya jawab untuk
mengkonfirmasi, memberikan tambahan informasi, melengkapi informasi ataupun
tanggapan lainnya.
Mencipta
10. Peserta didik menggambarkan pola bilangan persegi
Kegiatan Penutup (10 menit)
1. Peserta didik bersama-sama dengan guru membuat kesimpulan mengenai pola bilangan
persegi dan pola bilangan persegipanjang
2. Setiap kelompok diberikan perolehan penghargaan berkaitan dengan aktivitas kelompok.
3. Peserta didik diberikan PR tentang pola barisan persegi dan persegipanjang yang ada
dalam buku teks siswa, hal 121, kegiatan 2.3.
Pertemuan Ketiga
Kegiatan Pendahuluan (10 menit)
1. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses
pembelajaran
2. Melalui tanya jawab peserta didik diingatkan kembali tentang pola barisan segitiga
(apersepsi)
3. Guru mengajukan masalah bagaimana cara menentukan suku ke-10 bila diberikan pola
bilangan berikut

Dapatkah strategi yang digunakan pada penentuan pola bilangan segitiga digunakan untuk
menentukan bilangan pada pola bilangan tersebut?
4. Guru menegaskan tujuan yang akan dipelajari hari ini
5. Guru menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.
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Kegiatan Inti (100 menit)
Mengamati
6. Peserta didik mengamati gambar yang ada dalam kegiatan 1 LKS 3 (terlampir).
Mengeksplorasi
7. Peserta didik berkelompok untuk mencermati pola bilangan yang diberikan pada LKS 3
(terlampir) kegiatan 1 no 2 dan 3.
Mengasosiasi
8. Peserta didik menyelesaikan permasalahan pada kegiatan 1 no 4, 5, dan 6
9. Untuk mengetahui pemahaman materi yang dipelajari, peserta didik mengerjakan
permasalahan yang diajukan pada kegiatan pendahuluan tersebut di atas.
Mengomunikasi
10. Salah satu anggota kelompok mempresentasikan hasil diskusi kegiatan sebelumnya.
11. Peserta didik memberikan tanggapan hasil presentasi meliputi tanya jawab untuk
mengkonfirmasi, melengkapi informasi ataupun tanggapan lainnya.
Mencipta
12. Peserta didik menggambarkan pola segitiga pascal
Kegiatan Penutup (10 menit)
1. Peserta didik bersama-sama dengan guru membuat kesimpulan mengenai pola bilangan
pada segitiga pascal.
2. Setiap kelompok diberikan perolehan penghargaan berkaitan dengan aktivitas kelompok.
3. Untuk memberikan penguatan, peserta didik diminta untuk memahami kegunaan segitiga
pascal dalam menetukan banyaknya himpunan bagian dengan mempelajari pada situs
dalam
internet
berikut
:
http://www.mathsisfun.com/pascals-triangle.html;
http://www.math.rutgers.edu/~erowland/pascalssimplices-project.html;
http://www
.maplesoft.com/applications/view.aspx?sid=3617&view=html
I. Penilaian
1. Sikap spiritual
a. Teknik Penilaian: Observasi
b. Bentuk Instrumen: Lembar observasi
c. Kisi-kisi:
No.
Sikap/nilai
Butir
Instrumen
1. Mempertebal keyakinan terhadap kebesaran Tuhan
1-2
setelah melihat keteraturan yang ada di alam sekitar.
2. Bersyukur atas kebesaran Tuhan dengan adanya
3-4
keunikan pola keteraturan di alam semesta
2. Sikap sosial
a. Teknik Penilaian : Tes
b. Bentuk Instrumen: Angket
c. Kisi-kisi:
No.
Sikap/nilai
Butir
Instrumen
1. Rasa ingin tahu
1-3
2. Percaya diri
4-6
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3.

3. Ketertarikan pada matematika
Pengetahuan
a. Teknik Penilaian: Tes
b. Bentuk Instrumen: Uraian
c. Kisi-kisi:
No.
Indikator
1.
2.
3.
4.
5.

4.

Menentukan pola bilangan bulat
Menentukan pola bilangan segitiga
Menentukan pola bilangan persegi
Menentukan pola bilangan persegipanjang
Menentukan pola bilangan segitiga pascal

Keterampilan
a. Teknik Penilaian:Observasi
b. Bentuk Instrumen: Lembar Observasi
c. Kisi-kisi:
No.
Indikator
1.
2.
3.

Menggambakan pola bilangan
Menggunakan strategi yang sesuai dan beragam
Menunjukkan kemampuan mempertahankan pendapat
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PROFIL TINGKAT BERFIKIR SISWA KELAS V SD DALAM BELAJAR
GEOMETRI BERDASARKAN TEORI VAN HIELE
Dewi Rachmayanti Permana
(PGSD, Universitas Adi Buana Surabaya)
dewirachmayantipermana@gmail.com
Dian Kusmahartia
(PGSD, Universitas Adi Buana Surabaya)
Abdullah Jaelani
(Universitas Airlangga Surabaya)
abdjae@gmail.com
Abstract
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat berfikir siswa kelas V SD dalam
mempelajari geometri tentang bangun datar persegi, persegi panjang dan segitiga berdasarkan
model pembelajaran Van Hiele. Van Hiele menggemukakan adanya tingkat berfikir siswa
dalam memepelajari geometri, antara lain tingkat visualisasi, tingkat deskriptif, tingkat
abstraksi, tingkat deduksi dan tingkat rigor. Subjek penelitian ini terdiri dari enam siswa yaitu
dua siswa yang mempunyai kemampuan tinggi, dua siswa yang mempunyai kemampuan
sedang dan dua siswa yang mempunyai kemampuan rendah. Dari hasil analisis, diperoleh
bahwa ada perubahan tingkat berpikir dari siswa yang mempunyai kemampuan tinggi, sedang
dan rendah setelah diajarkannya geometri tentang bangun datar persegi, persegi panjang dan
segitiga berdasarkan model pembelajaran Van Hiele. Rata-rata kenaikan tingkat berpikir pada
siswa yang berkemampuan tinggi, sedang rendah itu mengalami kenaikan 1 tingkat.
Kata kunci : Tingkat Berfikir, Van Hiele
PENDAHULUAN
Di dalam materi matematika yang diberikan di Sekolah Dasar terdapat beberapa
materi mulai dari aljabar, bilangan, statistik maupun geometri. Geometri adalah salah satu
cabang matematika yang mempelajari tentang bentuk, ruang, komposisi beserta sifat-sifatnya,
ukuran-ukurannya dan hubungan antara yang satu dengan yang lain. Dalam belajar geometri
yang dikemukakan oleh Van Hiele menguraikan tahap perkembangan mental anak. Tingkat
berfikir adalah tinggi rendah dalam menggunakan akal budi untuk memutuskan sesuatu.
Tingkat berfikir yang dikemukakan oleh Van Hiele ada lima tingkat yaitu tingkat visualisasi,
deskriptif, abstraksi, deduksi dan rigor. Menurut Van Hiele ada tiga unsur dalam pengajaran
matematika yaitu waktu, materi pengajaran dan metode pengajaran, jika ketiganya ditata
secara terpadu maka akan terjadi peningkatan kemampuan berfikir anak kepada tingkatan
berfikir lebih tinggi.
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Berikut ini adalah tahapan berpikir atau tingkat kognitif yang dilalui siswa dalam
pembelajaran geometri yang dikemukakan oleh Van Hiele.
Tabel 1 Tingkat Berfikir Berdasarkan Teori Van Hiele
Level
0

Tingkat
Visualisasi

Tahap
Pengenalan

1

Deskriptif

Analisis

2

Abstraksi

Pengurutan/
Relasional

3

Deduksi

Deduksi

4

Rigor

Keakuratan/
Matematis

Penjelasan
Siswa hanya baru mengenal bangunbangun geometri
Siswa
sudah
dapat
mendeskripsikan/menyebutkan
bagian-bagian yang ada pada suatu
bangun dan mengamati sifat-sifat
yang dimiliki oleh bangun-bangun
geometri
Siswa sudah bisa memahami
hubungan antar ciri satu bangun
dengan cirri bangun yang lainnya
Siswa sudah dapat mengambil
kesimpulan secara deduktif yaitu
penarikan kesimpulan dari hal-hal
yang bersifat khusus
Siswa sudah memahami betapa
pentingnya ketepatan dari prinsipprinsip dasar yang melandasi suatu
pembuktian

Dari penjelasan diatas peneliti ingin melihat bagaimana perubahan tingkat berfikir
siswa kelas V ini dalam belajar geometri sebelum dan sesudah diajarkan khususnya bagi
siswa yang mempunyai kemampuan tinggi, sedang dan rendah? Dari sini diharapkan dapat
dijadikan masukan untuk calon pendidik dan pendidik matematika pada umumnya dan guru
Sekolah Dasar pada khususnya. Tujuannya untuk mengetahui tingkat berfikir siswa kelas V
terkait dengan pembelajaran geometri berdasarkan teori Van Hiele. Dan ingin memberikan
masukan sekaligus pengetahuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh teori Van Hiele
terhadap tingkat berfikir siswa dalam belajar geometri.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam
Afwan (1992:21-22) menyatakan bahwa Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang
53

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2014
“ Membangun Paradigma Baru Pembelajaran Matematika melalui
Implementasi Kurikulum 2013 “
Surabaya, 10 Mei 2014
orang yang diamati. Maka dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan tingkat berfikir siswa
kelas V SD dalam belajar geometri berdasarkan teori Van Hiele. Pengambilan subjek
penelitian dilakukan dengan cara purposive sampling. Purposive Sampling adalah teknik
pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini
misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau
mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi
social yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik ini karena untuk mengambil sampel
hanya beberapa siswa yang mempunyai kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Sedangkan
pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara mengerjakan soal tes dan melakukan
wawancara. Dimana setiap butir soal dalam soal tes dan wawancara adalah tingkat berfikir
yang berdasarkan teori Van Hiele. Jadi, jika siswa dalam satu soal sudah salah dalam
menjawab maka siswa tersebut tidak bisa melanjutkan atau mengerjakan soal yang
berikutnya dan jawaban selanjutnya dianggap salah.
Teori Van Hiele memberikan pengaruh yang baik untuk tingkat berfikir siswa kelas V
sekolah dasar dalam belajar geometri. Berdasarkan data hasil penelitian diketahui jumlah
subjek sebagai sampel yang di analisis yaitu 6 siswa SDN Tenggilis Mejoyo I Surabaya.
Semua sampel diberikan soal test sebelum diajarkan geometri (pretest) dan dilakukan
wawancara. Kemudian dari jawaban itu dianalisis. Dari sinilah didapat tingkat berfikir
masing-masing sampel. Setelah itu semua sampel diberikan materi geometri berdasarkan
teori Van Hiele. Kemudian diberikan soal test setelah diajarkan geometri (posttest) dan
dilakukan wawancara. Kemudian dari jawaban itu dianalisis. Hasil analisis data pretest dan
posttest inilah yang merupakan hasil penelitian ini. Analisis data menurut Model Miles and
Huberman dalam Sugiyono dilakukan melalui 3 tahap, yaitu.
1) Data Reduction (Reduksi Data)
Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang
penting, dicari pola dan temanya. Misal pada bidang pendidikan, setelah peneliti
memasuki setting sekolah sebagai tempat penelitian, maka dalam meraduksi data peneliti
akan

memfokuskan

pada

murid

yang

memiliki

kecerdasan

tinggi

dengan

mengkategorikan pada aspek gaya belajar, perilaku sosial, interaksi dengan keluarga dan
lingkungan.
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Jadi, data dalam penelitian ini diambil dari nilai rata-rata siswa dalam pelajaran
matematika. Dan kemudian dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu kelompok
tinggi, sedang dan rendah. Dari kelompok-kelompok tersebut maka diambillah dua
sampel secara acak untuk dilakukan penelitian.
2) Data Display (penyajian data)
Data display berarti mendisplay data yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian singkat,
bagan, hubungan antar katagori, dsb. Menyajikan data yang sering digunakan dalam
penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Ini dimaksudkan untuk memahami apa yang
terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. Setelah
dilakukan tes dan wawancara pada siswa-siswa tersebut maka dari hasil data tersebut
disajikan dalam bentuk uraian.
3) Conclusion Drawing / Verification
Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan
dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal
namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih
bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada di lapangan. Kesimpulan
penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berupa
deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas dapat berupa
hubungan kausal / interaktif dan hipotesis / teori. Dari penyajian data tersebut, kemudian
ditariklah kesimpulan apa yang didapat setelah melakukan tes dan wawancara tersebut.
Berdasarkan hasil analisis data tersebut ternyata teori Van hiele dapat merubah tingkat
berfikir siswa menjadi ke tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya.

HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian ini dijelaskan dalam bentuk deskriptif. Sebelumnya, untuk
memperoleh informasi tentang tingkat berpikir siswa berdasarkan teori Van Hiele dalam
belajar bangun datar yaitu bangun datar persegi, persegi panjang dan segitiga, terlebih dahulu
dilakukan pengambilan subjek penelitian yang terdiri dari 2 siswa yang memiliki kemampuan
tinggi, 2 siswa yang memiliki kemampuan sedang dan 2 siswa yang memiliki kemampuan
rendah. Mengambil subjek penelitian dengan melihat nilai ulangan dan tugas yang dimiliki
oleh guru kelas. Selain itu, bertanya langsung kepada guru kelas mana siswa yang memiliki
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kemampuan tinggi, sedang dan rendah karena guru kelas yang paling tahu tentang
kemampuan siswanya. Berikut ini adalah daftar siswa yang menjadi subjek penelitian.
Tabel 2 Daftar Subjek Penelitian
No

Kode Subjek

Kemampuan

1

BU

Tinggi

2

LS

Tinggi

3

RP

Sedang

4

HJP

Sedang

5

SM

Rendah

6

IM

Rendah

Setelah pemilihan subjek penelitian, peneliti melakukan tes dan wawancara dengan
masing-masing subjek penelitian untuk memperoleh informasi tentang tingkat berpikir siswa
sebelum diajarkannya geometri bangun datar khususnya bangun persegi, persegi panjang dan
segitiga. Adapun soal tes dan wawancara tersebut adalah berkaitan dengan menyebutkan dan
memberi nama pada bangun datar, mengamati bangun datar yaitu bangun datar persegi,
persegi panjang dan segitiga, menyebutkan sifat-sifat atau ciri-ciri bangun datar khususnya
bangun datar persegi, persegi panjang dan segitiga, mengukur gambar bangun persegi,
persegi panjang dan segitiga, menggambar dan membagi suatu bangun menjadi bangun yang
berbeda.
Setelah mengerjakan soal tes dan melakukan wawancara, hasil data tersebut kemudian
dilakukan analisis. Analisis data dimulai dari subjek penelitian yang mempunyai kemampuan
tinggi, subjek penelitian yang mempunyai kemampuan sedang dan kemudian ke subjek
penelitian yang mempunyai kemampuan rendah. Dari hasil analisis data tersebut diperoleh
kesimpulan sebagai berikut :
1. Siswa yang mempunyai kemampuan tinggi tersebut tingkat berfikirnya menurut teori van
hiele mengalami kenaikan 1 tingkat. Siswa BU dari tingkat 2 ke tingkat 3 dan siswa LS
dari tingkat 2 ke tingkat 3.
2. Siswa yang mempunyai kemampuan sedang tersebut tingkat berfikirnya menurut teori
van hiele mengalami kenaikan 1 tingkat. Siswa RP dari tingkat 2 ke tingkat 3 dan siswa
HJP dari tingkat 2 ke tingkat 3.
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3. Siswa yang mempunyai kemampuan rendah tersebut tingkat berfikirnya menurut teori
van hiele satu siswa mengalami kenaikan 2 tingkat dan 1 siswa mengalami kenaikan 1
tingkat. Siswa SM dari tingkat 0 ke tingkat 2 dan siswa IM dari tingkat 0 ke tingkat 1.
Dari kesimpulan di atas, menunjukkan bahwa ada perubahan tingkat berpikir dari
siswa yang mempunyai kemampuan tinggi, sedang dan rendah setelah diajarkannya geometri
tentang bangun datar persegi, persegi panjang dan segitiga berdasarkan model pembelajaran
Van Hiele. Rata-rata kenaikan tingkat berpikir pada siswa yang berkemampuan tinggi,
sedang rendah itu mengalami kenaikan 1 tingkat.
PEMBAHASAN
Setelah pemilihan subjek penelitian, peneliti melakukan tes dan wawancara dengan
masing-masing subjek penelitian untuk memperoleh informasi tentang tingkat berpikir siswa
sebelum diajarkannya geometri bangun datar khususnya bangun persegi, persegi panjang dan
segitiga. Adapun soal tes dan wawancara tersebut adalah berkaitan dengan menyebutkan dan
memberi nama pada bangun datar, mengamati bangun datar yaitu bangun datar persegi,
persegi panjang dan segitiga, menyebutkan sifat-sifat atau ciri-ciri bangun datar khususnya
bangun datar persegi, persegi panjang dan segitiga, mengukur gambar bangun persegi,
persegi panjang dan segitiga, menggambar dan membagi suatu bangun menjadi bangun yang
berbeda.
Setelah mengerjakan soal tes dan melakukan wawancara, hasil data tersebut kemudian
dilakukan analisis. Analisis data dimulai dari subjek penelitian yang mempunyai kemampuan
tinggi, subjek penelitian yang mempunyai kemampuan sedang dan kemudian ke subjek
penelitian yang mempunyai kemampuan rendah. Adapun analisis tiap subjek penelitian
adalah sebagai berikut.
1. Siswa BU sebelum diajarkan geometri bangun datar khususnya bangun datar persegi,
persegi panjang dan segitiga tetapi siswa sudah bisa mengerjakan soal dan dalam hasil
wawancara siswa BU sudah dapat sampai pada level tingkat 2. Dan setelah diajarkan
geometri tentang bangun datar persegi, persegi panjang dan segitiga siswa BU mengalami
peningkatan tingkat berpikir menjadi tingkat 3. Ada kenaikan tingkat berpikir yaitu 1
tingkat.
2. Siswa LS sebelum diajarkan geometri bangun datar khususnya bangun datar persegi,
persegi panjang dan segitiga tetapi siswa sudah bisa mengerjakan soal dan dalam hasil
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wawancara siswa LS sudah dapat sampai pada level tingkat 2. Dan setelah diajarkan
geometri tentang bangun datar persegi, persegi panjang dan segitiga siswa LS mengalami
peningkatan tingkat berpikir menjadi tingkat 3. Ada kenaikan tingkat berpikir yaitu 1
tingkat.
3. Siswa RP sebelum diajarkan geometri bangun datar khususnya bangun datar persegi,
persegi panjang dan segitiga tetapi siswa sudah bisa mengerjakan soal dan dalam hasil
wawancara siswa RP sudah dapat sampai pada level tingkat 2. Dan setelah diajarkan
geometri tentang bangun datar persegi, persegi panjang dan segitiga siswa RP mengalami
peningkatan tingkat berpikir menjadi tingkat 3. Ada kenaikan tingkat berpikir yaitu 1
tingkat.
4. Siswa HJP sebelum diajarkan geometri bangun datar khususnya bangun datar persegi,
persegi panjang dan segitiga tetapi siswa sudah bisa mengerjakan soal dan dalam hasil
wawancara siswa BU sudah dapat sampai pada level tingkat HJP Dan setelah diajarkan
geometri tentang bangun datar persegi, persegi panjang dan segitiga siswa HJP
mengalami peningkatan tingkat berpikir menjadi tingkat 3. Ada kenaikan tingkat berpikir
yaitu 1 tingkat.
5. Siswa SM sebelum diajarkan geometri bangun datar khususnya bangun datar persegi,
persegi panjang dan segitiga tetapi siswa sudah bisa mengerjakan soal dan dalam hasil
wawancara siswa BU sudah dapat sampai pada level tingkat 0. Dan setelah diajarkan
geometri tentang bangun datar persegi, persegi panjang dan segitiga siswa SM mengalami
peningkatan tingkat berpikir menjadi tingkat 2. Ada kenaikan tingkat berpikir yaitu 2
tingkat.
6. Siswa IM sebelum diajarkan geometri bangun datar khususnya bangun datar persegi,
persegi panjang dan segitiga tetapi siswa sudah bisa mengerjakan soal dan dalam hasil
wawancara siswa IM sudah dapat sampai pada level tingkat 0. Dan setelah diajarkan
geometri tentang bangun datar persegi, persegi panjang dan segitiga siswa IM mengalami
peningkatan tingkat berpikir menjadi tingkat 1. Ada kenaikan tingkat berpikir yaitu 1
tingkat.
Dari analisis di atas, menunjukkan bahwa ada perubahan tingkat berpikir dari siswa
yang mempunyai kemampuan tinggi, sedang dan rendah setelah diajarkannya geometri
tentang bangun datar persegi, persegi panjang dan segitiga berdasarkan model pembelajaran
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Van Hiele. Rata-rata kenaikan tingkat berpikir pada siswa yang berkemampuan tinggi,
sedang rendah itu mengalami kenaikan 1 tingkat.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dijelaskan sebelumnya, disimpulkan bahwa
ada perubahan tingkat berpikir dari siswa yang mempunyai kemampuan tinggi, sedang dan
rendah setelah diajarkannya geometri tentang bangun datar persegi, persegi panjang dan
segitiga berdasarkan teori Van Hiele. Dan siswa yang mempunyai kemampuan tinggi dan
sedang mempunyai tingkat berpikir yang sama. Sedangkan siswa yang mempunyai
kemampuan rendah tingkat berpikirnya tidak bisa menyamai yang mempunyai kemampuan
tinggi dan sedang. Walaupun begitu, siswa yang mempunyai kemampuan rendah, mengalami
perubahan tingkat berpikirnya setelah diajarkan geometri tentang bangun datar persegi,
persegi panjang dan segitiga.
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Profil Keterampilan Berpikir Kritis pada Siswa SMP dengan
Kemampuan Matematika Tinggi dalam Menyelesaikan Soal-soal
Berpikir Kritis Masalah Matematika
Oleh : Ismail
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika (S3) Pascasarjana Unesa Surabaya

Abstrak
Berpikir kritis sangat penting di abad ke 21, sebab abad ini merupakan era informasi dan
teknologi. Berpikir kritis dapat meningkatkan keterampilan verbal dan analitik, berpikir kritis
meningkatkan kreativitas, berpikir kritis penting untuk refleksi diri. Keterampilan berpikir
kritis membantu siswa untuk menyelesaikan masalah matematika. Sehingga profil
keterampilan berpikir kritis pada siswa SMP dalam menyelesaikan masalah matematika
sangat bermanfaat dipelajari oleh siapapun yang menaruh minat pada pendidikan. Untuk
mencapai hal tersebut digunakan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif
digunakan dengan tujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek
penelitian secara holistik pada suatu konteks khusus yang alamiah dan mencermati apa yang
ada di balik gejala yang terjadi. Subjek penelitian adalah seorang siswa SMP kelas VIII
berkemampuan matematika tinggi. Profil keterampilan berpikir kritis siswa diperoleh dari
wawancara mendalam berbasis masalah. Pada saat wawancara untuk mengetahui dan
menggali keterampilan bepikir kritis siswa, digunakan pedoman wawancara. Proses ini
dilakukan setelah peneliti mendapatkan gambaran tentang kemampuan menyelesaikan
masalah matematika. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti
sendiri, sedangkan instrumen pendukung adalah (1) soal-soal berpikir Kritis masalah
matematika. Soal berpikir kritis ditujukan untuk siswa untuk mengetahui kemampuan
berpikir kritis dalam menyelesaikan soal tersebut. Soal-soal tersebut merupakan soal-soal
pemecahan masalah, (2) Pedoman wawancara: wawancara yang dilakukan dalam penelitian
ini adalah wawancara berbasis tugas, yang dilakukan dengan cara subjek diberi tugas tertulis
dan diberi waktu untuk menyelesaikannya. Setelah itu, subjek diwawancarai berdasar
pekerjaan yang sudah dilakukan. Saat wawancara dilakukan pengamatan dengan dibantu
handycam. Tujuan wawancara adalah menginvestigasi proses berpikir kritis siswa yang
dilakukan subjek penelitian dalam menyelesailkan soal-soal berpikir kritis masalah
matematika. Melalui wawancara diharapkan dapat menggali dan mengungkapkan
keterampilan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. Hasilnya
menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kritis siswa SMP kelas VIII berkemampuan
matematika tinggi adalah sebagai berikut: keterampilan interpretasi muncul ditandai dengan
munculnya sub indikator ketegorisasi dan dekode; keterampilan analisis muncul ditandai
dengan munculnya sub indikator memeriksa gagasan, mengidentifikasi argumen, dan
menganalisis argumen; keterampilan evaluasi ditandai dengan munculnya sub indikator
menilai argumen; keterampilan inferensi ditandai dengan munculnya sub indikator menarik
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kesimpulan, memecahkan masalah, mengambil keputuan; keterampilan penjelasan ditandai
dengan munculnya sub indikator menyatakan masalah, mengemukakan kebenaran prosedur,
dan mengemukakan argumen; keterampilan regulasi diri ditandai dengan munculnya sub
indikator mengoreksi diri.
Kata kunci: Berpikir kritis, Keterampilan berpikir kritis.

BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan yang sangat penting di abad 21
disamping keterampilan-keterampilan
belajar yang lain seperti berpikir kreatif,
keterampilan komunikasi dan keterampilan kolaborasi (The Partnership for 21st Century
Skills, 2009). Keterampilan-keterampilan belajar tersebut diakui sebagai bagian yang tidak
terpisah dari siswa yang dipersiapkan untuk bekal pada kehidupan yang lebih kompleks
dan mempersiapkan siswa pada lingkungan kerja di abad ke-21.
Berpikir kritis
merupakan salah satu keterampilan yang diperlukan oleh setiap orang. Mengapa berpikir
kritis penting sehingga perlu dipelajari? Ada beberapa alasan, antara lain: Menurut Huitt
(1998) berpikir kritis sangat penting di abad ke 21, sebab abad ini merupakan era
informasi dan teknologi. Seorang harus merespons perubahan dengan cepat dan efektif,
sehingga memerlukan keterampilan intelektual yang fleksibel, kemampuan menganalisis
informasi, dan mengintegrasikan berbagai sumber pengetahuan untuk memecahkan
masalah. Berpikir kritis dapat meningkatkan keterampilan verbal dan analitik,
meningkatkan cara mengekspresikan gagasan, berguna dalam mempelajari cara
menganalisis struktur teks dengan logis, meningkatkan kemampuan untuk memahami.
Berpikir kritis meningkatkan kreativitas, berguna untuk mengevaluasi ide baru, memilih
yang terbaik, dan memodifikasi bila perlu. Berpikir kritis penting untuk refleksi diri.
Di dalam berpikir kritis terdapat aspek-aspek yang menjadi ciri berpikir kritis yang
selanjutnya disebut dengan indikator-indikator berpikir kritis. Indikator-indikator tersebut
dapat dikelompokkan ke dalam keterampilan-keterampilan berpikir kritis. Keterampilan
berpikir kritis yang utama yaitu: interpretasi (interpretation), analisis (analysis), evaluasi
(evaluation), inferensi (inference), penjelasan (explanation), dan regulasi diri (selfregulation). Keterampilan berpikir kritis tersebut dijabarkan menjadi indikator dan sub
indikator sebagai berikut: (1) Interpretasi: kategorisasi, dekode, mengklarifikasi makna,
(2) Analisis: memeriksa gagasan, mengidentifikasi argumen, menganalisis argumen, (3)
Evaluasi: menilai klaim (pernyataan), menilai argumen, (4) Inferensi: mempertanyakan
klaim, memikirkan alternatif, menarik kesimpulan, memecahkan masalah, mengambil
keputusan, (5) Penjelasan: menyatakan masalah, menyatakan hasil, mengemukakan
kebenaran prosedur, mengemukakan argumen, dan (6) Regulasi diri: meneliti diri,
mengoreksi diri.
Matematika merupakan disiplin yang diduga sesuai untuk mengembangkan proses
berpikir benar dan logis. Tetapi timbul pertanyaan, apakah dengan mengajarkan
matematika terhadap siswa secara otomatis mengajar berpikir kritis pada siswanya?
Kenyataannya tidak demikian, sering guru belum berhasil mengajarkan keterampilan
berpikir kritis terhadap siswanya, guru lebih mengajarkan isi materi pelajaran saja.
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Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap pembelajaran matematika di kelas VII,
VIII, dan IX dari 7 guru matematika yang berasal dari beberapa kecamatan berbeda di
kabupaten Ponorogo pada tanggal-tanggal 10, 11, 12 dan 31 di bulan Oktober dan tanggal
1 di bulan Nopember tahun 2012, menunjukkan hasil sebagai berikut: Dari 7 guru yang
diobsevasi baru tiga guru yang sudah mengembangkan perangkat pembelajaran yang
bagus dan sudah konstruktivis, dan dalam pembelajaran siswa diberi kesempatan untuk
menyampaikan ide kelompoknya di depan kelas. Tapi pada saat siswa sebagai wakil
kelompok menyampaikan ide/pendapatnya di depan kelas guru kurang memberdayakan
jawaban dari kelompok lain tapi guru langsung memberi jawaban yang benar secara
langsung pada siswa. Empat dari 7 guru kurang memberi kesempatan pada siswa untuk
mengungkapkan idenya di depan kelas, sehingga siswa tidak mendapat ruang untuk
menyampaikan idenya di depan kelas. Hanya 2 dari 7 guru yang sudah mengembangkan
pertanyaan-pertanyaan yang melibatkan berpikir tingkat tinggi seperti berpikir kritis dan
kreatif.
Pada tahun 1983, dalam laporan “A Nation at Risk” Komisi Nasional dalam
Pendidikan di Amerika Serikat (dalam Schafersman, 1991) memberikan peringatan,
bahwa: "Banyak siswa usia 17 tahun tidak memiliki keterampilan intelektual tingkat yang
lebih tinggi, hampir 40 persen tidak bisa menarik kesimpulan dari bahan tertulis, hanya
seperlima dapat menulis sebuah esai persuasif, dan hanya sepertiga dapat memecahkan
masalah matematika yang memerlukan beberapa langkah. "
Pemikiran kritis dapat dikembangkan melalui pembelajaran matematika.
Masalahnya, apakah selama ini guru di kelas sudah mengembangkan kemampuan berpikir
kritis melalui pembelajarannya? Berdasarkan hasil observasi terbatas terhadap guru di
kelas dan penelaahan terhadap perencanaan pembelajaran yang dibuat dari 7 guru SMPN
di kabupaten Ponorogo, menunjukkan bahwa guru lebih berorientasi ke isi materi
pelajaran. Pengajaran yang dilakukan guru masih kurang dalam pengembangan
keterampilan berpikir kritis siswa.
Menurut Krulik dan Rudnick (1999) untuk dapat mengembangkan keterampilan
berpikir kritis siswa, guru perlu mencari strategi yang tepat dalam pembelajaran yang
dilakukannya. Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kritis dapat diajukan guru pada
siswanya. Terdapat bermacam-macam contoh pertanyaan kritis misalnya, Apakah ada cara
lain? Apakah jika ...? Apa yang salah?
Soal yang mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa memiliki ciri yang
berbeda dibandingkan dengan soal yang biasa. Menurut Gokhale (dalam Herman, 2009)
yang dimaksud dengan soal berpikir kritis adalah soal yang melibatkan analisis, sintesis,
dan evaluasi dari suatu konsep. Sedangkan menurut Langrehr (dalam Herman, 2009),
untuk melatih berpikir kritis siswa harus didorong untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan
yang berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut: (1) Menentukan konsekuensi dari suatu
keputusan atau suatu kejadian; (2) Mengidentifikasi asumsi yang digunakan dalam suatu
pernyataan; (3) Merumuskan pokok-popok permasalahan; (4) Menemukan adanya bias
berdasarkan pada sudut pandang yang berbeda; (5) Mengungkapkan penyebab suatu
kejadian; (6) Memilih fakor-faktor yang mendukung terhadap suatu keputusan.
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Soal berpikir kritis adalah soal yang melibatkan analisis, sintesis, dan evaluasi dari
suatu konsep. Soal berpikir kritis merupakan soal atau masalah yang terbuka (open ended),
prosesnya terbuka, hasil akhirnya terbuka atau cara pengembangan lanjutannya terbuka.
Secara lebih spesifik, soal berpikir kritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal
yang memiliki karakteristik sebagai berikut: soal yang menyajikan informasi yang salah,
soal yang menyajikan informasi yang kontradiktif, soal yang informasinya dirubah, soal
yang penyelesaiannya lebih dari satu macam, soal yang memuat kesimpulan yang keliru,
soal yang memenuhi kondisi tertentu, soal yang memuat informasi yang tidak lengkap.
Berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran 7 guru di kabupaten Ponorogo
pembelajaran di kelas diperoleh bahwa proses bernalar masih belum dikembangkan
dengan baik. Dalam pembelajaran matematika, khususnya, bukannya bernalar tingkat
tinggi yang dibelajarkan di ruang kelas, melainkan justru kecakapan berhitung cepat dan
menghafal rumus tanpa makna lebih dikedepankan. Alasan guru tidak membelajarkan
kecakapan bernalar tingkat tinggi salah satunya karena model dan sistem ujian nasional
(UN) kita. Sistem UN yang yang dilaksanakan dominan pada kecakapan menghafal
informasi semata sehingga para pelajar dan juga gurunya, menghindari proses bernalar
tingkat tinggi.
.
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai
berikut: Bagaimana profil keterampilan berpikir kritis siswa SMP kelas VIII
berkemampuan tinggi dalam menyelesaikan soal-soal berpikir kritis masalah matematika?
Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian di atas tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan mengenai
profil keterampilan berpikir kritis siswa SMP kelas VIII berkemampuan tinggi dalam
menyelesaikan soal-soal berpikir kritis masalah matematika

2. Metode Penelitian
Penelitian ini untuk mengungkap hakekat dari gejala yang muncul dari subjek
penelitian. Hal itu digunakan untuk memahami keterampilan berpikir kritis siswa.
Berdasarkan tujuan penelitian, yaitu memperoleh deskripsi mengenai profil keterampilan
berpikir kritis siswa SMP dalam menyelesaikan soal-soal berpikir kritis masalah matematika.
Untuk mencapai hal tersebut digunakan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif
digunakan dengan tujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek
penelitian secara holistik pada suatu konteks khusus yang alamiah dan mencermati apa yang
ada di balik gejala yang terjadi.
2.1 Subjek Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kelas VIII SMP. Dipilih siswa SMP kelas VIII dengan
pertimbangan, pertama siswa ini diasumsikan berada pada tingkat formal, sehingga mampu
berpikir lebih abstrak untuk menghasilkan jawaban-jawaban yang kritis, siswa pada tingkat
ini mempunyai cukup pengetahuan dan pengalaman dalam materi-materi matematika dasar,
karena telah melewati jenjang sekolah dasar yang di dalamnya terdapat materi-materi, seperti
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bilangan, bangun-bangun geometri atau bentuk-bentuk aljabar, dan pertimbagan ke tiga siswa
pada jenjang ini masih merupakan jenjang pendidikan dasar, sehinga hasil eksplorasi tingkat
berpikir kritis ini dapat menjadi pijakan atau pedoman untuk jenjang pendidikan berikutnya.
Subjek penelitian dipilih didasarkan pada kemampuan matematika. Subjek
penelitian adalah seorang siswa kelas VIII SMP Luqman Al-Hakim berkemampuan
matematika tinggi. Cara memilih subyek yang sesuai kriteria yang sudah ditetapkan adalah
pertama siswa SMP kelas VIII yang diminta menyelesaikan soal tes uji kemampuan
matematika pada tanggal 6 Pebruari 2014. Hasil tes dinilai dengan menggunakan skor dari 0
sampai dengan 100 dan hasilnya disajikan pada Tabel berikut.
Tabel 1: Hasil tes kemampuan matematika calon subjek
Kemampuan matematika
Skor tes (x)

Rendah (x < 55)

Sedang (55 ≤ x <
80)

Tinggi (x ≥ 80)

Jumlah siswa

19

22

6

Berdasarkan hasil tes pada Tabel 1, dan hasil diskusi dengan guru matematika di kelas
VIII tersebut, dipilih seorang siswa dengan kemampuan matematika tinggi
Langkah selanjutnya adalah wawancara. Pada saat wawancara untuk mengetahui dan
menggali keterampilan bepikir kritis siswa, digunakan pedoman wawancara. Proses ini
dilakukan setelah peneliti mendapatkan gambaran tentang kemampuan menyelesaikan soalsoal berpikir kritis.
2.2 Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data
Instrumen dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
a. Peneliti sendiri
b. Soal-soal Berpikir Kritis
Soal berpikir kritis adalah soal yang melibatkan analisis, sintesis, dan evaluasi dari suatu
konsep. Soal berpikir kritis ditujukan untuk siswa untuk mengetahui kemampuan berpikir
kritis dalam menyelesaikan soal tersebut. Soal-soal tersebut merupakan soal-soal pemecahan
masalah.
c. Pedoman Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara berbasis tugas,
yang dilakukan dengan cara subjek diberi tugas tertulis dan diberi waktu untuk
menyelesaikannya. Setelah itu, subjek diwawancarai berdasar pekerjaan yang sudah
dilakukan. Saat wawancara direkam dengan handycam. Dari hasil rekaman itu
dilakukan pengamatan dengan membuat catatan-catatan untuk mendapatkan data
tentang keterampilan berpikir kritis siswa. Tujuan wawancara adalah menginvestigasi
proses berpikir kritis siswa yang dilakukan subjek penelitian dalam menyelesailkan
soal-soal berpikir kritis masalah matematika. Melalui wawancara diharapkan dapat
menggali dan mengungkapkan keterampilan berpikir kritis siswa dalam
menyelesaikan soal-soal berpikir kritis.
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2.3 Teknik Analisis Data
Analisis hasil tes komprehensif berdasarkan kebenaran penyelesaian yang
dilakukan siswa dengan dipandu petunjuk penyelesaian dan kuncinya. Dari jawaban siswa
tersebut dianalisis kemudian dipilih seorang siswa yang sesuai dengan kriteria yang sudah
ditetapkan.
Analisis data hasil wawancara berkenaan dengan keterampilan berpikir kritis siswa dilakukan
dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Reduksi data, yaitu kegiatan yang mengacu pada proses pemilihan, pemusatan
perhatian penyederhanaan pengabstraksian dan transformasi data mentah di lapangan.
Validasi data sudah mulai dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, yaitu
dengan cara triangulasi. Pada penelitian ini triangulasi data yang digunakan adalah
triangulasi waktu. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara memeriksa hasil
pekerjaan subjek pada waktu yang berbeda, pada penelitian ini triangulasi waktu
dilakukan terhadap data hasil tes berpikir kritis dan wawancara dengan cara
memberikan tes dan wawancara terhadap subjek pada waktu yang berbeda dengan
materi tes dan wawancara yang serupa.
2. Pemaparan data yang meliputi pengklasifikasi dan identifikasi data, yaitu menuliskan
kumpulan data yang terorganisir dan terkategori sehingga memungkinkan untuk
menarik kesimpulan dari data tersebut.
3. Menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dan menverifikasi kesimpulan
tersebut. Tahap penarikan kesimpulan dalam penelitian ini merupakan aktifitas
memberikan makna dan memberikan penjelasan terhadap hasil penyajian data, yaitu
berupa temuan tentang deskripsi mengenai keterampilan berpikir kritis siswa SMP
dalam menyelesaikan soal-soal berpikir kritis masalah matematika berdasarkan
kemampuan matematikar. Pada tahap ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan
berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah terkumpul, baik yang diperoleh
dengan menggunakan tes maupun yang diperoleh dari hasil wawancara.

3. Hasil Penelitian
Untuk mengetahui profil keterampilan berpikir kritis siswa SMP kelas VIII
berkemampuan tinggi dalam menyelesaikan soal-soal berpikir kritis masalah matematika,
peneliti mewawancarai berbasis masalah pada 12 dan 24 Maret 2014. Soal Berpikir Kritis
Masalah matematika yang diberikan adalah:
1. Fadhil ingin membuat 3 buah rak di atas mejanya, setiap rak panjangnya 30 cm. Untuk
keperluan tersebut, Fadhil pergi ke toko untuk membeli papan kayu. Di toko tersebut,
ternyata tersedia papan kayu dengan panjang 90 cm dan harganya Rp 18.000,00 per
papan. Selanjutnya memotongkan papan kayu tersebut dan ongkos sekali pemotongan
adalah Rp 2.000,00. Akhirnya Fadil mendapatkan struk pembayaran sebagai berikut:
Bon Pembayaran
1 Papan kayu dengan panjang 90 cm.........................................Rp 18.000,00
3 x ongkos potong @ Rp. 2.000,00.............................................Rp 6.000,00
Pajak 6% dari hasil pembelian barang dan ongkos potong ...........Rp 1.440,00
+
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Total Pembayaran...........................................................................Rp 25.440,00
Fadil marah dan berkata bahwa jumlah yang harus dibayar terlalu mahal, apakah ada
yang salah pada bon pembayaran tersebut? Jelaskan Jawaban Anda!
2. Berikut ini adalah 6 lingkaran yang disusun membentuk segitiga. Isilah lingkaranlingkaran tersebut dengan menggunakan bilangan-bilangan 1, , , , , dan . Misalkan
susunan 6 buah lingkaran yang telah diisi bilangan-bilangan tersebut adalah sebagai
berikut

Jumlahkan bilangan-bilangan pada sisi yang pertama yaitu 1 + +

kemudian sisi yang

kedua yaitu , +

+

+

dan yang terakhir sisi yang ketiga yaitu 1 +

a. Apakah jumlah bilangan-bilangan pada sisi yang pertama = jumlah bilangan-bilangan
pada sisi yang kedua = jumlah bilangan-bilangan pada sisi yang ketiga? Jelaskan
jawaban Anda.
b. Jika kita ingin membentuk susunan dari enam bilangan-bilangan tersebut yang
berbeda dengan susunan tersebut di atas sedemikian sehingga jumlah bilanganbilangan pada setiap sisi segitiga adalah sama dengan 2, maka coba temukan susunan
bilangan-bilangan tersebut. Gunakan setiap bilangan tersebut tepat satu kali.
Jelaskan jawaban Anda!
c. Bila sudah ditemukan satu susunan dari enam bilangan-bilangan tersebut, dapatkah
menemukan susunan dari bilangan-bilangan 1, , , , , dan yang lain sedemikian
sehingga jumlah bilangan-bilangan pada setiap sisi segitiga adalah sama tetapi
jumlahnya berbeda dengan yang sudah ditemukan sebelumnya. Jelaskan jawaban
Anda!
Untuk mengetahui proses berpikir siswa ditelusuri dengan wawancara. Melalui
wawancara dapat ditelusuri mengenai keterampilan-keterampilan berpikir kritis siswa.
Hasil tes berpikir kritis dan wawancara terhadap siswa, dapat disimpulkan sebagai
berikut:
Hasil tes berpikir kritis diperoleh sebagai berikut, dari 2 soal yang diajukan dengan 4
buah pertanyaan, semua dapat dijawab siswa . Semua pertanyaan soal dijawab dengan
benar dan dengan penalaran yang benar. Penelusuran lewat wawancara dilakukan untuk
mengetahui keterampian berpikir kritis siswa, kesimpulan hasil petikan wawancara adalah
sebagai berikut:
Hasil yang berkenaan dengan keterampilan berpikir kritis siswa disajikan dengan
tabel berikut.
Tabel 1: Keterampilan Berpikir Kritis Siswa
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No.

Keterampilan Berpikir Kritis Siswa
(ditandai dengan keberadaan indikator dan subindikator-subindikator)

1.

Keterampilan Interpretasi siswa muncul ditandai dengan keberadaan sub-sub
indikator berikut ini
- Kategorisasi: ditandai dengan siswa dapat mengungkapkan arti dan makna dari
berbagai data/keterangan dalam soal, misalnya ketika diminta menemukan ada
kesalahan dalam soal, siswa dapat menjelaskan dengan rinci keteranganketerangan yang ada pada soal.
- Dekode: ditandai dengan siswa dapat membaca permasalahan dan berupaya
untuk mengemukakan apa yang diketahui dan ditanyakan pada masalah yang
diajukan. Dalam masalah no. 1 siswa dapat mengungkapkan apa yang salah
dalam soal dan bagaimana menemukan jawaban atas pertanyaan soal tersebut.
Dalam masalah no. 2 siswa dapat dapat menunjukkan jumlah pecahan
berpenyebut tidak sama.
Keterampilan Analisis siswa muncul ditandai dengan keberadaan sub-sub indikator
berikut ini

2.

- Memeriksa gagasan: ditandai dengan siswa dapat menceritakan kembali
argumen terkait permasalahan pada soal no. 1 mengapa data yang ada pada soal
tersebut salah, sehingga siswa dapat menunjukkan fakta yang salah pada soal.
Pada doal no 2 dapat member penjelasan mengapa tiga susunan bilangan pecahan
berjumlah sama.
- Mengidentifikasi argumen: ditandai dengan siswa dapat mengemukakan
argumen-argumen terkait dengan adanya data yang salah pada soal. Misalnya
pada soal no 1 disebutkan bahwa kesalahan ongkos potong pada soal, karena
penafsiran memotong papan menjadi tiga bagian yang sama itu cukup di potong
pada dua tempat bukan tiga tempat. Pada soal no 2 dapat mengemukakan
argument bagaimana cara menyusun bilangan-bilangan pecahan sehingga
berjumlah sama dengan susunan bilangan yang lainnya.
- Menganalisis argumen: ditandai dengan siswa dapat menyatakan argumenargumen atau dasar-dasar yang dibuat dalam membuat suatu simpulan. Misalnya
pada soal no. 1 siswa dapat menyebutkan bahwa angka perhitungan yang tertera
pada bon pembayaran itu salah karena akibat salah penafsiran data pada soal.
Dapat menceritakan cara-cara dalam menyusun bilangan bilangan pecahan agar
jumlahnya menjadi sama, agar berjumlah sama dengan 2.
Keterampilan Evaluasi siswa muncul ditandai dengan keberadaan sub indikator
berikut ini
- Menilai argumen: ditandai dengan siswa dapat menyatakan yakin benar dengan
argumen-argumen terkait masalah no.1 dan 2 dan menyatakan yakin sekali
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dengan kesimpulan yang dibuat
Keterampilan Inferensi siswa muncul ditandai dengan keberadaan sub-sub indikator
berikut ini
- Menarik kesimpulan: ditandai dengan siswa dapat mengemukakan kesimpulan
yang terjadi mengingat yang diketahui dalam permasalahan/soal. Siswa dapat
menyimpulkan data yang ada pada masalah 1 ada yang salah berdasarkan
penyataan-pernyataan yang ada pada soal yang mengakibatkan perhituganperhitungan selanjutnya pada soal tersebut salah juga. Pada soal no 2 siswa harus
berusaha menjadikan pecahan-pecahan berpenyebut sama kemudian
memanipulasinya sehingga didapat pecahan-pecahan berjumlah sama.
- Memecahkan masalah: ditandai dengan siswa dapat menyebutkan informasi
tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan. Dalam
menyelesaikan masalah no. 1 siswa mengetahui bahwa agar menjadikan soal
tersebut menjadi benar siswa harus melakukan perhitungan ulang pada
keterangan-keterangan yang salahr. Dalam hal ini siswa dapat mengganti
informasi salah dan menambahkannya dengan informasi baru sehingga
pernyataannya menjadi benar.
Keterampilan Eksplanasi siswa muncul ditandai dengan keberadaan sub-sub
indikator berikut ini
3.

4.

- Menyatakan masalah:
ditandai dengan siswa dapat menjelaskan dan
menghubungkan hasil analisisnya. Di dalam menyelesaikan masalah no 1,dan 2
siswa dapat menjelaskan kesalahan pada soal atau informasi yang salah pada soal
dan berdasarkan hasil analisisnya siswa dapat menghubungkan pernyataan yang
satu dengan pernyataan yang lain pada soal, sehingga dapat memberi kesimpulan
yang benar.
- Mengemukakan kebenaran prosedur: ditandai dengan siswa dapat menjelaskan
langkah-langkah untuk mendapat jawaban. Siswa dapat menjelaskan langkahlangkah untuk mendapat simpulan yang benar dimulai dengan membaca soal dari
awal sampai akhir kemudian mengecek satu persatu informasi yang terdapat pada
soal apakah sudah benar dan bila sudah yakin baru membuat perhitunganperhitungan sehingga berdasarkan hasil perhitungan-perhitungan itu baru
membuat kesimpulan
- Mengemukakan argumen: ditandai dengan siswa dapat menjelaskan alasan
jawaban. Dalam menyelesaikan masalah-masalah yang diajukan siswa dapat
menjelaskan argumen-argumen atau alasan-alasan sebahagian besar argumen
yang diajukan benar meskipun terdapat beberapa argumen yang kurang tepat.
Keterampilan Regulasi diri siswa muncul ditandai dengan keberadaan sub indikator
berikut ini
- Mengoreksi diri: ditandai dengan siswa dapat meninjau kembali apa yang sudah
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dilakukan sebelum mengambil keputusan akhir. Dalam menyelesaikan masalah
yang diajukan, hampir semua soal dilakukan dengan langkah yang sama dan selalu
meninjau ulang berkali-kali sebelum sampai pada kesimpulan akhir.
4. Kesimpulan
Berdasarkan hal-hal di atas, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:
Keterampilan berpikir kritis siswa SMP kelas VIII berkemampuan matematika tinggi
adalah sebagai berikut: keterampilan interpretasi muncul ditandai dengan munculnya sub
indikator ketegorisasi dan dekode; keterampilan analisis muncul ditandai dengan
munculnya sub indikator memeriksa gagasan, mengidentifikasi argumen, dan
menganalisis argumen; keterampilan evaluasi ditandai dengan munculnya sub indikator
menilai argumen; keterampilan inferensi ditandai dengan munculnya sub indikator
menarik kesimpulan, memecahkan masalah, mengambil keputuan; keterampilan
penjelasan ditandai dengan munculnya sub indikator menyatakan masalah,
mengemukakan kebenaran prosedur, dan mengemukakan argumen; keterampilan regulasi
diri ditandai dengan munculnya sub indikator mengoreksi diri.
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kritis
siswa SMP kelas VIII berkemampuan matematika tinggi sudah bagus.
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Pembelajaran Karya Kunjung dan Kunjung Karya Untuk Mengkonstruk
Pemahaman Mahasiswa Pada Materi
Integral Lipat Dua
Aning Wida Yanti, S.Si., M.Pd
aning.widayanti@yahoo.co.id
Jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang
Abstrak
Langkah penguatan proses pembelajaran mengacu pada Kurikulum 2013 (Permendikbud
2013) antara lain adalah menggunakan pendekatan scientifik melalui mengamati, menanya,
mengeksplorasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan; menuntun siswa untuk mencari tahu
bukan diberitahu; pembawa pengetahuan dan berfikir logis, sistematis, dan kreatif.
Sedangkan penilaiannya diantaranya mengukur tingkat berfikir siswa mulai dari rendah
sampai tinggi, menekankan pada pertanyaan yang membutuhkan pemikiran mendalam
(bukan sekedar hafalan), mengukur proses kerja siswa bukan hanya hasil kerja siswa.
Tuntutan Kurikulum di Perguruan Tinggi pun menghendaki dalam mengkonstruk
pemahaman materi mahasiswa mencari tahu sendiri, bukan diberitahu, bukan diceramahi
terus, sehingga dosen harus pandai dalam menerapkan strategi dalam pembelajaran. Dalam
makalah ini dipaparkan 1.) Penerapan pembelajaran Karya Kunjung pada materi Integral
Lipat Dua pada Persegipanjang dan Integral Berulang dengan langkah-langkah: (a.)
Penjelasan Tujuan Pembelajaran dan Kegiatan, (b.) Mengaitkan, (c.) Diskusi kelompok, (d.)
Karya Kunjung, (e.) Diskusi Kelas, (f.) Refleksi; 2.) Penerapan Pembelajaran Kunjung Karya
pada materi Integral Lipat Dua pada Daerah Bukan Persegipanjang dan Dalam Koordinat
Polar dengan langkah-langkah: (a.) Penjelasan Tujuan Pembelajaran dan Kegiatan, (b.)
Mengaitkan, (c.) Diskusi kelompok, (d.) Kunjung Karya, (e.) Diskusi Kelas, (f.) Refleksi.
Dengan penerapan pembelajaran Karya Kunjung dan Kunjung Karya pada materi Integral
Lipat Dua mahasiswa yang biasanya terbiasa dengan diceramahi, diberitahu menjadi terbiasa
untuk mencari tahu, pemahaman materi mereka konstruk sendiri melalui sharing pendapat
yang difasilitasi oleh dosen.
Kata Kunci: Kunjung Karya, Karya Kunjung, Konstruk Pemahaman, Integral Lipat Dua

PENDAHULUAN
Perbedaan esensial KTSP 2006 dengan Kurikulum 2013 dari segi pendekatan adalah
pada KTSP 2006 tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang berbeda sedangkan
pada dengan Kurikulum 2013 semua pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama yaitu
scintific

melalui

mengamati,

menanya,

mengumpulkan

informasi,

mengasosiasi,

mengomunikasikan. (Permendikbud 2013).
Perubahan implementasi KTSP 2006 dan Kurikulum 2013 pada matematika adalah: 1.
pada KTSP 2006 langsung masuk ke materi abstrak, pada Kurikulum 2013 mulai dari
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pengamatan permasalahan konkret kemudian ke semi konkret dan akhirnya abstraksi
permasalahan, 2. pada KTSP 2006 banyak rumus yang harus dihafal untuk menyelesaikan
permasalahan, pada Kurikulum 2013 rumus diturunkan oleh siswa dan permasalahan yang
diajukan harus dapat dikerjakan siswa hanya dengan rumus-rumus dan pengertian dasar, 3.
pada KTSP 2006 permasalahan matematika selalu diasosiasikan dengan angka, pada
Kurikulum 2013 perimbangan antara matematika dengan angka dan atau angka (gambar,
pola, grafik, dsb), 4. pada KTSP 2006 tidak membiasakan siswa untuk berfikir kritis, pada
Kurikulum 2013 dirancang supaya supaya siswa harus berfikir kritis untuk menyelesaikan
permasalahan yang diajukan, 5. pada KTSP 2006 metode penyelesaian masalah yang tidak
terstruktur, pada Kurikulum 2013 membiasakan siswa berfikir algoritmis, 6. pada KTSP 2006
matematika adalah eksak, pada Kurikulum 2013

mengenalkan konsep pendekatan dan

perkiraan. (Permendikbud 2013).
Proses pembelajaran menggunakan pendekatan scientific dan kontekstual dimana
kemampuan kreativitas diperoleh melalui observing (mengamati), questioning (menanya),
associating (menalar), experimenting (mencoba), networking (membentuk jejaring). Proses
penilainnya adalah penilaian Otentik yaitu penilaian berbasis portofolio, pertanyaan yang
tidak memiliki jawaban tunggal, menilai proses pengerjaannya bukan hanya hasilnya,
penilaian spontanitas. (Permendikbud 2013).
Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 menyentuh tiga ranah yaitu sikap,
pengetahuan, dan keterampilan yang hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan
antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik (soft skills) dan manusia yang memiliki
kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secra layak (hard skills) dari peserta didik.
(Permendikbud 2013).
Langkah penguatan proses pembelajaran yaitu menggunakan pendekatan scintifik,
menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penggerak pembelajaran untuk semua mata
pelajaran, menuntun siswa untuk mencari tahu, bukan diberitahu (discovery learning),
menekankan kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi, pembawa pengetahuan dan
berfikir logis, sistematis, dan kreatif. (Permendikbud 2013).
Langkah penguatan penilaian mengukur tingkat berfikir siswa mulai dari rendah sampai
tinggi, menekankan pada pertanyaan yang membutuhkan pemikiran mendalam (bukan
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sekedar hafalan), mengukur proses kerja siswa, bukan hanya hasil kerja siswa, mengukur
portofolio pembelajaran siswa. (Permendikbud 2013).
Kurikulum di Universitas Negeri Malang pun juga mengalami perubahan dari
Kurikulum 2007 menjadi Kurikulum 2013 seiring perubahan Kurikulum di Kemendikbud
untuk Sekolah. Terutama Kurikulum Untuk Jurusan Pendidikan Matematika berkembang
seiring perkembangan Kurikulum di Sekolah karena Jurusan Jurusan Pendidikan Matematika
mencetak calon-calon guru yang nantinya ketika mengajar di sekolah akan melaksanakan
Kurikulum di Sekolah. Sehingga menjadi kewajiban bagi para dosennya untuk membekali
kompetensi yang dibutuhkan oleh mahasiswa sebagai calon guru menghadapi perubahan
Kurikulum di Sekolah.
Salah satu langkah penguatan proses pembelajaran adalah guru menuntun siswa untuk
mencari tahu, bukan diberitahu (discovery learning) sehingga dosen hendaknya menuntun
mahasiswa untuk mencari tahu, bukan diberitahu (discovery learning). Dengan mengkonstruk
sendiri pemahaman konsep, pengetahuan itu akan lebih bermakna dan dapat dimengerti oleh
mahasiswa daripada mareka diberi dan dijejali berbagai informasi dari dosen. Melalui
kegiatan bertindak sendiri untuk mengkonstruk suatu konsep mahasiwa akan lebih
memahami konsep tersebut. Dosen bertindak hanya sebagai fasilitator, motivator.
Matakuliah Kalkulus Peubah Banyak merupakan matakuliah wajib yang diprogram
mahasiswa semester enam. Bobot matakuliah ini tiga sks dengan matakuliah prasyaratnya
adalah Kalkulus I dan II. materi pada matakuliah ini adalah turunan, integral lipat dua,
integral lipat tiga pada fungsi dua variabel atau lebih. Dari pengalaman penulis sebagai
pengampu matakuliah Kalkulus Peubah Banyak, karena objek pada materi ini sangatlah
abstrak dan membutuhkan daya abstraksi yang tinggi karena bekerja di ruang, maka dalam
proses pembelajaran penulis sering menggunakan metode ceramah. Dosen aktif sekali
menjelaskan sedangkan mahasiswa menjadi pendengar setia bahkan sampai tertidur di kelas.
Sebagai akibatnya ketika penulis memberikan pertanyaan atau permasalahan kepada
mahasiswa banyak mahasiswa yang belum bisa menjawab dan meminta kembali dijelaskan.
Hasil UTS dan UAS merekapun hanya sebagian saja yang lulus

matakuliah. Penulis

mencoba menerapkan pembelajaran Karya Kunjung dan Kunjung Karya pada matakuliah
Kalkulus Peubah Banyak materi Integral lipat dua pada persegi panjang, Integral berulang,

72

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2014
“ Membangun Paradigma Baru Pembelajaran Matematika melalui
Implementasi Kurikulum 2013 “
Surabaya, 10 Mei 2014
Integral lipat dua pada daerah bukan persegi panjang, Integral lipat dua dalam koordinat
Polar.
Langkah-langkah pembelajaran Karya Kunjung yaitu : 1. Penjelasan tujuan
pembelajaran

dan

kegiatan

oleh

dosen,

2.

Mengaitkan

kegiatan

dengan

pengalaman/pengetahuan yang telah dimiliki, 3. Mahasiswa bekerja dalam kelompok
mendiskusikan permasalahan pada LKM, 4. Karya Kunjung : Kelompok saling menukarkan
hasil kerja untuk dikomentari, 5. Diskusi Kelas : Dosen mangangkat satu/beberapa hal
menarik dari hasil kerja kelompok dan meminta perwakilan kelompok mempresentasikan
hasil kerja tersebut

dan menanggapi komentar yang diberikan oleh kelompok lain dan

memberikan kesempatan kepada kelompok yang memberikan komentar untuk memberikan
balikan, 6. Refleksi : Mahasiswa melakukan refleksi apa saja yang telah dikuasai dan apa saja
yang belum dipahami. (modifikasi Karya Kunjung dari buku pelatihan USAID).
Langkah-langkah pembelajaran Kunjung Karya yaitu : 1. penjelasan tujuan
pembelajaran

dan

kegiatan

oleh

dosen,

2.

Mengaitkan

kegiatan

dengan

pengalaman/pengetahuan yang telah dimiliki, 3. Mahasiswa bekerja dalam kelompok
mendiskusikan permasalahan pada LKM dan menuliskan hasil kerja pada karton kemudian
memajangnya di dinding, 4. Kunjung Karya: Kelompok saling mengunjungi hasil kerja
kelompok lain dan mengomentari hasil kerja kelompok lain, 5. Diskusi Kelas : Perwakilan
Kelompok menjelaskan hasil kerja kelompok dan memberikan balikan atas komentar yang
diberikan oleh kelompok lain dan dosen memberikan komentar terhadap kasil kerja
mahasiswa, 6. Refleksi : Mahasiswa melakukan refleksi apa saja yang telah dikuasai dan apa
saja yang belum dipahami. (modifikasi Kunjung Karya dari buku pelatihan USAID)

PEMBAHASAN
Pembelajaran Karya Kunjung
Pembelajaran Karya Kunjung diawali dengan penjelasan tujuan pembelajaran dan
kegiatan oleh dosen. Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan
dilakukan dalam perkuliahan, yaitu melalui penyelesaian permasalahan (aktivitas) yang di
berikan dalam LKM I (Lembar Kegiatan Mahasiswa) diharapkan mahasiswa dapat
menjelaskan: a. definisi integral lipat dua pada persegipanjang, b. definisi integral berulang.
Dosen menjelaskan langkah-langkah pembelajaran Karya Kunjung yang akan dilakukan.
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Pada langkah kedua yaitu mengaitkan kegiatan dengan pengalaman/pengetahuan yang
telah dimiliki. Dosen mengingatkan kembali bagaimana menghitung luas daerah bidang
lengkung menggunakan Integral Rieman untuk fungsi satu variabel dengan menggunakan
tiga langkah yaitu : iris, aproksimasi dan integralkan. Dosen menegaskan bahwa teori dan
penerapan integral Riemann akan digeneralisasikan pada integral lipat dua.
Pada langkah ketiga yaitu Diskusi Kelompok, mahasiswa bekerja dalam kelompok
mendiskusikan permasalahan pada LKM I (terlampir). Dosen meminta mahasiswa
membentuk kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 anggota, kemudian
membagikan LKM kepada tiap-tiap kelompok dan meminta mahasiswa untuk mendiskusikan
permasalahan-permasalahan (aktivitas I dan II) pada LKM. Karena ada 21 mahasiswa maka
dibentuk lima kelompok dengan empat kelompok beranggotakan empat orang dan satu
kelompok beranggotakan lima orang. Kelompok I (AN, BR, AC,DI), Kelompok II (FR, FD,
IL, IN), Kelompok III (NR, PR, RS, SA), Kelompok IV (SR, ST, SH, YT), Kelompok V (IS,
IM, IR, MR, MK). Dosen meminta mahasiswa untuk menuliskan hasil diskusi pada kertas
karton yang telah disediakan. Dosen membimbing kelompok yang mengalami kesulitan
dalam menyelesaikan permasalahan. MR dan IR menanyakan : “Bu kenapa kok tidak
dijelaskan oleh ibu saja, kami sulit untuk memahami “. Dosen memberikan pengertian bahwa
merubah paradigma dari pembelajaran behavioristik dimana informasi diberikan oleh dosen
ke pembelajaran konstruktivistik dimana mahasiswa diminta mencari tahu, mengkonstruk
konsep sendiri memang tidak mudah, harus dicoba terlebih dahulu, dosen membantu dengan
memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan.
Pada langkah keempat yaitu Karya Kunjung, Dosen meminta tiap-tiap kelompok saling
menukarkan hasil kerja untuk

dikomentari dengan menuliskan komentar pada kertas dan

ditempelkan pada karton. Kelompok I menukar hasil kerjanya dengan kelompok II sedangkan
kelompok III menukar hasil kerjanya dengan kelompok IV, kemudian kelompok IV menukar
hasil kerjanya dengan kelompok V.
Pada langkah kelima yaitu Diskusi Kelas, dosen mangangkat satu /beberapa hal
menarik dari hasil kerja kelompok dan meminta perwakilan kelompok mempresentasikan
hasil kerja tersebut

dan menanggapi komentar yang diberikan oleh kelompok lain dan

memberikan kesempatan kepada kelompok yang memberikan komentar untuk memberikan
balikan. Hasil kerja kelompok yang diminta dipresentasikan adalah hasil kerja kelompok IV
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karena ada hal menarik dari hasil diskusi kelompok IV dan komentar yang diberikan oleh
kelompok III dan V yaitu kelompok III pada aktivitas I langkah iris dengan mempartisi R
menjadi 24 persegipanjang kemudian menghitung luas masing-masing persegipanjang dan
menjumlahkannya, kelompok III memberikan komentar mengapa mempartisinya menjadi 24
tidak 8 saja supaya lebih mudah untuk menghitung, sedangkan kelompok V memberikan
komentar yang diminta adalah mempartisi menjadi n persegipanjang bukan 24
persegipanjang. Kelompok III memberikan penjelasan bahwa partisi yang dibuat 24
persegipanjang karena digambarnya seperti itu, kelompok III menanggapi tidak perlu lihat
gambar dipartisi berapapun bisa, kelompok V menanggapi mestinya dipartisi menjadi n
karena pada notasi sigmanya dari 1 sampai n. Dosen menanggapi daerah R jika kita partisi
menjadi 8 persegipanjang, apa yang kita peroleh dengan balok yang terbentuk yang mengisi
benda pejal?, jika daerah R jika kita partisi menjadi 8 persegipanjang, apa yang kita peroleh
dengan balok yang terbentuk yang mengisi benda pejal?, daerah R jika kita partisi menjadi n
persegipanjang, apa yang kita peroleh dengan balok yang terbentuk yang mengisi benda
pejal?. IL dari kelompok II mengangkat tangan dan menjelaskan, jika partisinya lebih kecil
maka ada celah-celah dalam benda pejal yang tidak terhitung volumenya, jika partisinya
banyak bahkan sampai n partisi maka celah-celah tersebut semakin banyak yang terhitung
volumenya sehingga penjumlahan Riemann dari volume-volume partisi memberikan nilai
pendekatan yang lebih mendekati volume benda yang sesungguhnya. Dosen pun memberikan
penguatan atas penjelasan IL.
Langkah terakhir, Refleksi : Mahasiswa melakukan refleksi apa saja yang telah
dikuasai dan apa saja yang belum dipahami. Dosen meminta mahasiswa melakukan refleksi
mengenai konsep apa saja yang telah mereka kuasai dan konsep apa saja yang masih belum
dipahami. Dosen menunjuk beberapa mahasiswa untuk menjelaskan apa saja yang sudah
dikuasai dan apa saja yang belum dipahami, sebagian besar dari mereka ketika menggunakan
konsep integral lipat dua pada persegipanjang dan konsep integral berulang dalam
menyelesaikan soal masih bisa karena teknik pengintegralan integral lipat dua tidak jauh
berbeda seperti pada integral tunggal tergantung urutan pengintegralannya, namun ketika
mengkonstruk konsep integral lipat dua pada persegipanjang dan konsep integral berulang
untuk menghitung volume benda agak sulit, memaknai notasi integral tersebut sebagai suatu
volume masih kesulitan. Dosen menegaskan bahwa selama ini mahasiswa terbiasa untuk
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mengerjakan soal menggunakan rumus yang sudah ada, dosen mengajak bagaimana langkahlangkah untuk menemukan rumus tersebut melalui aktivitas yang telah dilakukan, mahasiswa
lebih mudah mengkonstruk pemahamannya sendiri melalui aktivitas yang telah dilakukan.
Dosen memberikan Evaluasi dan umpan balik mahasiswa dengan maksud untuk
mengetahui seberapa dalam mahasiswa memahami materi Integral lipat dua pada
persegipanjang dan integral berulang dengan meminta mahasiswa untuk mengerjakan tugas
(terlampir) dan membahas tugas tersebut pada pertemuan selanjutnya dan menginformasikan
akan diberikan Kuis I (terlampir).
Dosen memberikan Assesmen untuk mengukur ketercapain mahasiswa dalam
memahami materi integral lipat dua pada persegipanjang dan integral berulang dengan
indikator ketercapaiannya adalah : Mahasiswa dapat menjelaskan definisi integral lipat dua
pada persegipanjang dan integral berulang dengan menggunakan kalimatnya sendiri,
Mahasiswa dapat menjelaskan sifat-sifat pada integral lipat dua, mahasiswa dapat
menghitung volume benda pejal menggunakan sifat-sifat pada integral lipat dua dan
menggunakan Integral berulang dengan memberikan Kuis I pada pertemuan selanjutnya.
Pembelajaran Kunjung Karya
Pembelajaran Karya Kunjung Karya diawali dengan Penjelasan Tujuan Pembelajaran
dan Kegiatan Oleh Dosen. Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang
akan dilakukan dalam perkuliahan, yaitu melalui penyelesaian permasalahan (aktivitas) yang
di berikan dalam LKM II (Lembar Kegiatan Mahasiswa) diharapkan mahasiswa dapat
menjelaskan a. definisi integral lipat dua pada daerah bukan persegipanjang, b. definisi
integral lipat dua dalam koordinat polar. Dosen menjelaskan langkah-langkah pembelajaran
yang dilakukan adalah Kunjung Karya.
Kemudian Dosen Mengaitkan kegiatan dengan pengalaman/pengetahuan yang telah
dimiliki. Dosen mengingatkan kembali jika himpunan R dengan batas-batas garis lurus
sehingga dapat dipartisi menjadi persegipanjang, maka volume benda pejalnya dapat kita cari
menggunakan integral lipat dua pada persegipanjang seperti yang telah kita diskusikan
sebelumnya, namun bagaimana jika himpunan dengan batas-batas melengkung. Dosen
menjelaskan Jika f terdefinisi pada S dan didefinisikan pada bagian R yang di luar S maka f
dapat diintegrasikan pada S jika f dapat diintegrasikan pada R. Dosen menginformasikan

76

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2014
“ Membangun Paradigma Baru Pembelajaran Matematika melalui
Implementasi Kurikulum 2013 “
Surabaya, 10 Mei 2014
bahwa untuk memahami integral lipat dua pada daerah bukan persegipanjang menggunakan
konsep himpunan S adalah sederhana-x atau sederhana-y.
Langkah selanjutnya

Diskusi Kelompok : Mahasiswa bekerja dalam kelompok

mendiskusikan permasalahan pada LKM. Dosen meminta mahasiswa membentuk kelompok
seperti yang telah dilakukan pada pertemuan sebelumnya, kemudian membagikan LKM II
(terlampir) kepada tiap-tiap kelompok dan meminta mahasiswa untuk mendiskusikan
permasalahan-permasalahan (aktivitas I dan II) pada LKM II. Dosen meminta mahasiswa
untuk menuliskan hasil diskusi pada kertas karton yang telah disediakan dan memajang di
dinding.
Langkah selanjutnya Kunjung Karya, dosen meminta kelompok saling mengunjungi
hasil kerja kelompok lain dan mengomentari hasil kerja kelompok lain dengan menuliskan
komentar pada kertas dan menempelkannya pada karton hasil kerja kelompok lain tersebut.
Satu kelompok minimal mengunjungi dua kelompok lain yang berbeda.
Langkah selanjutnya Diskusi Kelas, dosen meminta perwakilan kelompok untuk
menjelaskan hasil kerja kelompok dan memberikan balikan atas komentar yang diberikan
oleh kelompok lain dan dosen memberikan komentar terhadap kasil kerja mahasiswa. Dosen
meminta kelompok I untuk menjelaskan hasil diskusi kerjanya dan memberikan balikan atas
komentar yang diberikan diwakili oleh DI. Sebagian besar komentar adalah bagaimana
langkah untuk menetapkan menggunakan sederhana-x atau sederhana-y, kemudian ketikan
menentukan batasnya, DI menanggapi tergantung dari daerah S nya. Dosen memberikan
pemantapan. Dosen meminta kelompok V untuk menjelaskan hasil diskusi kerjanya dan
memberikan balikan atas komentar yang diberikan diwakili oleh IR. Komentar dari kelompok
lain adalah bagaimana mengubah batas dari koordinat Cartesius ke koordinat Polar,
menentukan sederhana-r atau sederhana-  yang digunakan, IR menjelaskan tergantung
daerah S nya juga, harus selalu dibawa ke x  r cos  , y  r sin  untuk merubah batas.
Dosen memberikan pemantapan.
Langkah selanjutnya Refleksi : Mahasiswa melakukan refleksi apa saja yang telah
dikuasai dan apa saja yang belum dipahami. Dosen meminta mahasiswa melakukan refleksi
mengenai konsep apa saja yang telah mereka kuasai dan konsep apa saja yang masih belum
dipahami. Sebagian besar mahasiswa jika diberikan permasalahan sudah dalam bentuk
integral lipat dua dengan konsep sederhana-x atau sederhana-y ataupun sederhana-r atau
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sederhana-  karena tinggal menghitung saja, tetapi jika diberikan daerah S nya kemudian
diminta menyelesaikan volume daerahnya masih kesulitan ketika mengunakan konsep
sederhana-x atau sederhana-y ataupun sederhana-r atau sederhana-  dan menentukan batasbatas pengintegralannya. Dosen kembali mereviuw materi.
Dosen memberikan Evaluasi dan umpan balik mahasiswa untuk mengetahui seberapa
dalam mahasiswa memahami materi integral lipat dua pada daerah bukan persegipanjang dan
integral lipat dua dalam koordinat polar dengan meminta mahasiswa untuk mengerjakan
tugas (terlampir)

dan membahas tugas tersebut pada pertemuan selanjutnya dan

menginformasikan akan diberikan Kuis II (terlampir).
Dosen melakukan Assesmen untuk mengukur ketercapain mahasiswa dalam memahami
materi integral lipat dua pada daerah bukan persegipanjang dan integral lipat dua dalam
koordinat polar dapat dilihat dari indikator ketercapaian yaitu Mahasiswa dapat menjelaskan
definisi integral lipat dua pada daerah bukan persegipanjang dan integral lipat dua dalam
koordinat polar dengan menggunakan kalimatnya sendiri, Mahasiswa dapat menggunakan
konsep integral lipat dua pada daerah bukan persegipanjang untuk menghitung volume benda,
Mahasiswa dapat menghitung volume benda menggunakan koordinat Polar dengan
memberikan Kuis II pada pertemuan selanjutnya.
Dari hasil Kuis I diperoleh 75% mahasiswa memperoleh nilai di atas 70 dan Kuis II
diperoleh 85% mahasiswa memperoleh nilai di atas 70. Mahasiswa dapat menjelaskan
integral lipat dua pada persegi panjang, integral berulang, integral lipat dua pada daerah
bukan persegi panjang, integral lipat dua dalam koordinat polar menggunakan kalimat
mereka sendiri.
Penutup
Dengan penerapan pembelajaran Karya Kunjung dan Kunjung Karya pada materi
integral lipat dua mahasiswa dapat mengkonstruk pemahaman konsep sendiri melalui
aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan dan diskusi antar teman dengan menanggapi dan
memberikan umpan balik terhadap komentar-komentar dari kelompok lain terhadap hasil
kerja kelompoknya. Mahasiswa yang terbiasa dengan diceramahi, diberitahu, minta
dijelaskan oleh dosennya menjadi terbiasa untuk mencari tahu, untuk memahami materi
dengan mengkonstruk sendiri, bertindak, ikut terlibat dan melakukan aktivitas-aktivitas yang
difasilitasi oleh Dosen.
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Abstract

This research is motivated by low levels due to interfaith understanding student
learning models that are less precise. Associated with this arises the question whether, if
teachers use fun learning model, and grouping students into small groups and homogeneous
will be able to facilitate the students understand the material. Formulation of the problem in
this study is "What are the effects of cooperative learning model TPS (Think Pair Share) and
STAD (Student Team Achievement Devision) on learning outcomes of students on the
subject of class VII integer operations SMPN 1 Candi Sidoarjo?". The goal is to know the
influence of cooperative learning model TPS and STAD on student achievement outcomes.
And want to know the comparison results of studying the use of cooperative learning model
TPS with STAD on the subject of Integer Operations. Influence is the power that exists or
arises from the things (people, objects, etc.) that make up the character, beliefs or actions of a
person. The result of learning is a change in behavior of learners obtained after a learning
activity. Cooperative learning is a teaching strategy that involves a group of students to work
collaboratively to achieve a common goal. Subjects in this study consisted of 31 and 32
students to the criteria have the same ability or homogeneous. Data obtained by giving the
test (post test) based on the analysis of data it can be concluded that there is no difference in
the subject of mathematics learning outcomes integer operations using learning model Think
Pair Share 9TPS) and Student Teams Achivement Division (STAD).
Keywords: Effects, cooperative learning model TPS (Think Pair Share), cooperative learning
model STAD (Student Team Achievement devision), learning outcomes.
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum
sekolah. Menurut Sujono (dalam Setianingsih, 2007: 1) matematika perlu diajarkan di
sekolah karena matematika menyiapkan siswa menjadi pemikir dan penemu, matematika
menyiapkan siswa menjadi warga negara yang hemat, cermat dan efisien dan matematika
membantu siswa mengembangkan karakternya.
Salah satu metode pembelajaran yang biasa diterapkan guru dalam kelas adalah
metode ekspositori. Meskipun guru tidak terus menerus bicara, namun proses ini
menekankan penyampaian tekstual serta kurang mengembangkan motivasi dan
kemampuan belajar matematika.Cooperative learning mencakup suatu kelompok kecil
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siswa yang bekerja sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah,
menyelesaikan suatu tugas, atau untuk mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan
bersama lainnya. Salah satu cooperative learning adalah STAD. Menurut Slavin (dalam
Trianto, 2007: 52) menyatakan bahwa pada STAD siswa ditempatkan dalam tim belajar
beranggotakan 4-5 orang yang merupakan campuran menurut tingkat prestasi, jenis
kelamin dan suku.
Sasaran dari pembelajaran matematika adalah siswa diharapkan mampu berpikir logis,
kritis dan sistematis, selain itu juga siswa diharapkan lebih memahami keterkaitan antara topik
dalam matematika serta manfaat matematika bagi bidang lain. Berbagai faktor yang
mempengaruhi hasil belajar matematika siswa, salah satunya adalah model pembelajaran
kooperatif yang dipergunakan guru dalam mengajar. Think Pair Share (TPS) termasuk salah satu
tipe pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa.
Dan pembelajaran kooperatif tipe TPS memberi siswa waktu lebih banyak untuk berfikir,
menjawab, dan saling membantu, satu sama lain.

B. RUMUSAN MASALAH
Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapan permasalahan, sebagai
berikut:
“Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif TPS (Think Pair Share) dan
STAD (Student Team Achievement Devision) terhadap hasil belajar siswa pada pokok
bahasan operasi bilangan bulat kelas VII SMPN 1 Candi Sidoarjo?”
C. TUJUAN PENELITIAN
Peneliti ingin mengetahui adanya perbedaan hasil belajar antara pembelajaran
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan model
pembelajaran kooperatif tipe TPS pada pokok bahasan Operasi Bilangan Bulat.
D. MANFAAT PENELITIAN
1. Bagi siswa:
a. Dapat berfikir kritis dan teliti.
b. Dapat meningkatkan keaktifan siswa.
c. Dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
2. Bagi Guru:
a. Dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pembelajaran yang disesuaikan
dengan tujuan, materi dan kondisi siswa.
b. Dapat meningkatkan kemampuannya dalam merancang model pembelajaran yang
sesuai dengan materi sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik.
3. Bagi Sekolah:
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Membantu meningkatkan mutu pendidikan sekolah seiring meningkatnya
kemampuan guru.
4. Bagi Pembaca
Agar dapat memajukan putra putrinya untuk meningkatkan minat belajar
khususnya mata pelajaran matematika.
E. KAJIAN TEORI
1. Belajar dan Pembelajaran
Pengertian belajar dalam arti sehari-hari adalah sebagai penambahan
pengetahuan, namun ada yang mengartikan bahwa belajar sama dengan menghafal
karena orang belajar akan menghafal.
2. Hasil Belajar
a. Pengertian Hasil Belajar
Hasil belajar menurut Anni (dalam Setianingsih 2007: 15) merupakan
perubahan perilaku yang diperoleh pebelajar setelah mengalami aktivitas belajar.
Hasil belajar dapat diketahui melalui evaluasi untuk mengukur dan menilai apakah
siswa sudah menguasai ilmu yang dipelajari sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
b. Penilaian Hasil Belajar
Menurut Astuti (2006) (dalam Setianingsih, 2007: 16) penilaian hasil
belajar matematika harus dilakukan untuk mengukur perkembangan hasil belajar
siswa berupa pencapaian kecakapan atau kemahiran matematika yang meliputi
pemahaman konsep, prosedur, penalaran dan komunikasi, pemecahan masalah den
menghargai kegunaan matematika.
3. Kooperatif tipe TPS (Think Pair Share)
a. Pengertian Model Pembelajaran TPS (Think Pair Share)
Pembelajaran TPS membimbing siswa untuk memiliki tanggung jawab
individu dan tanggung jawab dalam kelompok atau pasangannya. Pelaksanaan
Think Pair Share meliputi tiga tahap yaitu Think (berpikir), Pairing (berpasangan),
dan Sharing (berbagi). TPS memiliki keistimewaan, yaitu siswa selain bisa
mengembangkan kemampuan individunya sendiri, juga bisa mengembangkan
kemampuan berkelompoknya serta keterampilan atau kecakapan sosial.
b. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share)
Menurut Sriudin (2011: 1) langkah-langkah atau alur pembelajaran TPS
adalah sebagai berikut:
Langkah ke 1: Guru menyampaikan pertanyaan
Aktifitas: Guru melakukan apersepsi, menjelaskan tujuan pembelajaran, dan
menyampaikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang akan
disampaikan.
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Langkah ke 2: Siswa berpikir secara individual
Aktifitas: Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memikirkan jawaban
dari permasalahan yang disampaikan guru. Langkah ini dapat dikembangkan
dengan meminta siswa untuk menuliskan hasil pemikirannya masing-masing.
Langkah ke 3: Setiap siswa mendiskusikan hasil pemikiran masing-masing dengan
pasangan. Aktifitas: Guru mengorganisasikan siswa untuk berpasangan dan
memberi kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan jawaban yang menurut
mereka paling benar atau paling meyakinkan.
Langkah ke 4: Siswa berbagi jawaban dengan seluruh kelas. Aktifitas: Siswa
mempresentasikan jawaban atau pemecahan masalah secara individual atau
kelompok didepan kelas.
Langkah ke 5: Menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah .
Aktifitas: Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap
hasil pemecahan masalah yang telah mediskusikan.
4. Kooperatif tipe STAD (Student Teams Archievment Devision)
a. Pengertian Model Pembelajaran STAD (Student Teams Archievment Devision)
Pembelajaran kooperatif tipe STAD ini merupakan salah satu tipe dari
model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil
dengan jumlah anggota tiap kelompok 4-5 orang siswa secara hiterogen (Trianto,
2007: 52).
b. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Teams
Archievment Devision)
Me nurut Ibra him (dal am T ria nto, 2007: 54) m e nya t akan
bahwa terdapat beberapa fase pembelajaran kooperatif tipe
ST AD ya i t u se ba gai be ri kut :
Tabel 1.1
Fase Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD
Fase
Kegiatan Guru
Fase 1
Me nya m pai ka n
tujuan
dan
memotivasi siswa.

Me nya m pai ka n
semua
tujuan
pe laj ara n ya ng t e rse but da n
memotivasi siswa belajar.

Me nya j i ka n
siswa

Fase 2
Me nya j i ka n/
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m e nya m pa ika n
informasi.

mendemonstrasikan
bahan bacaan.

Fase 3

Menjelaskan
kepada
siswa
ba ga ima na c a ra nya mem bentuk
kelompok belajar dan membantu
setiap kelompok agar melakukan
transisi seca ra efisien.

Mengorganisasikan
siswa
dalam
kelompok-kelompok
belajar.
Fase 4
Membimbing
kelompok
bekerja
dan belajar.

atau

lewat

Membimbing
kelompok kelompok
belajar
pada
saat
mereka
mengerjakan
tugas
mereka.
Mengevaluasi
hasil
belajar
tentang
materi
ya ng
telah
diajarkan atau masing-masing
kelompok
mempresentasikan
ha sil ke rja nya .

Fase 5
Evaluasi

Mencari
cara-cara
untuk
m e ngha rga i ba ik upa ya ma upun
hasil
belajar
individu
dan
kelompok.

Fase 6
Memberikan
penghargaan

5. Operasi Bilangan Bulat
a. Penjumlahan dan Pengurangan pada Bilangan Bulat
Dalam menghitung hasil penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat,
dapat digunakan dengan menggunakan garis bilangan. Bilangan yang dijumlahkan
digambarkan dengan anak panah dengan arah sesuai dengan bilangan tersebut.
Apabila bilangan positif, anak panah menunjuk ke arah kanan. Sebaliknya, apabila
bilangan negatif, anak panah menunjuk ke arah kiri.
b. Perkalian dan Pembagian pada Bilangan Bulat
Jika p dan q adalah bilangan bulat maka:
1) p x q = pq
2) (–p) x q = –(p x q) = –pq
3) p x (–q) = –(p x q) = –pq
4) (–p) x (–q) = p x q = pq.
F. RANCANGAN PENELITIAN

84

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2014
“ Membangun Paradigma Baru Pembelajaran Matematika melalui
Implementasi Kurikulum 2013 “
Surabaya, 10 Mei 2014
Dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah
siswa yang diterapkan model pembelajaran TPS. Kelompok kedua adalah siswa yang
diterapkan model pembelajaran STAD. Siswa memiliki kemampuan yang sama.
Desain Rancangan Penelitian
E
01
x1
02
K
03
x2
04
Keterangan:
E : Kelompok Eksperimen
K : Kelompok Kontrol
X1 : Perlakuan berupa penerapan pembelajaran TPS
X2 : Perlakuan berupa penerapan pembelajaran STAD
01 dan 03 : pre-test (observasi sebelum perlakuan)
03 dan 04 : post-test (observasi setelah perlakuan)
G. POPULASI DAN SAMPEL
Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP
Negeri 1 Candi Sidoarjo Tahun Ajaran 2013 – 2014. Sampel pada penelitian ini diambil
dua kelas, yang menjadi sampel adalah kelas VII B dan VII C.
H. TEKNIK ANALISIS DATA
1. Analisis Data Awal
a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi
normal atau tidak. Untuk menguji normalitas digunakan uji Chi-Kuadrat.
Ringkasan hasil analisis seperti pada Tabel 2.1:
Tabel 2.1
Hasil Uji Normalitas Kemampuan Awal (pretest) dan Kemampuan Akhir
(posttest) Kelompok Eksperimen.
Variabel
Kemampuan
awal
(pretest)
Kemampuan
akhir
(posttest)

db=
(k-1)

χ2hitung

χ2tabel

Keterangan

5

9,52

11.070

Normal

3

3,16

7,815

Normal

Untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal, χ 2hit
dibandingkan dengan χ2tabel dengan χ2hit < χ2tabel.
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Dari data tersebut diperoleh bahwa:
1) Kemampuan awal: χ2hit = 9,52 < χ20,05(5) = 11,070; artinya data berdistribusi
normal.
2) Prestasi : χ2hit= 3,16 < χ20,05(3) = 7,815; artinya data berdistribusi normal.
Tabel 2.2
Hasil Uji Normalitas Kemampuan Awal (pretest) dan Kemampuan Akhir
(posttest) Kelompok Kontrol.
Variabel
Kemampuan
awal
(pretest)
Kemampuan
akhir
(posttest)

db=
(k-1)

χ2hitung

χ2tabel

Keterangan

5

1,77

11.070

Normal

3

4,07

9,488

Normal

Untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal, χ 2hit
dibandingkan dengan χ2tabel dengan χ2hit < χ2tabel.
Dari data tersebut diperoleh bahwa:
1) Kemampuan awal: χ2hit = 1,77 < χ20,05(5) = 11,070; artinya data berdistribusi
normal.
2) Prestasi : χ2hit= 4,07 < χ20,05(3) = 9,488; artinya data berdistribusi normal.
b. Uji Kesamaan Dua Varians (Homogenitas)
Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui varians antar kelompok.
Untuk menguji homogenitas varians digunakan uji-F. Ringkasan hasil uji
homogenitas seperti pada Tabel 2.3:
Tabel 2.3
Hasil Uji Homogenitas Kemampuan Awal (pretest) dan Kemampuan Akhir
(posttest).
Variabel
Kemampuan
awal (pretest)
Kemampuan
akhir (posttest)

fhitung

f0,05(30;31)

Keterangan

1,14

1,84

Homogen

1,61

1,84

Homogen

Dari hasil uji homogenitas tersebut diketahui bahwa data bersifat homogen.
c. Uji Kesamaan Rata-rata
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Menurut Sudjana (2005: 239), analisis data dengan uji t digunakan untuk
menguji hipotesis:
H0
1= 2
H1 =

1

2

1

= rata-rata data kelas dengan pembelajaran tipe TPS

2

= rata-rata data kelas dengan pembelajaran tipe STAD

Maka untuk menguji hipotesis digunkan rumus:

Keterangan:
= nilai ulangan harian kelas dengan pembelajaran tipe TPS
= nilai ulangan harian nkelas dengan pembelajaran tipe STAD
1

= banyaknya subyek kelas dengan pembelajaran tipe TPS

2

= banyaknya subyek kelas dengan pembelajaran tipe STAD

Dengan criteria pengujian: terima H0 jika – ttabel < thitung < ttabel dengan
derajat kebebasan (dk) = 1
2 – 2 dan tolak H0 untuk harga t lainnya.
Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu uji rata-rata kesamaan dua
kelompok, yaitu:
1) Uji kesamaan rata-rata pengetahuan awal kelompok kontrol dan kelompok
eksperimen dengan menggunakan statistik uji-t. Hipotesis statistik: H0: µek1 =
µkt1 dan H1: µek1 µkt1. Untuk penerimaan hipotesis nol, menggunakan kriteria
terima H0 jika – t1-½ α; dk < t < t1-½ α; dk, dimana dk = (n1+n2-2) dan α = 0,05.
2) Uji kesamaan rata-rata prestasi belajar kelompok kontrol dan kelompok
eksperimen dengan menggunakan statistik uji-t.
Hipotesis statistik: H0: µek2 = µkt2 dan H1: µek2
µkt2. Untuk penerimaan
hipotesis nol, menggunakan kriteria terima H0 jika – t1-½ α; dk < t < t1-½ α; dk,
dimana dk = (n1+n2-2) dan α = 0,05.
Adapun rangkuman perhitungan kesamaan uji rata-rata dapat dilihat
pada Tabel 2.4 sebagai berikut:
Tabel 2.4
Hasil Uji Kesamaan Rata-Rata Kemampuan Awal
Kelompok
Data
varians
banyak data
α

Kemampuan Awal Siswa
Eksperimen Kontrol
113,290
129,125
32
31
0,05
0,05
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rata-rata
dk
thitung
ttabel
Kriteria
Keputusan
Status

85
81,52
61
1,25
1,67
-ttabel < thitung < ttabel
-1,67<thitung<1,67
Ho diterima

Keterangan:
dk : derajat kebebasan (n1 + n2 - 2)
Berdasarkan Tabel 2.4 diperoleh hasil bahwa tidak ada perbedaan rata-rata
yang signifikan untuk pengetahuan awal siswa pada kelompok eksperimen maupun
pada kelompok kontrol. Setelah uji kesamaan rata-rata kemampuan awal maka
selanjutnya adalah perhitungan uji perbedaan rata-rata hasil belajar.
Adapun rangkuman perhitungan uji perbedaan rata-rata hasil belajar dapat
dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut:
Tabel 2.5
Hasil Uji Perbedaan Rata-Rata Hasil Belajar
Kelompok
Data
varians
banyak data
α
rata-rata
dk
thitung
ttabel
Kriteria
Keputusan
Status

Kemampuan Akhir Siswa
Eksperimen Kontrol
58,128
93,849
32
31
0,05
0,05
86,47
83,87
61
1,18
1,675
thitung < ttabel
1,18 < 1,675
H0 diterima

Keterangan:
dk : derajat kebebasan (n1 + n2 - 2)
Berdasarkan Tabel 2.5 diperoleh hasil bahwa tidak ada perbedaan rata-rata
yang signifikan untuk hasil belajar siswa pada kelompok eksperimen maupun pada
kelompok kontrol.
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I.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa
tidak ada perbedaan hasil belajar matematika pokok bahasan operasi bilangan bulat
dengan menggunakan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) dan Student Teams
Achivement Division (STAD).
Dengan kesimpulan ini maka juga dapat diartikan bahwa tidak ada pengaruh atau
terjadi sedikit pengaruh hasil belajar siswa antara yang menggunakan model
pembelajaran kooperatif STAD dengan model pembelajaran kooperatif TPS pada pokok
bahasan operasi bilangan bulat. Karena dalam metode TPS dan STAD proses
pembelajarannya hampir sama dan kedua kelas memiliki kemampuan awal yang sama
sehingga setelah diterapkan kedua metode ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan
dalam hasil belajar siswa.

J.

SARAN
Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran-saran yang
diberikan adalah sebagai berikut:
1. Kepada para guru, hendaknya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS
atau model pembelajaran kooperatif tipe STAD terutama pada pokok bahasan operasi
bilangan bulat.
2. Kepada para guru, diharapkan mau membantu siswanya untuk memahami materi yang
diajarkan sehingga siswa dapat mengerti secara mendalam tentang materi yang
diajarkan.
3. Bagi siswa, diharapkan dapat melatih kemampuan dalam menyampaikan pengetahuan
kepada teman sehingga meningkatkan kerjasama antar teman dan kemandirian dalam
belajar.
4. Bagi peneliti berikutnya, yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS
atau pembelajaran kooperatif tipe STAD hendaknya mencoba untuk menerapkan
berbagai teknik dalam mengajar serta dapat mengembangkan lebih luas lagi pada
materi maupun pokok bahasan yang berbeda atau dalam mata pelajaran yang lainnya
sehingga memperkaya seni pengajaran bagi para pendidik.
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Abstrak
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan menggunakan model
pengembangan Four-D Thiagarajan, Semmel dan Semmel yang terdiri 4 tahap. Keempat tahap
tersebut adalah tahap pendefinisian (define), tahap perancangan (design), tahap pengembangan
(develop), dan tahap penyebaran (disseminate). Dalam penelitian pengembangan perangkat
pembelajaran ini dibatasi hanya pada tahap pengembangan (develop) saja. Perangkat pembelajaran
yang dikembangkan meliputi silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), buku siswa, Lembar
Kerja Siswa (LKS), dan Tes Hasil Belajar (THB). Uji coba dilakukan pada siswa kelas X IPA 4
SMAN 1 Wringinanom. Teknik pengumpulan data menggunakan lembar validasi, lembar observasi
kemampuan guru, lembar aktivitas siswa, dan tes hasil belajar siswa. Dalam penelitian ini, validasi
dilakukan oleh dosen matematika dan guru matematika SMAN 1 Wringinanom.Hasil penelitian
menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan valid. Data penelitian dianalisis
secara deskriptif dan diperoleh data sebagai berikut. Kevalidan silabus berkategori valid (4,1),
kevalidan RPP berkategori cukup valid (3,6), kevalidan buku siswa berkategori valid (4,6), kevalidan
LKS berkategori valid (4,6), kevalidan THB berkategori valid, maka perangkat pembelajaran
memenuhi kriteria valid.kemampuan guru memenuhi kriteria valid baik pada pertemuan pertama
maupun pertemuan kedua. aktivitas siswa pada pertemuan pertama dan kedua memenuhi kriteria
valid, karena aktivitas siswa yang relevan lebih besar dari pada aktivitas siswa yang tidak relevan, tes
hasil belajar siswa valid, karena mencapai batas ketuntasan secara individu dan ketuntasan klasikal
yaitu 87,5%.
Kata kunci: pengembangan, perangkat pembelajran,model four-D

A. Latar Belakang
Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan,
peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan”. Pendidikan yang
bermutu pada dasarnya menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu pula. Sumber daya
manusia yang bermutu itu dipupuk sesuai dengan perkembangan potensi siswa semenjak
pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. Salah satu pendidikan yang ada pada
pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi adalah pendidikan matematika.
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Tujuan pendidikan merupakan sesuatu yang penting, mengingat perjalanan setiap
institusi yang memiliki visi yang jelas selalu dimulai dari tujuan (start from the end). Apabila
tujuan yang akan dicapai sudah jelas, maka langkah selanjutnya dapat diteruskan dengan
memikirkan perangkat-perangkat lain yang mendukung pencapaian tujuan secara efektif dan
efisien (Sukarjo dan Komarudin, 2012:13).
Perangkat-perangkat untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien adalah
pengembangan perangkat pembelajaran. Menurut Sudjana (dalam Trianto, 2007:53) bahwa
“untuk melaksanakan pengembangan perangkat pembelajaran diperlukan model-model
pengembangan yang sesuai dengan sistem pendidikan. Sehubungan dengan itu ada beberapa
model
pengembangan perangkat pembelajaran. Dalam pengembangan perangkat
pembelajaran dikenal dengan tiga macam model pengembangan perangkat, yaitu: model
Dick-Carey, model Four-D dan model Kemp”.
Dalam hal ini, peneliti menggunakan model pengembangan perangkat Four-D, yang terdiri dari
4 tahap pengembangan yaitu Define (pendefinisian), Design (perancangan), Develop
(pengembangan) dan Desseminate (penyebaran). Alasannya adalah dalam tahap Four-D
uraiannya lebih lengkap dan sistematis, selain itu dalam pengembangannya melibatkan
penilaian ahli, sehingga sebelum dilakukan uji coba di lapangan perangkat pembelajaran telah
dilakukan revisi berdasarkan penilaian, saran dan masukan para ahli.
Ibrahim (dalam Trianto, 2007:68) bahwa “perangkat pembelajaran yang diperlukan
dalam proses pembelajaran berupa: buku siswa, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), Instrumen Evaluasi atau Tes Hasil Belajar siswa serta
media pembelajaran”. Dalam penelitian ini perangkat yang dikembangkan adalah silabus,
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), buku siswa, Lembar Kerja Siswa (LKS), dan Tes
Hasil Belajar (THB).
Penyusunan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tidak lepas dari suatu
model pembelajaran. Seorang guru harus mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai
dengan model yang digunakan, agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan efektif.
Pembelajaran akan lebih efektif apabila model yang digunakan juga sesuai dengan materi
yang diajarkan. Kegiatan pembelajaran harus bisa menciptakan suasana yang menyenangkan
dalam menyampaikan materi pelajaran dan evaluasi.Untuk memudahkan pemahaman siswa
terhadap materi tersebut dapat ditunjang dengan buku siswa, Lembar Kerja Siswa (LKS), dan
Tes Hasil Belajar (THB). Melalui buku siswa dan Lembar Kerja Siswa (LKS), siswa akan
mandiri dan mudah memahami materi yang diajarkan. Keberhasilan siswa dalam mengikuti
proses pembelajaran dapat dilihat dengan mengadakan Tes Hasil Belajar (THB).
Dalam hal ini, peneliti mengambil materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel
(SPLDV). Alasannya adalah masih ada siswa yang mengalami kesulitan dalam
menyelesaikan soal cerita. Kurangnya pemahaman siswa terhadap materi terutama dalam
mengubah masalah ke dalam model matematika, sehingga mengakibatkan siswa mengalami
bosan, resah dan tidak senang.
Peneliti ingin mengembangkan perangkat pembelajaran SMAN 1 Wringinanom, karena
peneliti sedang melaksanakan Program Pengalaman Lapangan II (PPL II). Selain itu, peneliti
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sudah meminta izin kepada kepala sekolah SMAN 1 Wringinanom beserta guru matematika
untuk melaksanakan penelitian ini.
Dari uraian di atas, maka peneliti mengambil judul “Pengembangan Perangkat
Pembelajaran Pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) Kelas X
SMAN 1 Wringinanom”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pertanyaan berikut.
“Bagaimana hasil pengembangan perangkat pembelajaran pada materi Sistem Persamaan
Linear Dua Variabel (SPLDV) Kelas X SMAN 1 Wringinanom?”
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan rumusan pertanyaan adalah
untuk:
Memperoleh perangkat pembelajaran pada materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel
(SPLDV) Kelas X SMAN 1 Wringinanom yang valid.
D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi:
1. Bagi guru, sebagai acuan dalam menyusun perangkat pembelajaran pada pokok bahasan
lain.
2. Bagi siswa, agar lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran.
E. Prosedur Penelitian
Dalam pengembangan perangkat pembelajaran model Four-D, yang terdiri 4 tahap. Keempat
tahap tersebut adalah tahap pendefinisian (Define), tahap perancangan (Design), tahap
pengembangan (Develop), dan tahap penyebaran (Disseminate). Dalam penelitian
pengembangan perangkat pembelajaran ini dibatasi hanya pada tahap pengembangan
(Develop) saja. Prosedur penelitian pengembangan perangkat pembelajaran model Four-D
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Tahap Pendefinisian (Define)
Tujuan tahap ini adalah menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pembelajaran. Dalam
menentukan dan menetapkan syarat-syarat pembelajaran diawali dengan analisis tujuan dari
batasan materi yang dikembangkan perangkatnya. Tahap ini meliputi 5 langkah pokok,
yaitu:Analisis awalakhir, analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep, perumusan tujuan
pembelajaran,
2. Tahap Perancangan (Design)
Tujuan tahap ini adalah untuk menyiapkan perangkat pembelajaran. Tahap ini terdiri dari
tiga langkah yaitu:Penyusunan Tes Acuan Patokan, Pemilihan Format, Rancangan Awal
3.Tahap Pengembangan (Develop)
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Tujuan tahap ini adalah untuk menghasilkan perangkat pembelajaran yang sudah direvisi
berdasarkan masukan dari para ahli. Tahap ini meliputi: Validasi Ahli, Uji Coba
Pengembangan.
F. Teknik Analisis Data
1. Data Validasi Perangkat Pembelajaran
Rumus yang digunakan untuk mencari rata-rata tiap lembar validasi yang dinilai adalah
sebagai berikut.
Rata-rata = Jumlah penilaian validator 1 + Jumlah penilaian validator II
2
Untuk menentukan kategori kevalidan suatu perangkat pembelajaran diperoleh sebagai
berikut.
Tabel 2.1
Kategori kevalidan perangkat
Interval Skor
Kategori Kevalidan
4

VR

5

Valid

3

VR

4

Cukup Valid

2

VR

3

Kurang Valid

1

VR

2

Tidak Valid

VR adalah rata-rata penilaian validator terhadap perangkat pembelajaran. Validator I dan
validator II. Perangkat-perangkat pembelajaran dikatakan valid jika berada pada kategori
minimal cukup valid.
2. Validasi Tes
Untuk menghitung validitas tes digunakan rumus product moment angka kasar yang
dikutip dari (Ronald E. Walpole, 2002:371).

Keterangan :
rxy = Koofesien korelasi antara variabel x dan variabel y, dua variabel yang dikorelasikan
x = Skor butir
y = Skor tabel
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n = Banyaknya siswa
untuk menafsir harga validitas item, maka harga tersebut harus dikonsultasikan
(dibandingkan) dengan harga kritik r pada tabel product moment dengan
. Dalam
hal ini, tes dikatakan valid jika r hitung> r tabel.
3. Data Observasi Kemampuan Guru
Hasil analisis terhadap penilaian lembar observasi guru diperoleh dari observasi
kemampuan guru selama proses pembelajaran. Untuk menentukan kategori kemampuan guru
diperoleh sebagai berikut.
Tabel 2.2
Kategori kemampuan guru
Skor
Kategori Penilaian
18 – 36

Kurang Baik

37- 54

Cukup Baik

55 -72

Baik

73- 90

Sangat Baik

Pada penelitian ini, pengembangan perangkat pembelajaran dengan metode Snowball
Throwing pada materi SPLDV dikatakan valid jika kemampuan guru memenuhi kategori
minimal baik.
4. Data Observasi Aktivitas Siswa
Hasil analisis terhadap penilaian lembar observasi aktivitas siswa diperoleh dari observasi
aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Untuk menganalisis data aktivitas siswa yang
diamati proses pembelajaran digunakan teknik persentase (%), yakni banyaknya frekuensi
tiap aktivitas siswa dibagi dengan seluruh aktivitas siswa dikalikan 100. Adapun rumus
perhitungannya adalah sebagai berikut.Pada penelitian ini, aktivitas siswa dikatakan valid jika
aktivitas siswa yang relevan lebih besar dari pada aktivitas siswa yang tidak relevan.
5. Data TesHasil Belajar
Hasil analisis terhadap hasil belajar diperoleh dari tes hasil belajar Siswa (THB) pada akhir
pelajaranyang bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi SPLDVterutama
pada soal cerita. Analisis tes hasil belajar menggunakan standar ketuntasan yang digunakan
di SMAN 1 Wringinanomyaitu, 78.Sedangkan, Jika jumlah siswa yang tuntas 85% siswa
tersebut dinyatakan telah tuntas, maka ketuntasan klasikal tercapai.
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G. HasilPenelitian
Hasil dari penelitian pengembangan perangkat pembelajaran pada materi Sistem Persamaan
Linear Dua Variabel (SPLDV) ini, untuk memperoleh perangkat pembelajaran yang
memenuhi kategori valid, peneliti mengikuti prosedur pengembangan perangkat
pembelajaran sesuai dengan model pengembangan perangkat pembelajaran Four-D. Pada
penelitian ini yang pertama dilakukan yaitu tahap pendefinisian, yang diawali dengan
kegiatan analisis awal akhir. Dalam hal ini kegiatan analisis awal akhir bertujuan untuk
menetapkan masalah mendasar yang dibutuhkan dalam pengembangan perangkat
pembelajaran.
Masalah yang penting dalam hal ini yaitu penyajian bahan ajar dan pelaksanaan
pembelajaran yang menyenangkan. Pada pembelajaran materi Sistem Persamaan Linear Dua
Variabel (SPLDV) terutama penerapannya pada pemecahan masalah dalam kehidupan
sehari- hari. Siswa diberikan kesempatan memecahkan masalah kehidupan sehari-hari yang
berkaitan dengan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) dengan menggunakan
beberapa metode dalam penyelesaiaannya. Pemecahan masalah pada materi Sistem
Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV), diharapkan mampu membiasakan sikap berpikir
yang kreatif.
Analisis siswadalampenelitianiniyaitu siswa kelas X IPA 4 SMAN 1 Wringinanom.
Analisis konsep dilakukan untuk mengidentifikasi konsep pokok yang akan diajarkanyaitu
SPLDV.Analisis tugas yaitu pemahaman siswa terhadap tugas pembelajaran yang sesuai
dengan konsep meteri yang diajarkan. Perumusan tujuan pembelajaran yaitu merupakan hasil
dari analisis konsep dan analisis tugas untuk menentukan perilaku objek penelitian.
Tahap perancangan (Design) yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran yang diawali
dengan penyusunan tes.Tes disusun berdasarkan kurikulum 2013, yang merupakan suatu alat
untuk mengukur terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa setelah kegiatan
pembelajaran. Pemilihan format perangkat pembelajaran yang akan digunakan sesuai dengan
tahapan dalam metode snowball throwing. Silabus yang dikembangkan berbentuk tabel
dengan kolom kompetensi dasar, materi pokok/ pembelajaran, kegiatan pembelajaran,
indikator, penilaian, alokasi waktu dan sumber serta alat pembelajaran. Pada RPP yang
disusun memuat identitas, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan
pembelajaran, materi pembelajaran, model dan metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran,
sumber dan alat pembelajaran, penilaian serta pedoman pensekoran. Kegiatan pembelajaran
disajikan dalam bentuk tabel yang memuat kegiatan guru, kegiatan siswa serta waktu dalam
setiap pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Buku siswa dikembangkan untuk
mempermudah siswa dalam memahami materi yang diajarkan. Buku siswa yang
dikembangkan memuat tampilan yang menarik layaknya sebuah buku mempunyai
sampul/cover, identitas, standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, peta
konsep, uraian materi serta contoh soal. LKS yang dikembangkan memuat sampul/cover,
identitas, standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran serta latihan soal. THB
yang dikembangkan memuat identitas serta latihan soal. Selain rancangan perangkat
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pembelajaran juga disiapkan lembar validasi beserta kesimpulan penilaian oleh ahli, lembar
kemampuan guru serta lembar aktivitas siswa.
Tahap pengembangan (Develop) dimulai dari validasi perangkat pembelajaran oleh
ahli. Validasi ahli ini disusun untuk melihat hasil validitas isi perangkat pembelajaran yang
dikembangkan. Dalam validasi perangkat oleh para ahli ini diikuti dengan revisi perangkat
pembelajaran. Dalam penelitian ini validasi dipilih dari dosen matematika dan guru
matematika SMAN 1 Wringinanom maka dapat ditentukan dengan rata-rata yang diperoleh
hasil penilaian dari validator I dan validator II. Pada penelitian ini, ada empat hasil data yang
diperoleh, yaitu:
1. Validasi Ahli
Pada penelitian ini perangkat pembelajaran yang dikembangkan yaitu silabus, RPP, buku
siswa, LKS, dan THB. Hasil validasi ahli I dan ahli IIsebagaiberikut.
Tabel 3.1
Hasil validasi perangkat pembelajaran
Perangkat
Validator
Skor rata- Kategori
No. Pembelajaran
rata
I
II
1

Silabus

3,7

4,5

4,1

Valid

2

RPP

3, 2

4,0

3,6

Cukup Valid

3

Buku Siswa

4,7

4,5

4,6

Valid

4

LKS

4,5

4,7

4,6

Valid

Hasilvalidasimemenuhi kriteria valid, karena rata-rata hasil validasi padakategoricukup
valid.
2. Kemampuan Guru
Kemampuan guru dalam penelitian ini sesuai dengan metode pemebelajaran yang
diterapkan yaitu metode pembelajaran Snowball Throwing. Kemampuan guru dinilai dari
awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Hasilkemampuan guru dalam mengelola
pembelajaran dengan metode Snowball Throwing pada pertemuanpertama dengan metode
Snowball Throwing materi SPLDV jumlah skor adalah 78, padapertemuankedua mendapat
skor 82.Berdasarkan hasil kemampuan guru pada pertemuan pertama dan kedua, maka
kemampuan guru mengelola pembelajaran pada materi Sistem Persamaan Linear Dua
Variabel (SPLDV) kelas X IPA 4 memenuhi kriteria valid.
3. Aktivitas Siswa
Berdasarkan hasil analisis aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan metode
pembelajaran Snowball Throwing pada materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel
(SPLDV), maka dapat disajikan observasi aktivitas siswa yang relevan dan yang tidak
relevan sebagai berikut.
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No. Aktivitas siswa

Tabel3.2
Hasil observasi siswa
Presentase aktivitas siswa
Relevan

Tidak Relevan

1.

Pertemuan I (pertama)

97,13%

2,08%

2.

Pertemuan II (kedua)

98,54%

1,38%

Hal ini menunjukkan bahwa pada pertemuan pertama aktivitas siswa yang relevan lebih
besar dari pada aktivitas siswa yang tidak relevan, maka aktivitas siswa memenuhi kriteria
valid.Padapertemuankeduamenunjukkan bahwa pada pertemuan kedua aktivitas siswa yang
relevan lebih besar dari pada aktivitas siswa yang tidak relevan, maka aktivitas siswa
memenuhi kriteria valid. Berdasarkan hasil aktivitas siswa pada pertemuan pertama dan
kedua, maka dapat disimpulkan aktivitas siswa dengan metode Snowball Throwing
memenuhi kriteria valid.
4.

Tes Hasil Belajar
Pada akhir pembelajaran pertemuan ke dua dilakukan Tes hasil belajar (THB).Dalam
hasil penelitian bahwa ketuntasan individu terdapat 4 siswa tidak tuntas dan 28 siswa tuntas.
Dari ketuntasan individu dapat ditentukan ketuntasan klasikal dengan persentase 87,5%,
artinya ketuntasan individu dan ketuntasan klasikal tercapai maka hasil tes hasil belajar
memenuhi kriteria valid.
H. Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil: (1) hasil validasi perangkat pembelajaran valid,
(2) kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran memenuhi kriteria valid, (3) aktivitas
siswa dalam pembelajaran memenuhi kriteria valid, (4) hasil tes belajar siswa memenuhi
kriteria valid. Dari keempat indikator tersebut, bahwa dalam perangkat pembelajaran pada
materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) kelas X SMAN 1 Wringinanom
memenuhi kriteria valid.
I. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam pengembangan perangkat pembelajaran pada
materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) kelas X SMAN 1 Wringinanom
dapat disimpulkan:
1. Hasil validasi perangkat pembelajaran yang dikembangkan meliputi silabus, Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), buku siswa, Lembar Kerja Siswa (LKS), dan Tes Hasil
Belajar (THB) memenuhi kriteria valid.
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2.

Hasil observasi kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran memenuhi kriteria
valid.
3. Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan metode Snowball Throwing
memenuhi kriteria valid.
4. Hasil tes belajar siswa pada materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)
memenuhi kriteria valid.
Jadi, perangkat pembelajaran yang dikembangkanpada materi SPLDV kelas X SMAN 1
Wringinanom adalah valid.
J. Saran
Dari hasil penelitian pengembangan perangkat pembelajaran, peneliti memberikan saran
sebagai berikut.
1. Untuk memperoleh perangkat pembelajaran yang benar-benar valid atau
menyempurnakan perangkat pembelajaran yang dikembangkan, maka perlu dilakukan
tahap selanjutnya yaitu tahap penyebaran (Disseminate).
2. Bagi guru, perangkat pembelajaran ini dapat digunakan dalam pembelajaran.
3. Bagi peneliti lain, agar mengembangkan perangkat pembelajaran pada pokok bahasan
lain.
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PROFIL ABSTRAKSI SISWA YANG BERGAYA KOGNITIF REFLEKTIF DAN YANG
BERGAYA KOGNITIF IMPULSIF DALAM MEREKONSTRUKSI PEMBAGIAN
PECAHAN

Firman Pangaribuan
Prodi Pendidikan Matematika FKIP UHN Medan-Pematangsiantar
Email: firmanpangribfkipuhn@gmail.com

Abstrak
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana siswa yang bergaya kognitif reflektif
dan siswa yang bergaya kognitif impulsif merekonstruksi konsep pembagian pecahan. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan subjek siswa kelas V SD. Siswa reflektif
mengonstruksi pembagian pecahan dengan pecahan menggunakan pengurangan berulang dan
penalaran proporsional. Siswa impulsif mengonstruksi pembagian pecahan dengan pecahan
menggunakan pengurangan berulang dan pecahan sebagai kuantitas jarak pada garis bilangan.
Kata kunci: abstraksi; pembagian pecahan; gaya kognitif
1. Pendahuluan
Kribs-Zaleta (2006) mengatakan orang dewasapun sukar menjelaskan mengapa aturan
pembagian pecahan berlaku. Penelitian Ma (1999) juga menunjukkan bahwa guru di Amerika
kesulitan memahami pembagian pecahan. Suatu kasus yang ditemukan Ma, dari 21 orang guru di
Amerika Serikat yang diminta menghitung
, hanya 9 orang (43%) yang melakukan
perhitungan dengan betul. Ma menyatakan walau guru itu betul menghitung hasil bagi pecahan itu,
ternyata masih gagal dalam membuat soal cerita yang memuat perhitungan itu. Selain itu Sharp dan
Adam (2002); Kribs-Zaleta (2006); Rizvi dan Lawson (2007); Yim (2009); Bulgar (2009);
mengemukakan bahwa pembagian pecahan adalah konsep yang sulit bagi siswa dan juga bagi guru.

Kesulitan memahami konsep pembagian pecahan dan keterbatasan guru membangun
konsep pembagian pecahan, mengakibatkan pelaksanaan pembelajaran di kelas sering hanya
melakukan transfer pengetahuan yang sudah jadi yaitu memberikan aturan atau algoritma
pembagian pecahan tanpa mengaitkan dengan konsep prasyaratnya. Dalam pembentukan
pengetahuan sesuai dengan paham konstruktivis, Suparno (1997) mengatakan bahwa
pengetahuan yang dimiliki seseorang merupakan hasil konstruksinya sendiri secara aktif.
Menurut Hershkowitz, Schwarz, dan Dreyfus, (2001) mengonstruksi pengetahuan merupakan
kegiatan mengabstraksi. Mengabstraksi menurut Hershkowitz dkk berarti pengorganisasian
beberapa entitas abstrak yang sudah ada menjadi suatu struktur yang terintegrasi dan lebih
kompleks.
Dalam mengabstraksi suatu konsep, Hershkowitz, dkk (2001) mengusulkan aksi epistemik
terdiri dari tiga komponen yaitu; mengenali (recognizing), merangkai (building-with), dan
mengonstruksi (constructing).
Mengenali adalah suatu aksi yang menunjukkan anak menyadari bahwa suatu pengetahuan
sudah pernah dikonstruksi dan relevan dengan masalah matematika yang sedang dihadapi subjek itu.
Aksi mengenali dapat berbentuk analogi suatu pengetahuan dengan pengetahuan yang ada pada
masalah yang dihadapi. Dalam aksi mengenali belum menunjukkan sesuatu yang baru, tetapi
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pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya digunakan untuk tujuan yang ditetapkan. Merangkai
adalah mengombinasikan struktur atau elemen pengetahuan yang sudah dikenali untuk mencapai
bagian-bagian dari tujuan yang diberikan seperti menyelesaikan masalah atau menilai suatu
pernyataan. Pada aksi merangkai ini belum diperkaya dengan yang baru atau struktur pengetahuan
yang lebih kompleks, tetapi masih menggunakan struktur pengetahuan yang sudah ada untuk
merangkai solusi yang masih akan dikembangkan atau dalam menyelesaikan submasalah.
Mengonstruksi adalah mereorganisasi (mengumpulkan, menyusun dan menyimpulkan) struktur yang
sudah dimiliki atau telah dikonstruk sebelumnya menjadi struktur yang baru atau lebih kompleks.
Struktur matematika yang baru ini menunjukkan struktur yang lebih kompleks dari struktur yang
dikenali sebelumnya.
Dalam penelitian ini untuk mengetahui proses abstraksi penelitian ini mengamati 3 aksi
epistemik yang dikemukakan Hershkowitz, dkk (2001) yaitu; mengenali, merangkai, dan
mengonstruksi . Mengenali adalah aktivitas mengidentifikasi interpretasi pecahan, perjumlahan
pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan dan pembagian pada bilangan asli dalam soal
cerita pembagian pecahan. Dalam aksi mengenali tidak menunjukkan sesuatu yang baru, tetapi
menyadari pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya digunakan dalam merekonstruksi konsep
pembagian pecahan secara konseptual. Merangkai adalah aktivitas memadukan unsur pengetahuan
yang dikenali dan belum menghasilkan pengetahuan pembagian pecahan secara konseptual.
Mengonstruksi adalah aktivitas (menyusun kembali) unsur pengetahuan yang dikenali dan dirangkai
sehingga menghasilkan pengetahuan pembagian pecahan secara konseptual.
Suwarsono (1987) mengatakan bahwa perbedaan individual yang ada di antara siswa perlu
diperhatikan untuk membantu proses pembelajaran yang efektif. Salah satu perbedaan individual itu
yang telah menjadi perhatian para psikolog adalah gaya kognitif yang merupakan perbedaan individu
dalam cara mempersepsi, berpikir, menyelesaikan masalah, dan belajar.
Dari beberapa jenis gaya kognitif yang dikemukakan oleh para ahli, Kagan (Santrock, 2010)
mengelompokkan gaya kognitif siswa yang disebut dengan gaya kognitif impulsif dan reflektif. Siswa
yang bergaya kognitif reflektif memiliki karakteristik lambat dalam menyelesaikan masalah tetapi
cermat/teliti, sehingga jawaban cenderung betul. Siswa yang bergaya kognitif impulsif memiliki
karakteristik cepat menyelesaikan masalah tetapi kurang cermat/teliti sehingga jawaban cenderung
salah.
Berdasarkan perbedaan karakteristik siswa dalam gaya kognitif reflektif/impulsif perlu diteliti
bagaimana hubungannya dengan abstraksi dalam mengonstuksi konsep pembagian pecahan. Makalah
ini mendeskripsikan profil abstraksi siswa yang bergaya kognitif reflektif dan siswa yang bergaya
kognitif impulsif dalam merekonstruksi konsep pembagian pecahan. Untuk menghasilkan deskripsi
yang lebih rinci pada makalah ini, pembagian pecahan dibatasi hanya pada pembagian pecahan
dengan pecahan.
Manfaat yang akan dicapai dari hasil penelitian ini merupakan; 1) sebagai pengembangan
teori abstraksi khususnya dalam rekonstruksi konsep pembagian pecahan ditinjau dari gaya kognitif
reflektif-impulsif, dan 2) sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan dan melaksanakan
pembelajaran khususnya dalam pembagian pecahan dengan teori abstraksi.
2. Metode Penelitian
Subjek penelitian ini terdiri dari dua orang siswa kelas V SD yang sudah belajar operasi
pecahan di sekolah tetapi belum memahami pembagian pecahan secara konseptual. Untuk
mengetahui apakah siswa mempunyai kemampuan konsep pecahan yang memadai, peneliti
memberikan tes konsep pecahan. Siswa yang mempunyai pengetahuan konsep pecahan yang
mencukupi, diberikan tes gaya kognitif Matching Familiar Figure Test untuk memperoleh subjek yang
bergaya kognitif reflektif dan subjek yang bergaya kognitif impulsif. Subjek yang bergaya kognitif
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reflektif dan yang impulsif diupayakan kemampuan matematikanya relatif sama. Lembar tugas
pembagian pecahan dengan pecahan yang sudah divalidasi oleh ahli dan guru adalah sebagai berikut.
Ibu berencana membuat roti bolu.
Untuk membuat satu loyang roti bolu diperlukan kg terigu, beserta bahan lainnya.
Terigu ibu yang tersedia adalah 1 kg.
Tentukanlah berapa loyang roti bolu yang dapat dibuat oleh ibu!

Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan lembar tugas pada subjek secara perorangan
dengan cara berikut untuk menyelesaikan lembar tugas pada kertas jawaban yang telah diberi ruang
kosong. Wawancara dilakukan untuk memperoleh dasar pemikiran subjek pada data tertulis dan lisan
maupun yang tidak sempat diungkapkan. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya pengumpulan
data dicatat sebagai catatan lapangan. Semua kegiatan yang dilakukan subjek direkam dengan
audiovisual.
Data dari lembar tugas, wawancara, dan catatan lapangan dianalisis. Data dianalisis untuk
mengetahui profil abstraksi sebagai berikut. Memperoleh profil abstraksi sebagai perkembangan
struktur pengetahuan subjek, data aktivitas subjek berdasarkan data tertulis maupun data wawancara
memperhatikan tiga hal yaitu; 1) metode penyelesaian mula-mula, 2) perubahan yang terjadi pada
metode penyelesaian, dan 3) meminta penjelasan pada perubahan metode penyelesaian yang dibuat
subjek.
Teknik analisis data dilakukan secara bersamaan melalui reduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992). Analisis data dilakukan melalui;1. reduksi data, 2.
penyajian data meliputi pengklasifikasian data, identifikasi data, dan 3. penarikan kesimpulan
dilakukan dengan memberi makna dan penjelasan pada data yang telah dikumpulkan
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Profil siswa bergaya kognitif reflektif (Rut) dalam merekonstruksi pembagaian pecahan.
Tanggapan pertama yang diberikan Rut pada soal setelah membacanya dengan suara keras
bahwa menyelesaikan soal itu dengan menggunakan operasi bagi. Rut mengenali operasi bagi yang
akan digunakan pada soal dengan alasan melalui ungkapan “… setiap 1 loyang butuh 1/3 kg terigu.
Jadi kalau mau sampai 1 ½ kg, harus berapa loyang terigunya yang diperlukan. Baru (kemudian)
itulah dibagi”. Rut mengenali pengubahan pecahan campuran 1 1/3 menjadi penulisan bentuk biasa
3/2. Penulisan pecahan bentuk biasa ini digunakan mungkin untuk mempermudah pembagian pecahan
yaitu “… 1/3 kg dikali berapa supaya hasilnya 3/2”. Rut mengenali model matematika soal walaupun
tidak persis pada bagian awal wawancara menyebut atau menuliskan 1 ½ : 1/3 tetapi dia menyatakan
“… 1/3 kg dikali berapa supaya hasilnya 3/2”.
Rut mengenali pembagian sebagai kebalikan
perkalian. Pembagian sebagai kebalikan perkalian yang dimaksud merupakan a : b = … setara dengan
b × … = a. Hasil bagi yang dicoba Rut masih terbatas pada bilangan asli saja. Bilangan yang dicoba
sebagai hasil bagi merupakan bilangan 6 dengan ungkapan ”Berarti kalau 1/3 nya 6 kali ehh tunggu
yah … 1/3 dikali berapa supaya 3 …”. Ketidakcocokan hasil kali 1/3 × 6 agar hasilnya 4/3 membuat
Rut terganggu menggunakan perkalian pecahan yang dikenalinya. Hal ini ditunjukkan dengan
mengalikan 1/3 dengan 6 hasil kalinya bilangan 3. Kemudian setelah mengoreksi pekerjaannya yang
tidak benar, diperoleh hasil kali 1/3 dengan 6 merupakan bilangan 2. Rut menyadari bahwa hasil kali
pecahan 1/3 dengan bilangan asli 6 tidak cocok dengan pecahan 3/2. Pada proses memperoleh hasil
kali pecahan 1/3 dengan bilangan asli 6, Rut menggunakan ekivalensi pecahan yang dikenalinya,
yakni 1/3 × 6 = 6/3 = 2/1 = 2. Usaha Rut memperoleh jawaban hasil bagi, tetap mencoba mencari
jawaban dengan cara menggunakan pembagian sebagai invers perkalian yang dapat digolongkan
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sebagai cara formal simbolik. Dalam menjawab soal pembagian itu tampaknya Rut hanya mencoba
bilangan asli sebagai jawaban hasil bagi. Pada pemikiran Rut berdasarkan ungkapannya tampaknya
belum mencoba pecahan sebagai hasil baginya. Waktu yang digunakan Rut untuk menyelesaikan
dengan cara formal simbolik dengan pembagian sebagai invers perkalian kurang lebih 7 menit.
Akibat Rut belum bisa menjawab soal pembagian pecahan dengan menggunakan pembagian
sebagai kebalikan perkalian, peneliti menggali pengetahuan Rut apakah dengan menggambarkan soal
Rut dapat menyelesaikan soal itu. Rut menggambar tepung terigu mungkin dalam bentuk kantongan
plastik dan bukan sebagai representasi luasan yang menggambarkan pecahan 4/3. Jika Rut membuat
atau menggunakan gambar yang mudah dikenali sebagai 1 satuan luasan dan 1/3 satuan luasan, maka
mungkin Rut dapat terbantu menyelesaikan soal. Rut kembali memikirkan penyelesaian soal dengan
cara formal simbolik dengan kata lain gambarnya tidak ditindaklanjuti sebagai bantuan menyelesaikan
soal.
Rut mengenali pembagian bilangan asli 1 dengan pecahan 1/3 di dalam konteks soal cerita
yaitu 1 kg dapat dibuat 3 loyang roti bolu dengan alasan “Karena kalau 1/3 dikalikan 3, jadi hasilnya
3/3” dan dengan alasan yang lebih rinci “… karena kalo 1 kg, … 1 loyang 1/3. Kalu 1 kg berarti 3.
Kalau 3/3 = 1”. Pembagian bilangan asli dengan pecahan satuan 1/3 ini dilakukan Rut dengan
pembagian sebagai kebalikan perkalian yaitu 1 : 1/3 = 3 ekivalen dengan 1/3 × 3 = 1. Pembagian 1 :
1/3 jauh lebih mudah dari pembagian 3/2 : 1/3 yang dinyatakan sebagai soal. Mencari hasil bagi 1 :
1/3 merupakan pencarian bilangan asli sedemikian hingga 1/3 kali bilangan asli hasilnya bilangan 1.
Sedangkan ekspresi 3/2 : 1/3 tidak ditemukan bilangan asli sedemikian hingga 3/2 kali bilangan asli
hasilnya 3/2. Sementara pemikiran Rut masih mencari bilangan asli sebagai pengali dari 1/3 untuk
memperoleh hasil kali 3/2. Kemudahan memperoleh jawaban 1 : 1/3 dimungkinkan karena bilangan
yang dibagi merupakan bilangan 1 dan bukan bilangan asli yang bukan satu. Jika bilangan yang
dibagi merupakan bilangan asli bukan 1 misalnya 2 sehingga pembagian menjadi 2 : 1/3 maka
kemungkinan akan lebih sulit dari 1 : 1/3.
Selanjutnya Rut menghitung pembagian pecahan dengan pecahan yaitu ½ : 1/3. Pecahan ½
sebagai bilangan yang dibagi berasal dari sisa 1 ½ kg terigu setelah 1 kg terigu dapat dinyatakan
sebagai 3 loyang roti bolu. Pembagian dalam konteks merupakan penentuan berapa loyang roti bolu
dapat dibuat dari ½ kg terigu. Rut menyelesaikan pembagian ½ : 1/3 bukan terfokus pada kedua
pecahan ½, 1/3 dan operasi bagi saja. Tetapi melihat keterkaitan konteks atau situasi soal, khususnya
menghubungkan dengan 1 kg terigu dapat dibuat 3 loyang roti bolu. Kepada rasio 1 kg terigu dapat
dibuat 3 loyang roti bolu, Rut melakukan penalaran proporsional untuk rasio 1/3 kg terigu dapat
dibuat sebanyak tertentu roti bolu. Memperoleh berapa loyang roti bolu dapat dibuat dari ½ kg tepung
terigu Rut menyebut “Kalau 3, tiganya dibagi dua, jadi 1 ½”. Kemudian peneliti meminta
menjelaskan lagi, Rut menyatakan “Tapi terigunya tadi 1½. Setengahnya, setengahnyalah. Setengah
kg sama dengan 1 ½ loyang”. Setengah kg itu diperoleh dari 1 kg dibagi 2. Akibatnya 3 loyang roti
bolu juga dibagi 2 dan diperoleh 1 ½ loyang roti bolu.
Selanjutnya untuk memperoleh pembagian 1 ½ : 1/3 melalui situasi soal, Rut menjumlahkan 3
loyang roti bolu dari 1 kg tepung terigu dan 1 ½ loyang roti bolu dari ½ kg terigu diperoleh semuanya
4 ½ loyang roti bolu. Proses menjumlah itu tampak pada tulisan Rut pada 074R31 dengan ungkapan
“Tiga loyang, satu setengah loyang. Empat setengah loyang”. Tahapan membagi pecahan ini
tampaknya mengikuti sifat distributif atau penyebaran yaitu distributif pembagian terhadap
penjumlahan. Pecahan 1 ½ loyang sebagai pecahan yang dibagi diurai menjadi jumlahan 1 + ½,
kemudian melakukan pembagian 1 : 1/3 dan ½ : 1/3 dan hasil bagi masing-masing dijumlahkan
kembali. Dengan demikian pengubahan pecahan campuran 1 ½ menjadi 3/2 untuk dibagi dengan 1/3
tidak dapat ditindaklanjuti Rut. Kemungkinan kebiasaan Rut jika mengalikan pecahan campuran,
maka pecahan campuran itu diubah menjadi bentuk pecahan biasa untuk selanjutnya dikalikan.
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Pada bagian akhir proses pengerjaan Rut memperoleh pembagian 1 ½ : 1/3 disebut
mengonstruksi pembagian pecahan dengan pecahan. Karena pembagian pecahan ini merupakan yang
baru bagi Rut. Pembagian ini disebut baru karena pada awalnya hingga 7 menit belum dapat
menyelesaikannya. Menggunakan unsur-unsur pengetahuan yang dikenali, kemudian merangkai unsur
yang dikenali, sehingga Rut mengonstruksi pembagian pecahan dengan pecahan. Pengetahuan yang
dikenali antara lain; membagi sebagai kebalikan perkalian, ekivalensi pecahan, membagi bilangan asli
dengan pecahan satuan, penalaran proporsional, menjumlah dan mengurang pecahan. Berdasarkan
unsur yang dikenali dan merangkai unsur yang dikenali, pembagian pecahan dengan pecahan dapat
direkonstruksi termasuk pembagian ½ : 1/3 . Unsur pengetahuan yang dikenali terdiri dari penalaran
proporsional dan pembagian 1: 1/3 = 3. Merangkai kedua pengetahuan yang dikenali itu, Rut dapat
mengonstruksi pembagian 1/2: 1/3 = 1 ½. Sedangkan mengonstruksi pembagian 1 ½ : 1/3 dapat
dipandang sebagai merangkai pembagian 1 : 1/3 = 3, pembagian ½ : 1/3 = 1 ½ dan penjumlahan
pecahan.
3.2 Profil siswa bergaya kognitif impulsif (Ima) dalam merekonstruksi pembagaian pecahan.
Setelah Ima membaca soal dalam hati, Ima mengenali model matematika soal “… Berarti 1 ½
bagi 1/3”. Ima mengubah penulisan campuran 1 ½ menjadi pecahan biasa 3/2 dan kesulitan
menggambar representasi pecahan 3/2, karena pecahan biasanya sebagai bagian dari keseluruhan
sehingga pembilang kurang dari penyebut. Kesulitan Ima menggambar 3/2, peneliti menanyakan
apakah bisa menggambar 1 ½. Ima menggambarkan representasi 1 kg dan ½ kg tepung terigu. Dalam
menggambar 1 kg tepung terigu, Ima sudah langsung membagi 3 gambar luasan 1 kg, sehingga
pengertian 1/3 ada pada gambar luasan 1 kg dengan ungkapan “Berarti inilah 1. Tiga per tiga kan?”
dan sudah mengenali ekivalensi pecahan 3/3 = 1 dan mengenali pecahan sebagai bagian dari
keseluruhan.
Ima mengenali pembagian bilangan asli 1 dengan pecahan 1/3 melalui bantuan gambar 1 kg
dibagi 3 dengan ungkapan “Ini satu, dua, tiga. Inilah dulu ya. Berarti 3 roti bolu” dan dengan alasan
“Satu bolu 1/3 kg. Ini kan 3/3. Tiga buah 1/3nya”. Ima melakukan pembagian 1 : 1/3 dengan
pengurangan berulang.
Dalam membagi ½ : 1/3 dalam situasi soal Ima mengalami kesulitan. Ima mencoba membagi
tiga gambar representasi ½ kg tepung terigu dan mengarsir satu bagian dan kemudian mengoreksi
sendiri dan mencoret gambarnya. Kesulitan Ima menjawabnya dinyatakan dengan ungkapan
“Setengahnya yang bermasalah” dan menawarkan soal yang dapat dikerjakannya yaitu “Kenapa
enggak 1 1/3 aja? Biar mudah”. Ima mencoba menghitung ½ × 1/3 tetapi tidak bisa memberi alasan.
Kemudian Ima mengenali urutan pecahan dengan ungkapan “ … Ooh, lebih besarnya ½ dari 1/3”.
Ima dapat menyimpulkan satu loyang roti bolu dapat dibuat dari ½ kg tepung terigu tetapi belum kuat
alasannya mungkin karena gangguan sisa dari ½ kg tepung setelah digunakan1/3 kg.
Ima konsentrasi bagaimana mengonstruksi pembagian pecahan ½ dengan 1/3. Ima
memfokuskan perhatian perbandingan pecahan ½ dengan 1/3. Ima mencoba mengubah pecahan biasa
ke pecahan desimal dengan bagi kurung tetapi tidak ditindaklanjuti karena penafsiran yang keliru
pada proses bagi kurung. Akhirnya Ima menggunakan gambar garis bilangan untuk mengurutkan
atau membandingkan ½ dengan 1/3. Ima menggambar 2 penggal garis dan keduanya berjarak 1 satuan.
Garis bagian atas dibagi menjadi 3 bagian yang sama dan yang lain menjadi 2 bagian yang sama
dengan membubuhkan tanda 1/3 dan ½ pada masing-masing garis. Hal ini berarti Ima mengenali
representasi pecahan pada garis bilangan. Setelah mengarsir 1/3 bagian kiri penggal garis bagian atas
dan ½ bagian kiri penggal garis bawah dan ujung kiri keduanya pada posisi yang sama, Ima
menyimpulkan ½ > 1/3 dengan ungkapan “Berarti lebih banyak satu per dualah”. Ima juga
menyimpulkan dari ½ kg tepung terigu tidak dapat dibuat 2 loyang roti bolu dengan ungkapan

104

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2014
“ Membangun Paradigma Baru Pembelajaran Matematika melalui
Implementasi Kurikulum 2013 “
Surabaya, 10 Mei 2014
“Setengah enggak cukup dua roti bolu kayaknya”, kemudian Ima menegaskan lagi bahwa dua loyang
roti bolu tidak cukup dibuat dari ½ kg tepung terigu dengan ungkapan “… Dua loyang roti bolu
enggak cukup.” . Ima mengenali representasi pecahan pada garis bilangan sebagai kuantitas jarak.
Ima belum menentukan berapa sisa tepung terigu dari ½ kg jika digunakan 1/3 kg atau berapa loyang
roti bolu yang dapat dibuat dari sisa itu. Dalam menentukan bahwa satu loyang roti bolu dapat dibuat
dari ½ kg tepung terigu, Ima melakukan pengurangan (pengurangan berulang) dengan makna
pembagian sebagai pengurangan berulang, tetapi mengurangi sekali lagi tidak dapat satu pengurangan.
Gambar dua garis bilangan yang dibuat Ima merupakan suatu ide dengan satu garis bilangan
pada bagian atas menyatakan kuantitas tepung terigu dalam satuan 1/3 kg (satu loyang roti bolu).
Sedangkan garis bilangan pada bagian bawah juga menyatakan kuantitas tepung terigu tetapi dalam
satuan ½ kg. Menentukan sisa dari ½ dikurangi 1/3, Ima membuat gambar 2 penggal garis lagi yang
sejajar dan sama panjang dengan panjang satu satuan dengan penggal garis bagian atas (garis a) dibagi
3 bagian dan penggal garis bagian bawah (garis b) dibagi 2 bagian gambarnya pada 054I31. Setelah
memetakan pertengahan penggal garis b ke pertengahan penggal garis a, dan tepat membagi 2
penggalan ke dua garis a yang jaraknya 1/3 satuan, Ima memperoleh banyak roti bolu yang dapat
dibuat dari 1 ½ kg tepung terigu semuanya 4 ½ roti bolu dengan ungkapan “Oooh 4 ½ roti bolu”.
Setelah peneliti meminta alasan mengapa, Ima menjelaskan lagi bagaimana memperoleh 1½ loyang
roti bolu dari ½ kg terigu dengan menggunakan bantuan gambarnya. Ima memproyeksi 1/3 sebelah
kiri garis a ke garis b dan memperoleh 1 loyang roti bolu dengan ungkapan “… Ini kan satu. Kan…”.
Pertengahan garis b diproyeksikan ke garis a sehingga tepat pada pertengahan dari 1/3 garis a untuk
penggalan ke 2. Sisa dari ½ setelah diambil 1/3 pada garis b ternyata setengah dari 1/3 penggalan ke
2 garis a. Sehingga selisih dari ½ dan 1/3 merupakan 1/6. Ima memperoleh selisihnya sebagai 1/6
menggunakan pecahan ½ sebagai operator. Pengertian ½ dari 1/3 kg tepung terigu berarti ½ dari 1
loyang roti bolu atau ½ loyang roti bolu.
Aktivitas memperoleh 1/6 kg sebagai sisa, Ima harus mengenali pecahan sebagai operator,
yaitu pecahan ½ pada pernyataan ½ dari 1/3. Selain itu Ima juga mengenali pecahan sebagai kuantitas
khususnya pecahan sebagai jarak pada suatu garis. Ima memperoleh selisih ½ - 1/3 bukan
menggunakan pengetahuan prosedural formal, tetapi menggunakan bantuan gambar yang
dikonstruksinya sendiri.
Mengonstruksi pembagian pecahan ½ : 1/3, Ima merangkai unsur yang dikenali yaitu;
pecahan sebagai kuantitas jarak pada garis, pecahan sebagai operator, perkalian pecahan. Dalam
pembagian ini karena Ima melakukan pengurangan, dapat disebut pembagian sebagai pengurangan
berulang, walaupun pengurangan yang ke dua tidak dapat mengurangi 1/3 tetapi mengurangi 1/6
sebagai sisa.
4.Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa
profil abstraksi siswa yang bergaya kognitif reflektif dalam pembagian pecahan dengan pecahan
adalah sebagai berikut. Subjek tidak menggunakan pengetahuan prosedural dalam pembagian. Subjek
menurunkan model pembagian pecahan sebagai 1 ½ :1/3. Awalnya subjek memperoleh hasil bagi 1 :
1/3 = 3 sebagai kebalikan perkalian yakni 3 × 1/3 = 1. Kemudian memperoleh hasil bagi ½ : 1/3
menggunakan penalaran proporsional pada situasi soal 1 : 1/3 = 3 yakni ½ merupakan 1 : 2 sehingga
½ : 1/3 hasilnya 3 : 2 yakni 1½. Subjek dapat menentukan hasil bagi dari 1 ½ : 1/3 sebagai jumlah dari
hasil bagi 1 : 1/3 dan ½ : 1/3.
Profil abstraksi siswa yang bergaya kognitif impulsif pada bagian awal setelah menurunkan
model pembagian pecahan 1 ½ : 1/3, awalnya subjek memperoleh hasil bagi 1 : 1/3 dengan
pengurangan berulang dengan bantuan gambar bagian dari keseluruhan. Kemudian memperoleh hasil
bagi ½ : 1/3 dengan menggunakan 2 garis bilangan yang memperlihatkan bahwa ½ merupakan 1/3 +
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½ dari 1/3, sehingga hasil bagi ½ : 1/3 sebagai banyaknya 1/3 di dalam ½ yaitu 1 kali 1/3 dan ½ kali
1/3 yakni 1 ½.
Hasil penelitian ini menjadi pertimbangan dalam mendesain pembelajaran pembagian
pecahan agar siswa mengonstruksinya dan bukan sekedar hanya menyampaikan pengetahuan yang
bersifat prosedural. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mendesain
pembelajaran yang mempertimbangkan gaya kognitif siswa.
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PROSES BERPIKIR SISWA SMP DALAM PEMBENTUKAN KONSEP
JAJARGENJANG DITINJAU BERDASARKAN GAYA KOGNITIF
Oleh:
Endah Budi Rahaju
Abstrak
Pembentukan suatu konsep adalah suatu proses pengelompokan atau pengklasifikasian
sejumlah objek, peristiwa atau ide yang serupa menurut sifat-sifat yang dimilikinya dalam satu
kategori. Pembentukan konsep Segiempat (khususnya jajargenjang) perlu dicermati oleh seorang guru
matematika karena tugas pokok pengajaran matematika di sekolah adalah menjelaskan proses berpikir
siswa dalam mempelajari matematika dan bagaimana pengetahuan matematika itu diinterpretasikan
dalam pikiran.
Berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Setiap orang
tidak sama dalam mengartikan ”sesuatu yang benar”, sehingga kegiatan proses berpikir untuk
menghasilkan pengetahuan yang benarpun akan berbeda-beda antar individu. Perbedaan tersebut
antara lain didasarkan pada gaya kognitif, sehingga dalam pembentukan konsep jajargenjang dapat
berbeda untuk tiap orang bergantung pada pengalaman yang relevan yang telah dimilikinya. Gaya
kognitif adalah ciri khas pemfungsian kegiatan-kegiatan perseptual dan intelektual. Ciri khas tersebut
bersifat konsisten dan dapat “menembus” ke seluruh tingkah laku. Salah satu dimensi dari gaya
kognitif adalah Field Dependent-Field Independent (FD-I) yang mempunyai dua tipe yaitu tipe Field
Dependent dan Field Independent.
Untuk memperoleh gambaran proses berpikir siswa, digunakan 2 subjek dengan gaya kognitif
berbeda. Sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini adalah gender dan kemampuan matematika
yang dimiliki subjek. Hasil penelitian diperoleh berdasarkan tugas pembentukan konsep jajargenjang
yang diberikan minimal dua kali dan wawancara berbasis tugas.
Berdasarkan analisa data, diperoleh hasil: 1) Subjek PFI menggunakan metode selektif dalam
mengelompokkan persegipanjang tanpa memperhatikan warna dan posisi bangun, 2)
Menggunakan strategi concervative focusing, yaitu menggugurkan satu persatu ciri yang sudah
dituliskan sebelumnya dalam menjelaskan pengertian persegipanjang, 3) Subjek sudah
memperhatikan syarat perlu dan syarat cukup saat menjelaskan pengertian persegipanjang, 4)
Menggunakan strategi concervative focusing dalam memberikan contoh penyangkal
yaitu
menunjukkan satu ciri persegipanjang yang tidak dimiliki pada bangun jajargenjang, trapesium dan
layang-layang, 5) Gambar persegipanjang yang disajikan dengan benar , lengkap dengan simbolsimbolnya. Untuk subjek PFD diperoleh hasil: 1) Menggunakan metode reseptif dalam
mengelompokkan persegipanjang dengan memperhatikan warna dan posisi bangun, 2) subjek
menggunakan strategi scanning, yaitu mengganti hipotesa yang sudah dibuat sebelumnya dalam
menjelaskan pengertian persegipanjang, 3) Subjek belum memperhatikan syarat perlu dan syarat
cukup saat menjelaskan pengertian persegipanjang, 4) Menggunakan strategi concervative focusing
dalam memberikan contoh penyangkal yaitu menunjukkan satu ciri persegipanjang yang tidak
dimiliki pada bangun persegi, trapesium dan layang-layang, 5) Gambar persegipanjang yang disajikan
dengan benar, lengkap dengan simbol-simbolnya
Kata kunci:
Pembentukan konsep, gaya kognitif, Field Dependent, Field Independent, jajargenjang
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A. PENDAHULUAN
Pembentukan suatu konsep adalah suatu proses pengelompokan atau
pengklasifikasian sejumlah objek, peristiwa atau ide yang serupa menurut sifat-sifat yang
dimilikinya dalam satu kategori. Seorang siswa dikatakan telah memahami suatu konsep,
apabila dia dapat menunjukkan contoh dan non contoh dari konsep tersebut dengan
memberikan alasan-alasannya (Suharnan, 2005).
Kenyataan di lapangan banyak siswa dalam mempelajari suatu konsep hanya
sekedar dengan menghafal tanpa mengetahui makna dari konsep tersebut. Hal ini terjadi
karena pengalaman siswa di kelas dalam mempelajari matematika melalui kegiatan rutin
dan membosankan, yaitu guru memberikan konsep, contoh kemudian latihan (Soedjadi,
2007).
Pengajaran matematika di sekolah lebih berorientasi pada pandangan
“matematika sebagai produk berpikir” dan kurang memberi perhatian pada proses
berpikir (Marpaung, 1986: 4). Sedangkan Steiner dan Fresenborg (dalam Marpaung,
1999) mengatakan bahwa tugas pokok pengajaran matematika di sekolah adalah
menjelaskan proses berpikir siswa dalam mempelajari matematika dan bagaimana
pengetahuan matematika itu diinterpretasikan dalam pikiran. Dengan mengetahui proses
berpikir siswa dalam pembentukan konsep, maka guru dapat merancang model
pembelajaran yang efisien dan memudahkan siswa dalam memahami konsep segiempat
sehingga esensi dari tujuan pendidikan matematika khususnya jajargenjang dapat
tercapai.
Mayer (1983: 86) mengemukakan bahwa berpikir adalah aktivitas kognitif yang
terjadi di dalam mental atau pikiran seseorang, tidak nampak tetapi dapat disimpulkan
berdasarkan perilaku yang tampak. Berpikir berarti jerih payah secara mental untuk
memahami sesuatu yang dialami atau mencari jalan keluar dari persoalan yang dihadapi.
Sedangkan proses berpikir adalah proses yang terdiri dari penerimaan informasi (dari
luar atau dari dalam diri siswa), pengolahan, penyimpulan dan pemanggilan kembali
informasi itu dari ingatan siswa (Marpaung, 1999:6).
Berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar.
Masing-masing orang tidak sama dalam mengartikan ”sesuatu yang benar”. Dengan
demikian kegiatan proses berpikir untuk menghasilkan pengetahuan yang benarpun akan
berbeda-beda antara individu yang satu dengan yang lainnya.
Dalam memahami suatu konsep, siswa mempunyai cara yang berbeda-beda. Siswa
merupakan individu yang melakukan kegiatan belajar dengan perbedaan-perbedaan yang
dimilikinya. Dalam pembentukan konsep-konsep antara individu satu dengan yang lain
dapat berbeda, antara lain bergantung pada tingkat usia, dan pengalaman yang relevan
yang telah dimilikinya (Chauhan, Smith dalam Suharnan, 2005). Selain itu Tayler (1997)
mengungkapkan bahwa salah satu dimensi perbedaan individu adalah gaya kognitif.
Gaya kognitif adalah cara seseorang mempersepsi dan menyusun informasi (stimulus)
yang berasal dari lingkungan sekitar yang dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman
yang telah dimiliki seseorang (Slameto, 2003), sedangkan pengalaman seseorang akan
berbeda dengan pengalaman orang lain. Karena perbedaan tersebut, memperkuat dugaan
bahwa perbedaan pengalaman dan gaya kognitif akan mempengaruhi proses berpikir
seseorang dalam pembentukan konsep jajargenjang.
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Jajargenjang merupakan bagian segiempat yang dalam kehidupan sehari-hari
banyak dijumpai siswa. Banyak benda-benda di sekitar siswa yang mempunyai
permukaan berbentuk jajargenjang. Jajargenjang merupakan dasar dalam mempelajari
materi segiempat lainnya dan materi segiempat merupakan dasar dalam mempelajari
materi geometri berikutnya. Namun kenyataannya materi geometri sering dihindari oleh
siswa maupun guru, karena dirasa sulit untuk dipelajari dan diajarkan pada siswa (Buffet,
2006), (Budiarto, 2006).
B. TINJAUAN PUSTAKA
B.1.Proses Berpikir
Bigot dkk dan Suryabrata (2006) menyatakan bahwa berpikir merupakan suatu proses
yang dinamis untuk mencari hubungan dari potongan-potongan informasi dan tanggapan
yang telah kita peroleh untuk mendapatkan suatu pengertian tertentu. Dalam proses
belajar matematika terjadi proses berpikir, sebab seseorang dikatakan berpikir bila orang
itu melakukan kegiatan mental (Hudojo, 2005). Sedangkan Suharnan (2005) menyatakan
“berpikir dapat didefinisikan sebagai proses menghasilkan representasi mental yang baru
melalui transformasi informasi yang melibatkan interaksi secara kompleks antara atributatribut.
Berdasarkan uraian di atas secara singkat dapat disimpulkan bahwa berpikir adalah
suatu aktivitas mental yang tidak tampak untuk mencari penyelesaian dari persoalan
yang sedang dihadapi dengan cara menghubungkan bagian-bagian informasi dan
tanggapan yang diperoleh sehingga didapatkan suatu pengertian.
Marpaung (1986) mengemukakan bahwa proses berpikir adalah proses yang terdiri
dari penerimaan informasi, pengolahan, penyimpulan, dan pemanggilan kembali
informasi itu dari ingatan siswa. Sedangkan Suparni (2000) mengemukakan bahwa
proses berpikir adalah langkah-langkah yang digunakan seseorang saat menerima
informasi, mengolah, dan memanggil kembali informasi dari dalam ingatan untuk
kemudian disesuaikan dengan skema yang ada dalam otaknya. Eric Jensen (2007)
mengatakan bahwa proses berpikir adalah proses yang mengakses representasi
sebelumnya untuk memahami atau menciptakan sebuah model baru jika memang belum
ada.
Berdasarkan beberapa pengertian tentang proses berpikir di atas maka dapat
disimpulkan bahwa proses berpikir adalah langkah-langkah yang dilakukan siswa
(menerimaan informasi, mengolah, menyimpulkan, dan memanggil kembali informasi)
dengan melibatkan aktivitas mental dalam memahami konsep. Aktivitas tersebut dapat
disimpulkan berdasarkan perilaku yang tampak berupa pernyataan-pernyataan dan hasil
penyelesaian tugas dalam mendefinisikan konsep.
B.2. Pembentukan Konsep
Solso (1995) mengungkapkan bahwa konsep adalah bayangan mental, ide-ide atau
proses-proses, Bruning, Schraw & Roning (1995) menyatakan bahwa konsep sebagai
struktur mental sehingga kita dapat merepresentasikan katagori yang bermakna,
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Woolfolk (dalam Suradi, 2004), Ormrod (dalam Sunardi, 2000), Gagne (dalam
Suharnan, 2005) mengungkap-kan bahwa konsep sebagai suatu cara pengelompokan
atau pengkatagorisasian secara mental dari objek-objek atau peristiwa-peristiwa. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa konsep adalah suatu cara pengkatagorian secara mental
apakah objek atau peristiwa termasuk dalam contoh atau non contoh.
Konsep berhubungan erat dengan definisi. Buffet (2006: 261) menyatakan bahwa
pada umumnya sebuah definisi diidentifikasi dengan konsep yang menyertainya. Definisi
adalah ungkapan yang membatasi suatu konsep. Dengan adanya definisi ini orang dapat
membuat ilustrasi atau gambar atau lambang dari konsep yang didefinisikan (Soedjadi,
2000).
Martin dan Caramazza (1998), Solso (1995) mengungkapkan bahwa pembentukan
konsep adalah suatu pengelompokan sejumlah objek, peristiwa atau ide yang serupa
menurut sifat-sifat atau atribut-atribut tertentu yang dimilikinya ke dalam satu katagori.
Dalam pembentukan konsep perlu juga harus memperhatikan bagaimana sifat-sifat
objek itu dihubungkan melalui aturan-aturan tertentu, sehingga pemahaman seseorang
tentang konsep yang dipelajarinya semakin lengkap dan mendalam. Seseorang dikatakan
memahami suatu konsep, jika orang tersebut dapat memberikan contoh dan non contoh
dari konsep tersebut beserta alasan-alasannya.
Mayer (1983) mengatakan bahwa dalam melakukan pengelompokan, terdapat dua
metode penting yang bisa digunakan yaitu: (a) metode reseptif, yaitu metode dengan
memilih satu persatu apakah merupakan contoh positif atau contoh negatif dari suatu
konsep, (b) metode selektif, yaitu metode dengan menyeleksi contoh positif atau contoh
negatif dari beberapa contoh yang tersedia.
Terdapat satu aspek penting yang perlu diperhatikan pada saat seseorang belajar
pembentukan konsep, yaitu bagaimana cara orang tersebut melakukan tugas sehingga
menemukan konsep. Strategi seseorang dalam menemukan suatu konsep berbeda-beda.
Strategi yang digunakan dalam belajar konsep meliputi scanning dan focusing yang
masing-masing terdiri dari dua bagian (Solso, 1995; Bruning, Schraw & Roning, 1995,
Mayer, 1983).
Strategi scanning terdiri dari simultaneous scanning dan successive scanning.
Seseorang dalam melakukan strategi simultaneous scanning dimulai dengan semua
kemungkinan hipotesis, kemudian membuang hipotesis-hipotesis yang tidak dapat
dipertahankan. Sedangkan dalam strategi successive scanning, seseorang memulai
dengan satu hipotesis dan mempertahankannya jika dengan benar menentukan
keanggotaan suatu kelompok. Jika tidak maka ia mengubahnya dengan hipotesis yang
lain berdasarkan semua pengalaman terdahulu yang telah dimiliki sebelumnya.
Strategi focusing terdiri dari concervative focusing dan focus gambling. Seseorang
dalam melakukan strategi concervative focusing, mula-mula merumuskan hipotesis,
dilanjutkan dengan memilih suatu contoh positif yang menjadi titik perhatiannya,
kemudian membuat urutan rumusan kembali. Dengan hanya mengubah satu ciri,
kemudian orang tersebut mencatat mana yang dianggap sebagai contoh suatu konsep dan
mana yang non-contoh suatu konsep. Dalam menentukan contoh suatu konsep, seseorang
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berusaha memperhatikan suatu atribut dan akhirnya berhasil menghilangkan atributatribut yang tidak relevan dengan konsep yang sedang dipelajari.
B.3.Gaya Kognitif
Gaya kognitif adalah cara seseorang mempersepsi dan menyusun informasi yang
berasal dari lingkungan sekitar (Broverman, 1974). “a cognitive style is characteristic
mode of functioning that (is revealed) throughout our perceptual and intelectual
activities in highly consistent and prevasive way” (Witkin, 1974), sedangkan Adelina
(2007); Messick (dalam Steve, 1997) menyatakan bahwa “cognitive styles are the
characteristic, self consistent modes of functioning which individuals show in their
perceptual and intelectual activities”, “cognitive style represent a person’s typical
modes of perceiving, remembering, thinking and problem solving” . Berdasarkan
batasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa gaya kognitif adalah ciri khas pemfungsian
kegiatan-kegiatan perseptual dan intelektual. Ciri khas tersebut bersifat konsisten dan
dapat “menembus” ke seluruh tingkah laku, baik aspek kognitif maupun aspek afektif.
Konsisten dapat diartikan seseorang yang mempunyai style tertentu pada suatu saat,
maka orang tersebut akan mempunyai style yang sama pada waktu berikutnya.
Sedangkan dapat menembus, dapat ditaksir dengan metode “non verbal” (perseptual).
Salah satu dimensi dari gaya kognitif adalah Field Dependent-Field Independent
(F.D-I). FDI mempunyai dua tipe yaitu tipe Field Dependent dan Field Independent
dengan ciri-ciri seperti berikut (Witkin, 1974; Adelina, 2007; Laurdusamy, 1994): (1)
Orang dengan tipe Field Dependent mempunyai kecendrungan dalam merespon suatu
stimulus menggunakan syarat lingkungan sebagai dasar dalam persepsinya, dan
kecenderungan memandang suatu pola sebagai suatu keseluruhan, tidak memisahkan
bagian-bagiannya, (2) Seseorang yang masuk dalam katagori Field Independent akan
menerima sesuatu secara sebagian-sebagian dari keseluruhan yang utuh. Orang dengan
tipe field independent mempunyai kecenderungan dalam merespon stimulus
menggunakan persepsi yang dimilikinya sendiri, lebih analitis, dan menganalisis pola
berdasarkan komponen-komponennya.
Untuk mengidentifikasi gaya kognitif seseorang dapat digunakan beberapa macam
alat ukur, salah satunya adalah GEFT (Group Embeded Figure Test). Dalam GEFT
disajikan dua macam gambar, yaitu gambar sederhana dan gambar rumit. Sedangkan
tugas responden adalah mempertebal gambar sederhana yang diletakkan tersembunyi
pada tiap-tiap gambar rumit. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1
Gambar sederhana (kiri) tersembunyi pada gambar rumit
(kanan)

Gambar 2.2
Gambar sederhana ditebalkan responden
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN
C.1. Hasil Penelitian
Pembentukan konsep jajargenjang dilihat berdasarkan hasil tugas dan wawancara
berbasis tugas yang diberikan pada subjek sebelum pembelajaran segiempat. Hasil yang
diperoleh adalah sebagai berikut.
a. Subjek Perempuan dengan gaya kognitif Field Independent (PFI)
1) Subjek memilih 3 model bangun jajargenjang:
Kuning (K)-29, Hijau (H)-33, dan Merah (M)2. Subjek memilih K-29, dengan mengukur
panjang dua sisi yang berdekatan, lalu
mengukur panjang sepasang sisi dengan
menggunakan penggaris panjang. Hal tersebut
dilakukan juga saat memilih H-33 dan M-2.
Sebelum memilih H-33, subjek memilih K-44 dengan mengukur panjang sisi yang
berdekatan, dan dikembalikan lagi dalam kelompok segiempat yang ada di depannya
karena mempunyai sisi berdekatan sama panjang. Model bangun H-5 sempat
diangkat dan dilihat sebentar, kemudian dikembalikan lagi, karena tampak sisisisinya sama panjang.
Pertama kali yang subjek pikirkan saat memilih model bangun jajargenjang adalah
”tidak mempunyai sudut 90 ”, kemudian ”bentuknya menceng” dan ”sisi yang
berdekatan mempunyai panjang berbeda”.
K-29 dipilih pertama karena paling dekat dengan posisi subjek, meskipun posisi
bangun tersebut tidak tegak, sedangkan H-33 dan M-2 dalam posisi tegak tetapi jauh
dari subjek.
2) Dalam menentukan ciri jajargenjang, model bangun yang sudah dipilih diletakkan
berjajar dengan posisi bangun miring ke kanan.

Berdasarkan ciri tersebut, subjek mendefinisikan jajargenjang semakin sederhana
dengan urutan seperti berikut.
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3) Disajikan beberapa gambar jajargenjang dengan posisi dan ukuran berbeda, subjek
diminta memilih bangun jajargenjang. Subjek memilih sesuai urutan gambar
dengan mengukur panjang sisi yang berhadapan, besar sudut lancip yang
berhadapan dan besar sudut tumpul yang berhadapan. Pengukuran pada gambar
dilakukan tanpa memutar gambar.
4) Disajikan berbagai bangun segiempat, subjek memilih gambar jajargenjang secara
berurutan dengan mengukur panjang sisi yang berhadapan, besar sudut lancip yang
berhadapan dan besar sudut tumpul yang berhadapan. Pengukuran dilakukan tanpa
memutar gambar.
5) Contoh bangun yang bukan jajargenjang, dipilih belahketupat, trapesium dan
layang-layang dengan memberikan alasannya satu ciri jajargenjang yang tidak
dimiliki oleh bangun yang disebutkan.

6) Subjek menggambarkan jajargenjang diawali dengan meng-

gambar sisi atas. Untuk menggambar dua garis sejajar, subjek
mengukur jarak ujung sisi atas dengan sisi bawah
menggunakan penggaris panjang.
7) Subjek bisa mengkaitkan konsep persegipanjang yang
telah terbentuk dalam pikirannya dengan konsep jajargenjang.
Hubungan dua konsep tersebut terbentuk dengan dimediasi
sifat-sifat garis sejajar pada kedua bangun, dan dinyatakan
sebagai berikut

b. Subjek Perempuan dengan gaya kognitif Field Dependent (PFD)
1) Subjek memilih berturut M-2 dalam posisi tegak,
M-8 diambil dan dikembalikan lagi, K-44 dalam
posisi tegak, diambil dan dikembalikan lagi, K29 dipilih dan terakhir memilih H-33 dalam
posisi miring. Subjek mengukur panjang sisi-sisi
model bangun yang dipilihnya. M-8 dan K-44
dikembalikan karena panjang sisi-sisinya sama.
Ciri pertama yang subjek pikirkan saat memilih
H-33
model bangun jajargenjang adalah ”bentuknya
menceng”, kemudian ”sisi yang berdekatan
panjangnya beda”.
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Dari cara subjek mengambil model bangun, tampak bahwa dia tergantung pada
warna bangun yang dipilih dan posisi. Subjek hanya memperhatikan atribut panjang
sisi saat memilih model bangun jajargenjang.
2) Dalam menentukan ciri, subjek mengambil satu model M-2 (dipilih pertama) dan
panjang sisi-sisinya tampak beda. Setelah subjek memperhatikan M-2, ciri yang
dituliskan:

Berdasarkan ciri tersebut, subjek mendefinisikan jajargenjang semakin sederhana
dengan urutan seperti berikut.

3) Disajikan beberapa gambar jajargenjang dengan posisi dan ukuran berbeda, subjek
diminta memilih bangun jajargenjang. Subjek memilih gambar dengan posisi
tegak terlebih dahulu. Subjek memutar kertas untuk melihat gambar jajargenjang
yang tidak tegak. Dalam memilih gambar, subjek tidak melakukan pengukuran
apapun, karena dia yakin ukuran sisi yang berdekatan berbeda. Berdasarkan cara
subjek melihat gambar persegipanjang, tampak bahwa subjek dipengaruhi oleh
posisi gambar (jajargenjang dalam posisi tegak atau mendatar).
4) Disajikan berbagai bangun segiempat, subjek memilih gambar jajargenjang dimulai
dari gambar yang tegak terlebih dahulu dengan mengukur panjang sisi yang
berhadapan. Untuk gambar jajargenjang dengan posisi tidak tegak, subjek memutar
kertas sehingga gambar jajargenjang menjadi tegak bagi subjek.
5) Contoh bangun yang bukan jajargenjang, dipilih persegi dan segitiga. Subjek bisa
memberikan alasan terhadap bangun yang dipilihnya, yaitu satu ciri yang tidak
dimiliki bangun tersebut.

6) Subjek menggambarkan jajargenjang diawali dengan meng-

gambar sisi bawah dan sisi atas dengan menggunakan
penggaris panjang. Kedua sisi yang digambar adalah sejajar
karena subjek menggunakan lebar penggaris.
7) Subjek bisa mengkaitkan konsep persegipanjang yang
telah terbentuk dalam pikirannya dengan konsep jajargenjang,
yaitu
definisi jajargenjang adalah bangun datar yang
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mempunyai 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang.
Hubungan dua konsep tersebut terbentuk dengan dimediasi
sifat-sifat garis sejajar pada kedua bangun, dan dinyatakan
sebagai berikut

C.2. Pembahasan
Berdasarkan pengelompokan bangun jajargenjang, tampak bahwa subjek dengan
gaya kognitif Field Dependent (FD) amat bergantung pada posisi bangun yang ada di
hadapannya. Subjek FD mengelompokkan jajargenjang yang dilihat pertama kali adalah
posisi bangun yang mendatar. Hal ini menunjukkan bahwa subjek FD dalam melakukan
kegiatan dipengaruhi oleh lingkungannya, sedangkan subjek dengan gaya kognitif Field
Independent (FI) dalam kegiatan pengelompokan jajargenjang sama sekali tidak
dipengaruhi oleh posisi bangun tersebut. Kenyataan ini sesuai dengan pendapat Adelina
(2007), yang mengatakan bahwa orang dengan tipe Field Dependent mempunyai
kecenderungan dalam merespon stimulus menggunakan syarat lingkungan sebagai dasar
dalam persepsinya. Dalam mengelompokan jajargenjang, subjek PFD menggunakan
metode reseptif, yaitu memilih satu persatu yang merupakan bangun jajargenjang.
Dalam menjelaskan pengertian jajargenjang pada awalnya subjek menggunakan
ciri-ciri bangun tersebut, kemudian dengan menggunakan strategi conservative focusing
untuk subjek PFI, subjek mengurangi satu persatu ciri yang sudah dituliskan untuk
menjelaskan pengertian jajargenjang yang lebih sederhana. Pengertian jajargenjang yang
paling sederhana diperoleh subjek setelah dimediasi dengan sifat-sifat garis sejajar yang
sudah dipelajari sebelumnya
Dalam menjelaskan pengertian jajargenjang yang lebih sederhana, subjek PFD
menggunakan strategi conservative focusing, yaitu mengurangi satu persatu ciri yang
menurut subjek kurang penting. Perbedaan gaya kognitif tampak sekali pada saat subjek
diminta memilih gambar jajargenjang dari berbagai gambar dengan posisi dan ukuran
berbeda. Subjek PFI mengerjakan sesuai urutan tanpa memperhatikan posisi bangun
yang diberikan dan tidak perlu harus memutar kertas untuk mengerjakannya, sedangkan
subjek PFD selalu mengerjakan gambar bangun dengan posisi tegak atau mendatar
terlebih dahulu yang menurutnya lebih mudah dilihat dan untuk gambar bangun dengan
posisi miring, subjek PFD memutar kertas sehingga gambar bangun menjadi tegak
dihadapannya lalu mengerjakannya.
Dalam memberikan contoh bangun yang bukan jajargenjang, kedua subjek
menggunakan strategi concervative focusing, yaitu dengan menunjukkan satu ciri yang
tidak dimiliki pada bangun tersebut. Contoh yang diberikan pada umumnya fokus pada
ketidak sesuaian atribut panjang sisi atau besar sudut. Hal ini dilakukan subjek karena
saat mengelompokkan bangun, fokus mereka di atribut panjang sisi dan besar sudut. Jadi
ada kekonsistenan fokus atribut yang jadi pemikiran subjek. Sebagai contoh, pada saat
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memberikan contoh bangun yang bukan jajargenjang, kedua subjek salah satunya
menyebutkan trapesium karena hanya mempunyai satu pasang sisi yang sejajar.
D. KESIMPULAN
Berdasarkan analisa data, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.
1. Proses berpikir subjek Perempuan dengan gaya kognitif Field Independent dalam
membentuk konsep jajargenjang ditunjukkan dengan :
a. Menggunakan metode reseptif dalam memilih bangun jajargenjang tanpa
dipengaruhi oleh posisi bangun tersebut.
b. Menggunakan strategi concervative focusing, yaitu menggugurkan satu persatu ciri
yang sudah dituliskan sebelumnya dalam menjelaskan pengertian jajargenjang yang
paling sederhana dengan mediasi sifat-sifat garis sejajar.
c. Menggunakan strategi
concervative focusing dalam memberikan contoh
penyangkal yaitu menunjukkan satu ciri jajargenjang yang tidak dimiliki trapesium,
demikian juga dengan layang-layang.
d. Gambar jajargenjang yang disajikan dengan benar, cara subjek menunjukkan dua
garis sejajar dengan mengukur jarak kedua sisi alas dan sisi atas.
e. Subjek sudah bisa mengkaitkan konsep jajargenjang dan persegipanjang yang
sudah terbentuk sebelumnya.
2. Proses berpikir subjek Perempuan dengan gaya kognitif Field Dependent dalam
membentuk konsep jajargenjang ditunjukkan dengan :
a. Menggunakan metode reseptif dalam memilih bangun jajargenjang dengan
dipengaruhi oleh warna dan posisi bangun tersebut.
b. Menggunakan strategi concervative focusing, yaitu menggugurkan satu persatu ciri
yang sudah dituliskan sebelumnya dalam menjelaskan pengertian jajargenjang yang
paling sederhana dengan mediasi sifat-sifat garis sejajar dan beberapa gambar yang
dibuat subjek berdasarkan ciri yang paling sederhana.
c. Menggunakan strategi concervative focusing dalam memberikan contoh penyangkal
yaitu menunjukkan satu ciri jajargenjang yang tidak dimiliki persegi, demikian juga
dengan segitiga samasisi.
d. Gambar jajargenjang yang disajikan dengan benar, cara subjek menunjukkan dua
garis sejajar dengan menggunakan lebar penggaris panjang.
f. Subjek sudah bisa mengkaitkan konsep jajargenjang dan persegipanjang yang sudah
terbentuk sebelumnya menggunakan definisi jajargenjang yang belum sederhana.
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e-mail: janet_manoy@yahoo.com

Abstrak.

Salah satu faktor penyebab kesulitan siswa dalam belajar matematika yaitu
lemahnya pemahaman siswa terhadap konsep matematika. Di dalam pembelajaran,
guru sebagai mediator harus mampu menjembatani antara kurikulum dan siswa agar
konsep yang dirancang dalam kurikulum dapat di pelajari dan dipahami siswa. Salah
satu teori yang mempelajari tentang mediasi yaitu Rigorous Mathematical Thinking
(RMT). Teori RMT merupakan teori dengan penekanan khusus pada konsep peralatan
psikologis sebagai mediator proses kognitif, dan teori Mediated Learning Experience
(MLE). Dalam pembelajaran dengan pendekatan RMT, guru sebagai mediator
memediasi siswa untuk membentuk konsep matematika serta mengembangkan fungsi
kognitif siswa dalam berpikir matematis.

Kata Kunci: Mediasi, fungsi kognitif
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Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nusantara PGRI Kediri
2014
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi hasil pengamatan peneliti bahwa, hasil belajar
matematika pada siswa XII SMK PGRI 3 Kediri relatif rendah. Guru di sekolah ini
menggunakan metode ceramah dan tugas individual dalam melaksanakan pembelajaran.
Hal ini mengakibatkan siswa kurang aktif dalam mengikuti pelajaran matematika.
Berdasarkan hal tersebut di atas, Peneliti ingin menerapkan salah satu metode
pembelajaran adalah metode IMPROVE (Introducing the New Concept, Meta-cognitive
Questioning, Practicing, Reviewing and Reducing ,Difficulties, Obtaining Mastery,
Verification, and Enrichment) Adanya tahapan tahapan dalam metode IMPROVE
diharapkan dapat membantu siswa untuk berfikir kreatif.
Permasalahan penelitian ini adalah (1) Apakah penerapan metode IMPROVE
dengan pendekatan matematika realistic dapat meningkatkan hasil belajar siswa ? (2)
Bagaimana respon siswa kelas kelas XI 2 Akuntansi SMK PGRI 3 Kediri terhadap
penggunaan metode IMPROVE dengan pendekatan matematika realistic dalam
pembelajaran matematika?
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan
kelas (PTK) dengan dua siklus yang dilaksanakan pada siswa kelas XI 2 Akuntansi SMK
PGRI 3 Kediri. Tiap-tiap siklus terdiri atas tahapan perencanaan, tindakan, observasi, dan
refleksi. Pengambilan data dilakukan dengan tes, observasi. Analisis data dilakukan
dengan analisis deskriptif kualitatif.
Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Melalui penerapan metode IMPROVE
dengan pendekatan matematika realistic dapat meningkatkan hasil belajar siswa rendah
(2) metode IMPROVE dengan pendekatan matematika realistic direspons dengan baik
oleh siswa kelas XI 2 Akuntansi SMK PGRI 3 Kediri tahun ajaran 2013-2014
Kata kunci: IMPROVE , realistic, Hasil Belajar

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Fakta dilapangan menyatakan bahwa sedikit sekali siswa yang
berminat untuk belajar matematika, hal ini dapat menjadi salah satu penyebab
rendahnya hasil belajar matematika siswa. Hal tersebut sejalan dengan
pendapat Ruseffendi (1991: 233) yang mengemukakan bahwa antara minat
dengan prestasi belajar itu memiliki korelasi positif meskipun korelasinya itu
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rendah. Walaupun korelasinya rendah, bila mengerjakan segala sesuatu
sebaiknya dilakukan dengan ada minat dalam diri untuk mengerjakannya
Menurut Sanjaya (2010:127) mengemukakan bahwa metode
pembelajaran merupakan upaya menerapkan rencana yang sudah disusun
dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal .
Metode pembelajaran merupakan salah satu penyebab yang dapat
mempengaruhi hasil belajar siswa. Pemilihan dan penentuan metode dalam
kegiatan belajar mengajar, tidak terlepas dari nilai strategis metode,
keefektifan hingga faktor-faktor pemilihan metode, sangat mempengaruhi
hasil belajar siswa.
Berdasarkan hal tersebut di atas, adanya metode pembelajaran
siswa sangat penting, salah satu metode pembelajaran adalah metode
IMPROVE(Introducing the New Concept, Meta-cognitive Questioning,
Practicing, Reviewing and Reducing ,Difficulties, Obtaining Mastery,
Verification, and Enrichment)

Adanya tahapan tahapan dalam metode

IMPROVE dapat membantu siswa untuk mendapatkan hasil yang
diharapakan. Oleh karena itu penulis mempunyai gagasan dalam perhal
tersebut dan ingin melakukan seminar dengan judul ‘‘PENERAPAN
METODE IMPROVE DENGAN
REALISTIC DALAM

PENDEKATAN MATEMATIKA

MENGATASI HASIL BELAJAR SISWA

RENDAH’’
B. Rumusan Masalah.
Berdasarkan uraian diatas, rumusan pertanyaan ini yaitu
1. Apakah penerapan pembelajaran menggunakan metode IMPROVE dengan
pendekatan matematika Realistic dapat meningkatkan hasil belajar siswa
rendah ?
2. Bagaimana respon siswa kelas XI Akuntansi 2 SMK PGRI 3 Kediri
terhadap penggunaan metode IMPROVE dengan pendekatan matematika
Realistic ?
C. Tujuan
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Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulis sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui apakah penggunaan metode IMPROVE dengan
pendekatan matematika Realistic dapat meningkatkan hasil belajar siswa
rendah
2. Untuk mengetahui respon siswa kelas XI Akuntansi 2 SMK PGRI 3 Kediri
terhadap penggunaan metode IMPROVE dengan pendekatan matematika
Realistic dalam pembelajaran matematika.
D. Manfaat Peneliti.
Peneliti dapat menerapkan teori-teori yang didapat diperkuliahan serta
dapat menambah pengalaman mengenai pembelajaran di sekolah yang akan
sangat berguna bagi peneliti sebagai seorang calon guru.
TINJAUN PUSTAKA
A. Hasil belajar
Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian,
sikap-sikap, apresiasi dan ketrampilan.
Menurut Bloom dalam Agus Suprijono (2009:6-7), hasil belajar mencakup
kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. 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 respons), valuing (nilai),
organization (organisasi), characterization (karakterisasi). Domain psikomotor
meliputi initiator, pre-routine, dan rountinized. Psikomotor juga mencakup
ketrampilan produktif, teknik, fisik, sosial, menejerial, dan intelektual.
Sementara menurut Lindgren hasil pembelajaran meliputi kecakapan,
informasi, pengertian, dan sikap.
Sedangkan menurut Menurut Hudojo, menyimpulkan hasil belajar sebagai
berikut :
Seseorang dikatakan berpikir bila orang itu melakukan
kegiatan mental, bukan kegiatan motorik, walaupun
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kegiatan motorik itu dapat pula bersama-sama dengan
kegiatan mental tersebut. Dalam kegiatan mental itu, orang
menyusun hubungan-hubungan antara bagian-bagian
informasi yang telah diperoleh sebagai pengertian. Karena
itu orang menjadi memahami dan menguasai hubunganhubungan tersebut sehingga orang itu dapat menampilkan
pemahaman dan penguasaan bahan pelajaran yang
dipelajari. (1990 : 139 ).
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan hasil belajar adalah sesuatu yang
diperoleh seseorang setelah mengalami belajar, jika dalam pembelajaran hal
yang diperoleh itu adalah materi yang diberikan oleh guru.
B. Metode IMPROVE dengan pendekatan realistic
IMPROVE merupakan salah satu metode pembelajaran. IMPROVE
merupakan sebuah akronim dari Introducing the new concepts, Metacognitive
questioning, Practicing, Reviewing and reducing difficulties, Obtaining
mastery, Verification and Enrichment. Penjabaran dari akronim di atas
mendeskripsikan tentang tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam
kegiatan pembelajarannya. Untuk lebih jelasnya, tahapan-tahapan dalam
pembelajaran matematika dengan menggunakan metode IMPROVE akan
diuraikan sebagai berikut:
1. Tahap pemberian konsep konsep baru (Introducing the New Concept).
Siswa diberikan suatu konsep baru oleh guru tanpa memberikan hasil akhir
atau bentuk jadinya saja. Konsep ini diberikan dengan menggunakan
pertanyaan-pertanyaan yang membuat siswa terlibat secara aktif dan dapat
menggali kemampuan diri mereka sendiri.
2. Mengajukan pertanyaan metakognitif (Meta-cognitive Questioning).
Pertanyaan metakognitif menurut Kramarski dan Mavarech terbatas berupa
pertanyaan pada diri sendiri (questioning self) sebagai berikut:
Pertanyaan yang dapat diajukan guru kepada siswa meliputi pertanyaan
pemahaman misalnya seorang guru memberikan permasalahan kepada
siswa mengenai suatu materi, setelah itu guru bertanya kepada siswa, “Apa
masalah ini?”, pertanyaan koneksi merupakan pertanyaan mengenai apa
yang siswa dapat sekarang dengan apa yang telah didapatnya dahulu,
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misalnya, “Apakah masalah sekarang sama atau berbeda dari pemecahan
masalah yang telah Anda lakukan dimasa lalu?”, Pertanyaan strategi
berkaitan dengan solusi-solusi

yang akan diajukan siswa

untuk

memecahkan permasalahan yang dihadapinya seperti “Strategi apa yang
cocok untuk memecahkan masalah tersebut?”dan pertanyaan refleksi yang
mendorong siswa untuk mempertimbangkan cara atau strategi yang telah
diajukannya seperti “Apakah strategi itu merupakan solusi yang masuk akal
untuk memecahkan masalah ini?”
3. Berlatih (Practicing).
Siswa diajak untuk berlatih memecahkan masalah secara langsung. Hal ini
sangat bermanfaat untuk meningkatkan penguasaan materi dan mengasah
kemampuan serta keterampilan siswa.
4. Mengulas dan mereduksi kesulitan (Reviewing and Reducing Difficulties).
Biasanya pada saat latihan langsung, siswa banyak mengalami kesulitan.
Pada tahap ini guru mencoba untuk melakukan review terhadap kesalahankesalahan
yang dihadapi siswa dalam memahami materi dan memecahkan
permasalahan.
5. Penguasaan materi (Obtaining Mastery).
Siswa diberikan tes yang bertujuan untuk mengetahui penguasaan materi
siswa.
6. Melakukan verifikasi (Verification).
Pada tahap ini, dilakukan identifikasi siswa mana yang telah mencapai
batas kelulusan yang dikategorikan sebagai siswa yang sudah menguasai
materi dan siswa mana yang belum mencapai batas kelulusan yang
dikategorikan sebagai siswa yang belum menguasai materi.
7. Pengayaan (Enrichmen).
Pada tahap ini dilakukan pengayaan terhadap siswa yang belum menguasai
materi dengan kegiatan remedial.
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METODE PENELITIAN
A. Subyek dan Setting Penelitian
Subjek dan setting penelitian ini adalah siswa kelas XI Akuntansi 2 semester
ganjil SMK PGRI 3 KEDIRI Tahun Ajaran 2013/2014. Jumlah siswa di kelas
ini adalah 35 siswa
B. Prosedur
Prosedur penelitian adalah rancangan, langkah ataupun proses dalam
melakukan penelitian yang ada. Ada beberapa tahap dalam pelaksanaan
penelitian tindakan kelas ini yang dilakukan siklus persiklus sehingga
merupakan kerja berulang sehingga diperoleh pembelajaran yang diharapkan.
1. Tahapan PTK
a. Perencanaan
Penyususnan Silabus, RPP, Bahan ajar , Lembar angket
b. Pelaksanaan
c. Observasi
d. Refleksi
2. Siklus yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 2 siklus.
C. Instrument Pengumpulan Data
1. Soal test evaluasi digunakan untuk mengetahui hasil belajar yang diperoleh
siswa setelah proses belajar mengajar berlangsung menggunakan metode
IMPROVE dengan pendekatan matematika Realistic.
2. Angket respon siswa digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap
penggunaan metode IMPROVE dengan pendekatan matematika Realistic
D. Teknik Pengumpulan Data
Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu
suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta
sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui hasil
belajar yang dicapai siswa juga untuk memperoleh respon siswa terhadap
kegiatan pembelajaran serta aktifitas siswa selama proses pembelajaran.
1. Metode tes
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Metode ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah
pembelajaran. Tes diberikan berupa 3 buah soal uraian (posttest) untuk
memperoleh hasil belajar siswa. Pengambilan hasil belajar dilakukan pada
tiap siklus dengan insrtumen yang disiapkan
2. Metode angket
Metode ini merupakan pengumpulan data yang berupa pernyataan yang diisi
oleh siswa. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai
penggunaan metode IMPROVE dengan pendekatan matematika Realistic.
Angket diberikan kepada siswa pada akhir pembelajaran.
E. Teknik Analisis Data
1. Analisis Data hasil belajar
Data hasil belajar diperoleh dari data tes evaluasi tiap siklus yang digunakan
untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa tiap siklus.
T
KB =
x100%
Tt
Keterangan :
KB = Ketuntasan Belajar
T = Jumlah skor yang diperoleh
Tt = Jumlah skor total
2. Analisis Data Respon Siswa

(sumber : Trianto, 2009:241)

Pada lembar respon siswa terdapat indikator dengan pertanyaan ”ya” atau
”tidak”.

Persentase respon siswa 

A
100%
B

Keterngan
A = proporsi siswa yang memilih
B = jumlah siswa (responden)

(sumber:Trianto, 2009:243)

Dalam penelitian ini respon siswa dikatakan baik secara klasikal jika
sekurang–kurangnya 60% - 70% menjawab ya.
F. Jadwal penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Selintas Setting Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan pembelajaran di kelas XI
Akuntansi 2 SMK PGRI 3 Kediri, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tahun
pelajaran 2013/2014 pada pembelajaran matematika pokok bahasan statistika
yang terdiri dari 35 siswa. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Siklus I
terdiri dari 2 kali pertemuan dengan masing-masing pertemuan 2 jam
pelajaran. Dan siklus ke II juga terdiri dari 1 kali pertemuan dengan masingmasing pertemuan 2 jam pelajaran.
B. Deskripsi Temuan Penelitian
1. Pelaksanaan Tindakan Pembelajaran siklus 1
a. Hasil tes Ketuntasan Belajar ( Lampiran 1 )
Hasil dari pemberian soal pada siklus I dengan sub materi mean dan
median diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa
terhadap materi yang telah disampaikan dengan penggunaan metode
IMPROVE dengan pendekatan matematika realistic. Berdasarkan
lampiran 2, bahwa dari 35 siswa yang mengikuti evaluasi atau postest, 28
siswa yang tuntas dan 7 siswa yang tidak tuntas belajar. Atau dapat
dikatakan bahwa prosentase ketuntasan secara klasikal masih tercapai
80%. Dari sini dapat dikatakan bahwa ketuntasan secara klasikal siklus I
belum tercapai. Karena kurang dari 85%.
b. Data respon siswa terhadap metode pembelajaran ( Lampiran 2 )

2

Data Respon Siswa Siklus I
Respon siswa
Siklus
Ya
Tidak
I
59%
41%
Pelaksanaan Tindakan Pembelajaran siklus 2
a. Hasil tes Ketuntasan Belajar ( Lampiran 4 )
Pada siklus II ini siswa dinyatakan tuntas secara klasikalnya sebanyak
88%. Tetapi dalam siklus ini juga masih ada beberapa anak yang belum
tuntas. Terdapat 4 siswa (11%) yang belum tuntas dalam pembelajaran.
137

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2014
“ Membangun Paradigma Baru Pembelajaran Matematika melalui
Implementasi Kurikulum 2013 “
Surabaya, 10 Mei 2014

b. Data respon siswa terhadap metode pembelajaran ( Lampiran 3 )
Data Respon Siswa Siklus II
Siklus
II
C. Pembahasan

Respon Siswa
Ya
Tidak
88%
12%

Didalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode IMPROVE dengan
pendekatan matematika realistic dibutuhkan kreatifitas siswa, sehingga peran
aktif siswa sangat dibutuhkan dalam pelajaran ini. Proses lebih difokuskan
pada siswa (student center).
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat
diambil simpulan sebagai berikut:
1. Melalui penerapan metode IMPROVE dengan pendekatan matematika
realistic dapatkan peningkatan hasil belajar matematika pada pokok
bahasan statistika pada siswa kelas XI Akuntansi 2 SMK PGRI 3 kediri
tahun ajaran 2013-2014, peningkatankan yang dimaksud adalah sebagai
berikut :
a. Ketuntasan secara klasikal dalam siklus I sebesar 80%
b. Ketuntasan secara klasikal dalam siklus II sebesar 88%
2. Pembelajaran Matematika pada

pokok bahasan Statistika dengan

menggunakan metode IMPROVE dengan pendekatan matematika realistic,
direspon dengan positif oleh siswa kelas XII Akuntansi 2 SMK PGRI 3
kediri tahun ajaran 2013-2014, direspon dengan positif yang dimaksud
sebagai berikut :
a. Siklus I sebesar :
Yang menjawab Ya adalah 59%
Yang menjawab Tidak adalah 41%
b. Siklus II sebesar :
Yang menjawab Ya adalah 88%
Yang menjawab Tidak adalah 12%
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Sehingga dengan demikian yang menjawab Ya mengalami peningkatan
atau direspon dengan positif sebesar 29%.
Daftar Pustaka
Prof.Arikunto , suharsimi. 2010. Penelitian tindakan untuk Guru, Kepala sekolah
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Trianto. 2011. Panduan Lengkap Penelitian Tindakan Kelas.Jakarta : Prestasi
Pustakarya
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LAMPIRAN 1
HASIL TES KETUNTASAN BELAJAR SISWA SIKLUS I
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

Nama
Eva Mei Astika
Evi Lestari
Evi Wulansari
Febri Andriani
Fytta Apriliyani
Galuh Dwi Pratiwi
Hendrik Kartika
Ida Leorita
Ida Nurjanah
Ida Yosnia
Iin Arisma
Iis Hariani Ambarwati
Ika Riska Suprihatin
Ikke Nurmalasari
Indah Dwi Anjarwati
Indah Nofita
Indriani
Istikaroh
Ita Nuranggraeni
Jevi Vatmala
Julaiha
Kiki Dwi Lestari
Kurniawan
Lelin Marfuah
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Nilai

Ketuntasan

85
85
60
100
80
85
80
80
50
75
80
100
70
85
95
100
70
85
80
80
70
85
80
100

TUNTAS
TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Lestari Haloho
Lia Wijayanti
Linda Purwati
Lislilatul Rinita Erfania
Lita Gita Dewi
Lufi Asitasari
Luluk Agustina
Maria Sukmananda
Margareta
Masfufah Masdah
Maurena Trya Aristantia

85
85
80
85
85
85
80
60
70
85
80

TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS

P=

28
 100%
35
 80%


LAMPIRAN 2
HASIL ANGKET RESPON SISWA
SIKLUS I
Banyak Respon
No

1.

Aspek yang dinilai
Tidak

25

10

24

11

14

21

16

19

26

9

Apakah kalian setuju jika metode IMPROVE dengan
pendekatan realistic diterapkan di sekolah?

2.

Ya

Apakah kalian menyukai pembelajaran matematika
menggunakan metode IMPROVE dengan pendekatan
realistic?

3.

Apakah penerapan metode IMPROVE

dengan

pendekatan realistic berguna bagi kalian dalam
mempelajari matematika?
4.

Apakah pembelajaran matematika menggunakan
metode IMPROVE dengan pendekatan realistic
menarik bagi kalian?

5.

Apakah pembelajaran matematika menggunakan
metode IMPROVE dengan pendekatan realistic
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dapat membantu kalian untuk memahami konsep
matematika?
6.

Apakah

pembelajaran

matematika

dengan
7

28

31

4

20

10

Jumlah

163

112

Persentase

59%

41%

menggunakan metode IMPROVE dengan pendekatan
realistic dapat memotivasi kalian?
7.

Apakah kalian dapat menerapkan matematika dalam
kehidupan

sehari-hari

pembelajaran

setelah

mendapatkan

yang

menggunakan

matematika

metode IMPROVE dengan pendekatan realistic?
8.

Apakah

bisa

kesulitan

dalam

mempelajari

matematika yang menggunakan metode IMPROVE
dengan pendekatan realistic ?

LAMPIRAN 3
HASIL TES KETUNTASAN BELAJAR SISWA SIKLUS II
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nama
Eva Mei Astika
Evi Lestari
Evi Wulansari
Febri Andriani
Fytta Apriliyani
Galuh Dwi Pratiwi
Hendrik Kartika
Ida Leorita
Ida Nurjanah
Ida Yosnia
Iin Arisma
Iis Hariani Ambarwati
Ika Riska Suprihatin
Ikke Nurmalasari
Indah Dwi Anjarwati
Indah Nofita
Indriani
Istikaroh
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Nilai

Ketuntasan

80
75
75
60
80
80
75
75
95
80
80
80
75
75
95
80
80
60

TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TIDAK TUNTAS

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2014
“ Membangun Paradigma Baru Pembelajaran Matematika melalui
Implementasi Kurikulum 2013 “
Surabaya, 10 Mei 2014

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Ita Nuranggraeni
Jevi Vatmala
Julaiha
Kiki Dwi Lestari
Kurniawan
Lelin Marfuah
Lestari Haloho
Lia Wijayanti
Linda Purwati
Lislilatul Rinita Erfania
Lita Gita Dewi
Lufi Asitasari
Luluk Agustina
Maria Sukmananda
Margareta
Masfufah Masdah
Maurena Trya Aristantia

80
75
95
75
75
80
75
55
95
80
80
55
75
75
95
80
75

TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS

P=

31
 100%
35
 88%


LAMPIRAN 4
HASIL ANGKET RESPON SISWA
SIKLUS II
Banyak Respon
No

1.

Aspek yang dinilai

Apakah kalian setuju jika metode IMPROVE

Ya

Tidak

33

2

31

4

26

9

29

6

dengan pendekatan realistic diterapkan di sekolah?
Apakah kalian menyukai pembelajaran matematika

2.

menggunakan

metode

IMPROVE

dengan

pendekatan realistic?
Apakah penerapan metode IMPROVE dengan
3.

pendekatan realistic berguna bagi kalian dalam
mempelajari matematika?

4.

Apakah pembelajaran matematika menggunakan
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metode IMPROVE dengan pendekatan realistic
menarik bagi kalian?
Apakah pembelajaran matematika menggunakan
5.

metode IMPROVE dengan pendekatan realistic

32

3

30

5

31

4

35

0

Jumlah

247

33

Persentase

88%

12%

dapat membantu kalian untuk memahami konsep
matematika?
Apakah
6.

pembelajaran

menggunakan

metode

matematika

dengan

IMPROVE

dengan

pendekatan realistic dapat memotivasi kalian?
Apakah kalian dapat menerapkan matematika
7.

dalam kehidupan sehari-hari setelah mendapatkan
pembelajaran

matematika

yang

menggunakan

metode IMPROVE dengan pendekatan realistic?
Apakah kalian bisa mempelajari matematika yang
8.

menggunakan

metode

IMPROVE

dengan

pendekatan realistic ?
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KARAKTERISTIK GAYA BELAJAR FIELD DEPENDENCE AND FIELD
INDEPENDENCESISWA SEMESTER I KELAS XI TKJ-2 DALAM
MEMAHAMI MATA PELAJARAN MATEMATIKA DI SMK
MUHAMMADIYAH 2 KEDIRI
Ratna Oktarini
Feny Rita Fiantika, M.Pd
ratna.oktarini@yahoo.com
fentfeny@gmail.com
Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nusantara PGRI Kediri
2014
ABSTRAK
Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau
pengalaman perubahan tersebut terjadi dalamtingkah laku, dimana perubahan itu dapat
mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, tetapi juga ada kemungkinan mengarah
kepada tingkah laku yang lebih buruk, maka dapat dikatakan telah terjadi belajar.
Gaya belajar merupakan sebuah pendekatan yang menjelaskan mengenai
bagaimana individu belajar atau cara yang ditempuh oleh masing-masing orang untuk
berkonsentrasi pada proses, dan menguasai informasi yang sulit dan baru melalui persepsi
yang berbeda. Persepsi yang berbeda tersebut dalam hal ini siswa yang mempunyai sifat
yang ekstrovet, cenderung dimotivasi dari luar dan banyak dipengaruhi oleh kelompok
masyarakat dalam belajar sebagai figure otoritas, mengalami peristiwa yang lebih global,
sifat siswa tersebut dapat digolongkan ke dalam siswa yang memiliki karakteristik Field
Dependent. Adapun siswa dengan gaya belajar field independence mempunyai sifat
introvert, cenderung dimotivasi dari dalam atau diri sendiri (misalnya, belajar sendiri) dan
kurang terpengaruh oleh pengutan sosial, menyukai kompetisi, memilih aktivitas, dan
bekerja secara terstruktur dan kepribadian field independencememiliki orientasi sosial
yang lebih rendah. Pemahaman seseorang dapat diklasifikasikan ke dalam 4 dimensi
pengetahuan. Dimensi pengetahuan tersebut terdiri atas 4 tingkatan, yaitu: Pengetahuan
Faktual
,
Pengetahuan
Konseptual
Pengetahuan Prosedura l

,
Pengetahuan Metakognitif
. Dimensi pengetahuan ini
berperan dalam menganalisis kegiatan belajar siswa untuk memahami konsep-konsep
matematika pada kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan berdasar gaya belajar Field
Dependence and Field Independence yang dimiliki oleh setiap siswa.
Kata kunci :gaya belajar, Field Dependence, Field Independence, memahami matematika.

A. Pendahuluan
Proses pembelajaran merupakan kegiatan fundamental dalam proses
pendidikan yang mana terjadinya proses belajar yang tidak terlepas dari
proses mengajar. Proses pengajaran dan pembelajaran dalam konteks
pendidikan formal merupakan usaha sadar dan sengaja serta terorganisir
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secara baik, guna untuk mencapai tujuan institusional yang diemban oleh
lembaga yang menjalankan misi pendidikan.
Pemahaman dapat didefinisikan sebagai proses berfikir dan belajar.
Dikatakan demikian karena untuk menuju kea rah pemahaman perlu diikuti
dengan belajar dan berfikir. Pemahaman merupakan proses, perbuatan dan
cara memahami dalam proses pembelajaran.
Proses pembelajaran seperangkat kegiatan belajar yang dilakukan siswa
(peserta didik). Kegiatan belajar yang dilaksanakan siswa dibawah bimbingan
guru. Guru bertugas merumuskan tujuan–tujuan yang hendak dicapai pada
saat mengajar. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, guru dituntut untuk
merancangkan

sejumlah

pengalaman belajar.Yang dimaksud

dengan

pengalaman belajar disini adalah segala yang diperoleh siswa sebagai hasil
dari belajar (learning experience). Sebagai landasan peguraian mengenai apa
yang dimaksud dengan belajar, terlebih dahulu akan dikemukakan oleh
beberapa definisi.
a. Belajar ditandai dengan mengalami perubahan tingkah laku, karena
mengalami pengalaman baru (Corbach, 1954) dalam Iskandar
(2009: 98 ).
b. Dalam buku theories of learning, mengemukakan. Belajar berhubungan
dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi
tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang
dalam situasi itu, di mana perubahan tingkah laku itu tidak dapat
dijelaskan atau dasar kecenderungan respon pembawaan, kematangan,
atau keadaaan–keadaaan sesaat seseorang (misalnya: kelelahan, pengaruh
obat , dan lain sebagainya) (Hilgard dan Bower 1975) dalam Purwanto
( 2010 : 84).
c. Dalam buku The Conditions of Learning, menyatakan bahwa : Belajar
terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan
mempengaruhi

siswa

sedemikian

rupa

sehingga

perbuatannya

(performance-nya) berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi itu
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ke waktu sesudah ia mengalami situasi tadi (Gagne 1977) dalam dalam
Purwanto (2010 : 84).
d. Dalam buku Introduction to psychology, mengemukakan : Belajar adalah
setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi
sebagai suatu hasil dari latihan pengalaman
( Morgan 1978 ) dalam Purwanto ( 2010: 84 ).
Dari definisi–definisi yang dikemukakan diatas, dapat dikemukakan
adanya elemen yang penting yang mencirikan pengertian belajar , yaitu
bahwa :
a) Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, dimana
perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, tetapi
juga ada kemungkinan mengarah kepada tingkah laku yang lebih buruk.
b) Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau
pengalaman : dalam arti perubahan – perubahan yang disebabkan oleh
pertumbuhan atau kematangan tidak dianggap sebagai hasil belajar :
seperti perubahan – perubahan yang terjadi pada diri seorang bayi.
c) Untuk dapat disebut belajar, maka perubahan itu harus relative mantap;
harus merupakan akhir dari pada suatu periode waktu yang cukup
panjang. Berapa lama periode waktu berlangsung sulit ditentukan dengan
pasti, tetapi perubahan itu hendaknya merupakan akhir dari suatu periode
yang mungkin berlangsung berhari–hari, berbulan–bulan ataupun
bertahun–tahun. Ini berarti kita harus mengenyampingkan perubahan–
perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh motivasi, kelelahan,
adaptasi, ketajaman perhatian atau kepekaan seseorang, yang biasanya
hanya berlangsung sementara.
Setiap individu memilikigaya belajar yang khas, yang belum
tentu dimiliki oleh individu lain. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa
setiap individu berbeda satu dengan yang lain. Selain berbeda dalam
tingkat kecakapan memecahkan masalah, taraf kecerdasan, atau
kemampuan berpikir, siswa juga dapat berbeda dalam cara memperoleh,
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menyimpan serta menerapkan pengetahuan. Mereka dapat berbeda dalam
cara pendekatan terhadap situasi belajar, dalam cara mereka menerima,
mengorganisasikan
mereka

dalam

dan
cara

menghubungkan
mereka

pengalaman-pengalaman

merespons

metode

pengajaran

tertentu.Perbedaan-perbedaan antar pribadi yang menetap dalam cara
menyusun dan mengolah informasi serta pengalaman-pengalaman ini
dikenal gaya kognitif.Gaya kognitif seseorang dapat dibedakan menjadi
dua macam, yaitu Field dependence and Field Independence. Karena
adanya perbedaan ini, masalahnya adalah bagaimana siswa dengan gaya
kognitif tersebut dalam memahami mata pelajarn matematika ?
Dalam makalah iniakan dicoba dijawab pertanyaan “Bagaimana
proses pemahaman siswa yang memiliki gaya belajar Field Dependence
and Field Independence dalam memahami matematika”.
Secara berturut-turut akan disarikan tentang belajar, karakteristik siswa
Field dependence and Field Independence dalam memahami mata
pelajaran matematika.
B. Pembahasan
Seperti yang tertera di atas, permasalahannya berkaitan dengan
belajar,karakteristik gaya belajar siswa Field dependence and Field
Independence dalam memahami mata pelajaran matematika. Secara
berturut-turut dijelaskan sebagai berikut.
a. Belajar dan Gaya Belajar.
Belajar atau learning merupakan fokus utama dalam psikologi
pendidikan. Suryabrata (1984) dan Masrun dan Martianah (1972) dalam
(Ghufron, 2013: 4) mengemukakan bahwa pada dasarnya belajar
merupakan sebuah proses untuk melakukan perubahan perilaku seseorang,
baik lahiriah maupun batiniah. Perubahan menuju kebaikan, dari yang
jelek menjadi yang baik. Proses perubahan tersebut sifatnya relatif
permanen dalam artian bahwa kebaikan yang diperoleh berlangsung lama
dan

proses

perubahan

tersebut
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mengabaikan kondisi lingkungannya. Perubahan tersebut terjadi karena
adanya akumulasi pengalaman seseorang ketika melakukan interaksi
dengan lingkungan sekitarnya.
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan
bahwa belajar matematika adalah suatu proses perubahan sikap,
pengetahuan, pemahaman, kebiasaan serta perubahan aspek kognitif,
afektif dan psikomotorik yang ada dalam diri individu yang sifatnya
permanen dalam artian perubahan tersebut berlangsung lama dan
perubahan tersebut muncul disaat setelah melakukan proses belajar dan
perubahan tersebut terjadi karena bentuk usaha yang disengaja dapat
menghasilkan

inovasi

baru

dalam

menyelasaikan

masalah

yang

membutuhkan proses penalaran dan logika yang mengarah kepada
kualitas, bentuk, susunan, dan ukuran dengan menggunakan metode proses
pemahaman dalam proses penemuannya terdapat konsep dan lambang
yang tepat baik secara abstrak, murni atau selain itu dalam keterkaitan
manfaat matematika terapan, matematika itu sendiri lebih menekankan
pada hasil observasi atau eksperimen disamping penalaran dalam
menyelesaikannya, disamping itu matematika tersebut memiliki proses
yang berdasar konsep-konsep yang saling berhubungan satu dengan yang
lainnya dengan jumlah yang banyak terbagi ke dalam tiga bidang yaitu
aljabar, analisis dan geometri.
b. Gaya Belajar Field Dependence and Field Independence.
Gaya belajar merupakan sebuah pendekatan yang menjelaskan
mengenai bagaimana individu belajar atau cara yang ditempuh oleh
masing-masing orang untuk berkonsentrasi pada proses, dan menguasai
informasi yang sulit dan baru melalui persepsi yang berbeda. Gaya bersifat
individual bagi setiap orang, dan untuk membedakan orang yang satu
dengan orang lain. Dengan demikian, secara umum gaya belajar
diasumsikan

mngacu

pada

kepribadian,

kepercayaan–kepercayaan,

pilihan–pilihan, dan perilaku–perilaku yang digunakan oleh individu untuk
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membantu dalam belajar mereka dalam suatu situasi yang telah
dikondisikan.
Gaya belajar dapat secara mudah digambarkan sebagai bagaimana
orang–orang memahami dan mengingat informasi.Namun ternyata secara
teoritis berisi dengan berbagai variasi tentang tema ini yang pemahaman
cukup rumit. Brown (1998) dalam (Ghufron, 2013: 42), selain itu gaya
belajar adalah cara-cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan
berfikir , memproses dan mengerti suatu informasi. (Gunawan, 2006)
dalam (Ghufron, 2013: 11).Dan dalam makalah ini peneliti ingin
mengatahui berbagai perbedaan karakteristik Field Dependence and Field
Independence yang dimiliki siswa.
Beberapa karakteristik yang khas yang dimiliki individu dengan
gaya belajar field dependence, adalah bahwa individu tersebut mempunyai
sifat yang ekstrovet, cenderung dimotivasi dari luar dan banyak
dipengaruhi oleh kelompok masyarakat atau belajar dan figure otoritas,
mengalami peristiwa yang lebih global. (Witkin dkk, 1971) dalam Ghufron
(2013: 87). Individu dengan gaya belajar field dependence menyukai
pendekatan semacam ‘pendekatan penonton’ saat belajar (Witkin dkk,
1971) dalam Ghufron (2013: 87).
Kemudian

Nasution

(2008)

dalam

(Ghufron:

2013:

88)

menguraikan perbedaan gaya belajar field dependence and field
independence, yaitu :
(Tabel 2.1) Karakteristik Gaya Belajar field dependence and field
independence
No
1

2

3

Gaya field dependence

Gaya field independence

Sangat dipengaruhi oleh
lingkungan dan banyak
tergantung pada pendidikan
sewaktu kecil.
Di didik untuk selalu
memperhatikan orang lain

Kurang dipengaruhi oleh
lingkungan dan oleh pendidikan
pada masa lampau.

Mengingat hal-hal dalam konteks
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4

5

6
7
8

9

10

11

12

sosial, misalnya Gadis :
orang lain.
mengenakan rok menurut panjang
yang lazim.
Bicara lambat agar dapat
Berbicara cepat tanpa
dipahami orang lain
menghiraukan daya tangkap
orang lain.
Mempunyai hubungan sosial
Kurang mementingkan hubungn
yang luas, cocok untuk bekerja
sosial, sesuai untuk jabatan
dalam bidang guidance,
dalam bidang matematika,
counseling, pendidikan dan
science, insinyur.
sosial.
Lebih cocok memilih psikologi
Lebih sesuai memilih psikologi
klinis.
eksperimen.
Lebih terdapat di kalangan
Banyak pria, namun banyak yang
wanita.
berlebihan
(overlapping)
Lebih sukar memastikan bidang
Lebih cepat memilih bidang
mayornya dan sering pindah
mayornya.
jurusan
Tidak senang pelajaran
Dapat juga menghargai
matematika, lebih menyukai
humanitas dan ilmu-ilmu sosial,
bidang humanitas dari ilmu-ilmu walau lebih cenderung kepada
sosial.
matematika dan ilmu
pengetahuan alam.
Guru yang field dependence
Guru yang field independence
cenderung diskusi, demokratis.
cenderung untuk memberikan
kuliah, menyampaikan pelajaran
dengan memberitahukannya.
Memerlukan petunjuk yang lebih Tidak memerlukan petunjuk
banyak untuk memahami sesuatu, yang terperinci.
bahan hendaknya tersusun
langkah demi langkah.
Lebih peka akan kritik dan perlu
Dapat menerima kritik dengan
mendapat dorongan, kritik jangan perbaikan.
bersifat pribadi.
Dari penjabaran perbedaan siswa yang memiliki kemampuan
belajar yang sangat bervariataif, kemampuan field dependence and field
independence sangat memengaruhi terhadap hasil belajar siswa di sekolah
maupun diluar sekolah, perbedaaan yang berbeda tersebut patutnya
dihargai oleh guru, maka dari itu dalam proses pembelajaran guru harus
benar-benar mengerti gaya belajar siswa yang berbeda-beda maksud dari
150

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2014
“ Membangun Paradigma Baru Pembelajaran Matematika melalui
Implementasi Kurikulum 2013 “
Surabaya, 10 Mei 2014

pernyataan ini adalah agar proses kegiatan pembelajaran berjalan sesuai
dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh sekolah.
C. Pemahaman.
Pemahaman dapat didefinisikan sebagai proses berfikir dan belajar.
Dikatakan demikian karena untuk menuju kearah pemahaman perlu diikuti
dengan belajar dan berfikir. Pemahaman merupakan proses, perbuatan dan
cara memahami dalam taksonomi bloom, pemahaman adalah kesanggupan
memahami setingkat lebih tinggi dari pengatahuan. Namun, tidaklah
berarti bahwa pengetahuan tidak dipertanyakan sebab untuk dapat
memahami, perlu terlebih dahulu mengetahui atau mengenal. Tingkatan
pemahaman tersebut dapat dinamai dengan dimensi pengetahuan yang
mempunyai 4 tingkatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Pengetahuan Faktual (Factual Knoweledge): Pengetahuan tentang
elemen dasar yang harus diketahui siswa untuk mengenal suatu disiplin
ilmu atau untuk menyelesaikan masalah di dalamnya.
a) Pengetahuan tentang istilah (Knowledge of terminology).
Contoh:Pengetahuan simbol 2009, >, p
b) Pengetahuan tentang rincian dan unsur tertentu.(Knowledge of
specific details and elements).
Contoh:Pengetahuan tentang 4 x 3 = 12
2) Pengetahuan Konseptual (Conceptual Knowledge): Pengetahuan
tentang hubungan timbal balik antara elemen-elemen dasar dalam
suatu struktur yang memungkinkan elemen-elemen tersebut berfungsi
secara bersama-sama.
a)

Pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori/penggolongan

(Knowledge of classifications and categories).
Contoh: Pengetahuan tentang pengertian bilangan bulat atau
pengertian segitiga
b)

Pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi (Knowledge

of principles and generalizations).
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Contoh: Pengetahuan tentang prinsip dari silogisme, modus ponen,
atau modus tollens
c)

Pengetahuan tentang teori, model dan struktur (Knowledge

of theories, models, and structures).
Contoh: Pengetahuan tentang teorema Pythagoras.
3) Pengetahuan Prosedural (Procedural Knowledge): Pengetahuan tentang
bagaimana melakukan suatu hal, metode dan inquiri, dan kriteria untuk
menggunakan suatu keterampilan, algoritma, teknik dan suatu metode.
a) Pengetahuan tentang keterampilan dan algoritma tertentu (Knowledge of
subject-specific skills and algorithms).
Contoh: Pengetahuan tentanga lgoritma untuk menentukan akar kuadrat
suatu bilangan.
b) Pengetahuan tentang teknik dan metode tertentu
(Knowledge of subject-specific techniques and methods).
Contoh: Pengetahuan tentang bagaimana cara melukis segitiga samasisi.
c) Pengetahuan tentang kriteria untuk menentukan kapan menggunakan
prosedur yang tepat
(Knowledge of criteria for determining when to use appropriate
procedures).
Contoh: Pengetahuan tentang aturan yang digunakan dalam melakukan
operasi campuran dari beberapa bilangan.
4) Pengetahuan Metakognitif (Metacognitive Knowledge): Pengetahuan
kognisi secara umum seperti kesadaran dan pengetahuan tentang
kognisinya itu sendiri.
a) Pengetahuan Strategis (Strategic Knowledge) adalah pengetahuan strategi
umum untuk belajar, berpikir dan pemecahan masalah.
Contoh:
1)

Mengetahui bahwa menggunakan strategi mengerjakan soal-soal

matematika berbeda dengan membuat puisi.
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2)

Menyadari bahwa belajar di perpustakaan lebih produktif daripada

belajar di rumah.
b) Pengetahuan tentang tugas kognitif, termasuk pengetahuan kontekstual
dan kondisional yang cocok (Knowledge about cognitive tasks,including
appropriate contextual and conditional knowledge).
Contoh: Mengetahui bahwa penggunaan metode pemfaktoran bentuk
kuadrat tertentu mempunyai kelebihan atau kekurangan dibandingkan
dengan metode yang lain.
c) Pengetahuan tentang diri sendiri (Self-knowledge).
Contoh: Menyadari bahwa materi tertentu sudah dipahami dan materi lain
belum dipahami.
D. Siswa Field Dependence (FI) dan (FD) dalam memahami mata
pelajaran matematika.
Mata pelajaran matematika dapat didefinisikan oleh para ahli sebagai
berikut :
1.

Beberapa Definisi Para Ahli Mengenai Matematika antara lain :
a.

Johnson dan Rising
Matematika

adalah

pola

berpikir,

pola

mengorganisasikan,

pembuktian yang logis, matematika itu adalah bahasa yang
menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat ,jelas dan
akurat representasinya dengan simbol, lebih berupa bahasa simbol
mengenai ide dari pada mengenai bunyi. Matematika adalah
pengetahuan struktur yang terorganisasi, sifat-sifat dalam teori-teori
dibuat secara deduktif berdasarkan kepada unsur yang tidak
didefinisikan, aksioma, sifat atau teori yang telah dibuktikan
kebenarannya adalah ilmu tentang keteraturan pola atau ide, dan
matematika itu adalah suatu seni, keindahannya terdapat pada
keterurutan dan keharmonisannya.
Memahami merupakan suatu tahapan atau fase dalam belajar.
Seperti yang dinyatakan oleh hudoyo (1988: 23) bahwa fase belajar
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meliputi : fase motivasi, pemahaman, penguasaan, ingatan,
pengungkapan kembali, generalisasi, perbuatan dan fase umpan balik.
Pada fase pemahaman, siswa yang termotivasi itu, pertama kali
harus menerima stimulus berupa informasi baik dari guru maupun
yang lainnya.Stimulus atau informasi ini masuk kedalam peristiwa
belajar yang esensial dan akhirnya informasi itu disimpan dalam
memorinya.Dalam hal ini siswa harus memperhatikan bagian demi
bagian dari keseluruhan stimulus yang relevan dengan tujuan
belajarnya.
Karakteristik seseorang telah dapat memahami matematika, secara
umum adalah : mengenal definisi atau definisi-definisinya, mengenal
beberapa contoh dan non contoh, mengenal sejumlah sifat-sifat
esensial, dapat menggunakan konsep itu dengan konsep-konsep yang
berdekatan, dapat mengenal kembali konsep itu dalam berbagai
situasi, dapat menggunakan konsep itu untuk menyelesaikan soal,
khusus geometri : mengenal wujudnya, dapat meragakan dan
mengenal persamaannya.
Bagi siswa Field Dependence, dalam menerima informasi, ia tidak
dapat merinci apa yang ada dalam soal, meskipun ia dapat
menyelesaikannya. Ia hanya mengetahui secara keseluruhan. Siswa
tidak dengan mudah memahami berbagai konsep-konsep atau
tahapan-tahapan dalam mengerjakan soal matematika, dan justru
sebaliknya siswa yang memiliki karakter Field Independence dalam
memahami mata pelajaran matematika, ia dapat paham sepenuhnya, ia
tidak merasa kesulitan dalam mengerjakan soal matematika, bahkan ia
selalu menampilkan pengerjaan dengan cara atau tahapan yang jelas
dan struktur dalam menampilkan jawabannya dalam hal
berhitung/berlogika.
E. Penutup
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Dengan adanya perbedaan gaya kognitif siswa, guru akan
mendapatkan suatu manfaat yang besar dalam rangka pencapaian
tujuan belajar. Guru dapat memberikan pelayanan sesuai dengan
kemampuan menangkap, memahami dan menggunakan informasi
berupa materi mata pelajaran matematika yang disampaikan guru.
Siswa memahami dan mengkonstruksi mata pelajaran matematika
berdasarkan skema yang sedah dimiliki siswa.
Memang disadari bahwa dalam proses pembelajaran, guru belum
melihat dan mengamati proses berfikir siswa. Guru kebanyakan
melihat hasil yang Nampak ditunjukkan oleh siswa, baik berupa
perilaku yang tampak ataupun hasil pekerjaan yang diperoleh siswa.
Duharapkan dengan penulisan ini mendorong siswa untuk memahami
dirinya sendiri dan bagi guru dapat tergugah untuk mengkaji lebih
jauh dalam mengenali karakter gaya belajar yang dimiliki oleh setiap
peserta didiknya.
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KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA DENGAN METODE
BRAINSTORMING PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI
SMAN 1 PLOSOKLATEN
Anton Subroto 1)
Abstrak
Pembelajaran matematika masih cenderung mengutamakan perolehan hasil (produk) yang
berupa pengetahuan, ingatan, dan kemampuan berpikir logis sehingga siswa masih
beranggapan bahwa matematika adalah pelajaran menghafal. Kemampuan yang perlu
diperhatikan oleh guru salah satunya kemampuan berpikir kreatif siswa, kemampuan
berpikir kreatif merupakan kemampuan menghasilkan ide, gagasan dan pendapat baru.
Metode pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif
adalah metode brainstorming. Metode Brainstorming atau sumbang saran adalah
perpaduan antara metode tanya jawab dengan metode diskusi. Dengan Brainstorming
siswa akan dapat berkomunikasi secara efektif dengan guru sehingga dapat merangsang
siswa untuk berpikir semakin cepat dan menghilangkan verbalisme yaitu hafal secara
material tetapi tidak dapat memahami konsepnya.
Kata kunci: berpikir kreatif, brainstorming, Pembelajaran Matematika
1. Pendahuluan
Pendidikan dipandang sangat penting untuk mempersiapkan masa depan yang
lebih baik. Pemeritah merumuskan dalam Undang – undang Republik Indonesia No 20
tahun 2003 Bab II pasal 3 tentang fungsi pendidikan nasional adalah untuk
dikembangkannya kemampuan dan dikembangkannya watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembanngnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mendiri, dan
menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Bekal utama yang
diperlukan agar mampu bersaing dalam dunia yang terus bergerak maju dan mengglobal
adalah kemampuan berpikir logis. Namun, Pendidikan di Indonesia cenderung
mengabaikan kemampuan bernalar (litbang.kemdikbud). Kemampuan bernalar terdiri dari
kemampuan berpikir dasar, kritis, dan kreatif menurut Krulik & Rudnick (dalam
Siswono, 2008:28). Kemampuan itulah yang seharusnya dibangun di sekolah.
Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan salah satu jenjang pendidikan
formal di Indonesia yang juga andil mengembangkan kemampuan berpikir. Dalam
jenjang SMA berbagai bidang studi diajarkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas
berfikir siswa, salah satunya matematika. Berpikir adalah kemampuan untuk memutuskan
sesuatu, salah satu kemampuan siswa dalam berpikir adalah kemampuan berpikir kreatif.
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Kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide atau
gagasan baru. Berdasarkan penelitian genetika yang dilakukan oleh Dyers (2011) 2/3 dari
kemampuan kreativitas seseorang diperoleh dari proses pembelajaran, sedangkan 1/3
lainnya merupakan warisan genetika. (sidiknas, 19 Januari 2013). Hal ini berkaitan
dengan pendapat Oleinik (dalam Rosmiati 2013) bahwa proses pembelajaran yang dapat
meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa adalah pembelajaran berpusat pada
siswa (student centered) dan berlangsung dalam konteks sosial Isaksen, Puccio, dan
Treffinger (dalam Fardah 2012) menguraikan bahwa berpikir kreatif menekankan pada
aspek

kelancaran

(fluency),

keluwesan (flexibility),

keaslian

(originality),

dan

keterincian (elaboration).

a. Kelancaran (Fluency)
Kelancaran adalah kemampuan untuk memberikan berbagai respon.
Kelancaran pada umumnya berkaitan dengan kemampuan melahirkan alternatifalternatif pada saat diperlukan. Menurut Williams (dalam Munandar 1990: 8891) definisi ketrampilan berpikir lancar antara lain: 1. Mencetuskan banyak
gagasan, jawaban, penyelesaian masalah atau soal, 2. Memberikan anyak cara
atau saran untuk melakukan berbagai hal, dan 3. Selalu memikirkan ebh dari
satu jawaban. Dalam penelitian ini yang dmaksud dalam ketrampilan berpikir
lancer adalah menjawab dengan sejumlah jawaban jika ada soal.

b. Fleksibilitas/keluwesan (Flexibility)
Keluwesan adalah kemampuan untuk mengemukakan bermacammacam pemecahan atau pendekatan terhadap masalah. Keluwesan berkaitan
dengan kemampuan untuk membuat variasi terhadap satu ide dan kemampuan
memperoleh cara baru. Menurut Williams (dalam Munandar 1990: 88-91)
definisi ketrampilan berpikir lancar antara lain: 1. Menghasilkan gagasan,
jawaban, atau soal yang bervariasi, 2. Dapat melhat suatu masalah dari sudut
pandang yang berbeda-beda, 3. Mencari banyak alternative atau arah yang
berbeda-beda, dan 4. Mampu mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran.
Dalam penelitian ini yang dimaksud berpikir luwes adalah memberikan macammacam penafsiran terhadap suatu masalah yang ada.

c. Orisinalitis/keaslian (Originality)
Keaslian adalah kemampuan untuk mencetuskan gagasan dengan caracara yang asli, tidak klise. Keaslian berkaitan dengan kemampuan memberikan
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respon yang khas/ unik berbeda dengan yang biasa dilakukan orang lain.
Menurut Williams (dalam Munandar 1990: 88-91) definisi ketrampilan berpikir
lancar antara lain: 1. Mampu memikirkan ungkapan yang baru dan unik, 2.
Memikirkan cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan diri. Mampu
membuat kombinasi-kombinasi yang tidak lazim dari bagian-bagian atau unsrunsur dalam penelitian ini ketrampilan berpikir kebaruan adalah kemampuan
untuk menyelesaikan suatu masalah yang berbeda dengan temannya
Metode pembelajaran yang dapat melatih kemampuan berpikir kreatif adalah
metode Brainstorming. Hal ini sesuai dengan pendapat Widowati (2009) beliau
mengemukakan untuk memupuk kreativitas siswa terutama menyangkut kemampuan
cara berpikir siswa, maka perlu suatu metode pembelajaran yang mendorong siswa
menjadi pemikir yang baik, yang mampu memberikan banyak alternatif jawaban
terhadap suatu permasalahan. Menurut Martinis (2003:74), metode brainstorming
adalah metode yang merangsang berpikir dan menggunakan wawasan tanpa melihat
kualitas pendapat yang disampaikan oleh siswa, akan tetapi guru dapat
menggambarkan bahwa yang diminta adalah buah pikiran dengan alasan-alasan yang
rasional. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti ingin mengetahui kemampuan
berpikir kreatif siswa dengan menggunakan metode brainstorming.
Menurut Rossiter dan Lilien (1994), 6 prinsip brainstorming yang lebih
menghasilkan kuantitas dan kualitas ide yang lebih tinggi tersebut adalah:
a. Aturan brainstorming sangat penting dan seharusnya ditekankan bahwa aturan
brainstorming

yang pokok

tidak hanya

pada

kuantitas ide

tetapi juga

memperhatikan kualitas ide.
b. Tujuan khusus seharusnya ditetapkan untuk sejumlah ide yang dibangkitkan
selama proses brainstorming.
c. Ide awal seharusnya dimulai dari individu, bukan secara kelompok.
d. Gunakan interaksi dalam kelompok untuk mengumpulkan dan menyaring ide-ide
yang muncul dari setiap individu.
e. Menentukan kesimpulan akhir dengan pemungutan suara dari para anggota
kelompok atau dikenal dengan prosedur I-G-I (Individual-Group-Individual)
f. Waktu yang digunakan untuk membangkitkan ide awal sebaiknya tidak terlalu
lama.
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2. Metode
Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Bogdan &
Biklen (dalam Rahmat, 2009) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan
perilaku orang-orang yang diamati. Fokus dalam penelitian ini adalah keterlaksanaan
metode brainstorming dan mendiskripsikan kemampuan berpikir kreatif siswa dengan
menggunakan metode brainstorming. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai
instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia dapat pula digunakan,
tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen
Peneliti berperan sebagai pengamat partisipan dan pengumpul data (pengamat).
Peneliti sebagai pengamat bertindak menjadi pengumpul dan pengolah data dari hasil
rekaman dan observasi aktivitas pembelajaran serta wawancara dengan subjek penelitian.
Rencana kegiatan pada penelitian ini diuraikan sebagai berikut.
a. Tahap pra lapangan: menyusun rencana penelitian, memilih tempat penelitian,
melakukan observasi awal, memilih subjek penelitian, menyiapkan instrumen
penelitian
b. Tahap pekerjaan lapangan: menerapkan RPP yang sudah dibuat mengobservasi
aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung, mewawancari subjek
penelitian dan merekam aktivitas proses belajar mengajar siswa
Data dalam penelitian ini berasal dari beberapa sumber berikut.
Tabel 1.1. Sumber Data
No

Data yang akan diperoleh

Sumber data

1

Pelaksanaan metode brainstorming pada proses

Rekaman video dan

belajar mengajar

observasi

2

Kemampuan berpikir kreatif siswa dengan
metode brainstorming

Tes

kemampuan

berpikir kreatif dan
Wawancara

a. Tes kemampuan berpikir kreatif
Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa. Tes
kemampuan berpikir kreatif ini berbentuk soal uraian. Tes dalam penelitian ini
dilaksanakan sebelum dan sesudah pembelajaran untuk mengetahui kemampuan
berpikir kreatif siswa terhadap materi yang diberikan. Peyusunan tes kemampuan
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berpikir kreatif ini diawali dengan penyusunan kisi-kisi tes, dan butir soal,
selanjutnya dengan penyusunan kunci jawaban dan kriteria penilaian.

b. Wawancara Semi Standar (semistandardized interview)
Wawancara semi standar merupakan salah satu jenis kategori
wawancara mendalam (in-dept interview), dimana pelaksanaannya lebih bebas
bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Pada wawancara ini,
pewawancara (interviewer) membuat garis besar pokok-pokok pembicaraan,
namun dalam pelaksanaannya interviewer mengajukan pertanyaan secara
bebas, pokok-pokok pertanyaan yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan
secara berurutan dan pemilihan kata-katanya juga tidak harus selalu baku
namun dapat dimodifikasi pada saat wawancara berlangsung sesuai situasinya
(Satori & Komariah, 2010: 135).
c. Observasi Partisipan (participant observation)
Observasi merupakan suatu teknik mengumpulkan data dengan jalan
mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (Satori
& Komariah, 2010: 105). Lebih lanjut lagi, Rahmat (2009: 7) menyatakan
bahwa beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang
(tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu,
dan perasaan.
Observasi partisipan ini bertujuan untuk mengumpulkan data
pelaksanaan metode brainstorming pada materi peluang. Pelaksanaan metode
brainstorming didasarkan pada terlaksana atau tidaknya Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) yang mengandung sintak metode brainstorming pada saat
proses pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, observasi dilakukan
dengan mengamati aktivitas guru pada saat proses belajar mengajar.
Model skala sikap yang digunakan pada lembaran observasi ini adalah
model skala Likert. Ismail (2004: 11.16) menyatakan bahwa pada model
Likert terdapat sejumlah pernyataan yang harus dijawab dan jawaban yang
harus diberikan itu mulai dari yang paling positif sampai yang paling negatif.
Skala yang digunakan pada penelitian ini yaitu 5(sangat baik), 4(baik),
3(cukup), 2(kurang) dan 1(sangat kurang). Aktivitas guru dalam mengelola
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kelas dikatakan memenuhi syarat dalam penelitian ini minimal berkategori
cukup.
Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles and
Huberman. Sugiyono (2009: 430) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif
model Miles and Huberman dilakukan secara interaktif pada saat pengumpulan data
berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas
dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing and
verification yang diuraikan sebagai berikut (Sugiyono, 2009: 431-438).

1. Data reduction (reduksi data)
Reduksi data diartikan sebagai proses memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya
serta membuang yang tidak diperlukan.Pada tahap ini, data hasil
observasi, wawancara, dan dokumentasi dipilih untuk memusatkan
perhatian pada fokus penelitian yaitu tujuan penelitian. Pemilahan data
diuraikan sebagai berikut.
a. Pelaksanaan metode brainstorming pada materi peluang
Dari data hasil observasi dan dokumentasi diambil data
yang

sesuai

dengan

tahapan-tahapan

pembelajaran

brainstorming.
b. Kemampuan berpikir kreatif siswa melalui pembelajaran
brainstorming.
Dari data hasil wawancara dan dokumentasi diambil data
yang sesuai dengan indikator kemampuan berpikir kreatif
berdasarkan pembelajaran brainstorming.
2. Data display (penyajian data)
Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan
sebagainya dengan tujuan memudahkan untuk memahami apa yang
terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah
dipahami

tersebut.Pada

tahap

ini

data

yang

telah

direduksi

dikategorikan, dicari kaitannya, kemudian diberi label agar peneliti
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dapat menguasai data. Penyajian data dalam penelitian ini dengan teks
yang bersifat naratif.
3. Conclusion drawing and verification (penarikan kesimpulan dan
verifikasi)
Untuk menyimpulkan data yang diperoleh peneliti mencari pola,
hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis, dan
sebagainya (Usman & Akbar, 2000: 87). Kesimpulan diambil dengan
menemukan hubungan antara data yang telah diperoleh dengan
pertanyaan yang ada di awal penelitian, sehingga kesimpulan dari data
yang diperoleh merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian.
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Pemahaman Konseptual Siswa Kelas VIII SMP Pawyatan Daha 1 Kediri
dengan Model Recirocal Teaching
Aris Efendi
Abstrak
Materi relasi dan fungsi diajarkan pada siswa SMP keas VIII. Dalam mempelajari materi
ini siswa diharapkan untuk mampu membedakan antara relasi, fungsi/pemetaan, dan
korespondensi satu-satu. Dalam hal ini siswa kesulitan memahami perbedaan antara
relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Reciprocal teaching terdiri dari empat

kognitif strategi yaitu merangkum, membuat pertanyaan, mengklarifikasi, dan
memprediksi. Pembelajaran dengan model reciprocal teaching ini diharapkan
mampu menjadi pilihan untuk mengajarkan materi relasi dan fungsi. Dalam
makalah ini, disajikan deskripsi singkat tentang recipocal teaching, pemahaman
konseptual, rencana penelitian dan contoh mengajar materi relasi dan fungsi
dengan menggunakan model pembelajaran reciprocal teaching.
A. Pendahuluan

Galileo (1638) menyatakan bahwa alam semesta ditulis dalam bahasa
matematika dan abjatnya terdiri atas segitiga, lingkaran, dan bangun geometri
lainnya (Naga DS, 1984: 258; Widodo, 2002: 1).
Matematika dalam
hubungannya dengan komunikasi ilmiah mempunyai peranan ganda yaitu sebagai
ratu sekaligus pelayan ilmu (Darwis, 1994; Widodo, 2002: 1). Santosa (1976)
dalam Hudujo (2001: 29) menyatakan bahwa kemajuan negara-negara maju,
hingga sekarang menjadi dominan ternyata 60% - 80% menggantungkan pada
matematika.
Dilain pihak, matematika perlu perlu dikuasi oleh segenap warga negara
Indonesia, baik menyangkut terapannya maupun pola pikirnya, matematika
demikian itu disebut matematika sekolah, sehingga mustahil untuk memasukkan
semua unsur perkembangan matematika serta sain kedalam kurikulum sekolah
(Widodo, 2002: 2). Matematika sekolah merupakan bagian dari matematika yang
dipilih atas dasar kepentingan pengemangan kemampuan intelektual dan
kepribadian siswa serta perkembangan ilmu dan teknologi, dan mengantisipasi
masa depan (Sukahar, 1997: 8; Widodo, 2002: 3).
Permendiknas

RI

No.

22

tahun

2006

(tentang

standar

isi)

menyatakanbahwa tujuan dari mata pelajaran matematika di sekolah adalah agar
siswa mampu:
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1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep
danmengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien,
dan tepat dalam pemecahan masalah,
2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi
matematika

dalam

membuat

generalisasi,

menyusun

bukti,

atau

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika,
3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah,
merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan
solusi yang diperoleh,
4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media
lain untuk memperjelas keadaan atau masalah,
5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu
memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari
matematika,serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.
Salah satu aspek penting dari tujuan pembelajaran matematika disekolah
adalah memahami konsep matematika. Mengajar matematika dengan pemahaman
konsep adalah tujuan pokok pendidikan guru matematika (National Council of
teachers of Mathematics [NCTM] 2000; National Research Council [NRC] 2001;
J Math Teacher Educ [JMTE] 2012). Tujuan pengajaran matematika telah
berpindah pada penekanan pemahaman konsep dan prosedural (Australian Journal
of Basic and Aplied Sciences [AJBAS] 2011).
Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, paham berarti mengerti dengan
tepat, sedangkan konsep berarti suatu rancangan. Menurut Gagne (dalam Bell,
1981: 108; Suryo Widdo, 2002: 5) bahwa konsep dalam matematika merupakan
suatu ide atau pengertian abstrak yang memumgkinkan seseorang dapat
mengklasifikasikan objek-objek atau kejadian-kejadian itu, dan menentukan
apakah objek atau kejadian itu merupakan contoh atau bukan contoh dari ide
abstrak itu. Jadi pemahaman konsep adalah pengertian yang benar tentang suatu
racangan atau ide abstrak (http://ahli-definisi.blogspot.com/2011/03/definisi-
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pemahaman-konsep.html). Dengan demikian pemahaman konsep merupakan
aspek yang sangat penting dalam pembelajaran matematika.
Berdasarkan observasi dilakukan penulis di SMP Pawyatan Daha 1
kediri, siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan
guru. Hal ini terlihat dari hasil Ulangan Harian yang telah diadakan, dari 44 siswa
hanya 12 siswa atau sekitar 27% yang memperoleh nilai diatas Kriteria
Ketuntasan Minimum (KKM). Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan
salah seorang guru matematika, selama ini siswa malas mencatat materi yang
disampaikan guru. Selain itu siswa juga kurang aktif bertanya saat pembelajaran
berlangsung, hal itu membuat guru kesulitan mengetahui materi yang belum
dipahami siswa. Sehingga dirasa perlu adanya perbaikan pembelajaran di kelas
agar siswa bisa lebih berperan aktif dalam pembelajaran. Dengan alasan diatas
penulis tertarik untuk menggunakan model pembelajaran Reciprocal teaching
sebagai bentuk pembelajaran di kelas.
Reciprocal teaching adalah pendekatan pembelajaran yang disusun untuk
meningkatkan pemahaman siswa untuk semua tingkat dan semua mata pelajaran
(Miami-Dade County Public schools [M-DCPS] 2007). Reciprocal teaching
adalah strategi ideal untuk memperkuat pemahaman (Utah Council of The
International Reading Assosiation [UCIRA] 2013). Berdasarkan penelitian yang
dilakukan oleh Abdul Qohar (2009) menyimpulkan bahwa pemahaman matematis
siswa secara keseluruhan yang pembelajarannya menggunakan reciprocal
teaching lebih baik daripada siswa yang pembelajarannya dilakukan secara
konvensional, walaupun pada level sekolah tinggi tidak berbeda secara signifikan.
Reciprocal teaching terdiri dari empat kognitif strategi yaitu merangkum,
membuat pertanyaan, mengklarifikasi, dan memprediksi (M-DCPS 2007).
Reciprocal teaching adalah pembelajaran dalam kelompok yang diawali dengan
tugas membaca bahan ajar oleh siswa dan dilanjutkan dengan melaksanakan
empat kegiatan yaitu : merangkum bacaan, membuat pertanyaan, memberikan
penjelasan, dan membuat pertanyaan atau permasalahan lanjutan. Pembahasan
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dalam kelompok dipimpin oleh siswa dan guru berperan sebagai fasilitator dan
pembimbing ( Abdul Qohar, 2009: 456).
Variasi yang disampaikan oleh Donna Dyer dari Nort West Regional
Education Service Agency di Nort California dalam Warsono dan Hariyanto
(2012 : 90-91):
1. Siswa dikelompokkan dalam kelompok 4 orang.
2. Variasi Diseiapkan sejumlah kartu peran (roecard) yang menjadi
identifikasi bagi setiap siswa. Mereka nanti akan berperan sebagai
summarizer, questioner, clarifier atau predictor. Kartu peran harus diisi
catatan-catatan mereka sesuai peran yang diberikan.
3. Beri kesempatan pada siswa membaca paragraf yang dipilih menjadi tugas
bacaan untuk dipahami. Doronglah mereka untuk menggunakan cara-cara
menandai bacaan (note-taking strategies) seperti menggarisawahi,
menebalkan, mewarnai dengan spidol untuk membantu mereka dalam
menyiapkan peran mereka seperti yang ditunjukkan oleh rolecard.
4. Pada waktu jeda (stop point) yang ditentukan, sang peringkas (the
summarizer) akan menyoroti kata kunci dalam bacaan.
5. Sang penanya (the questioner) akan mengajukan pertanyaan yang
dipilihnya tentang bagian yang kurang jelas, informasi yang masih berupa
teka-teki, hubungannya dengan konsep yang telah dipelajari, dan
sebagainya.
6. Sang penjelas (the clarifier) akan terlibat dalam bagian-bagian yang kabur
atau kurang jelas dan mencba menjawab sejumlah pertanyaan yang
diajukan.
7. Sang penduga (the predictor) akan terlibat dan sibuk menduga tentang hal
apa yang akan diungkap pengarang buku selanjutnya, atau dalam bacaan
sastra menduga kejadian apa yang akan terjadi kepada pelaku cerita
selanjutnya, dan sebagainya.
8. Sesuai dengan posisi tempat duduk setiap peran akan digantikan oleh
orang lain yang duduk disebelah kanannya atau berputar searah jarun jam.
Kemudian segman lain dari bacaan tersebut dubaca kembali bersama-sama
seperti pada langkah ketiga. Demikian hal tersebut diulangi sampai setiap
siswa memerankan keempat peran tersebut, atau sampai seluruh teks
bacaan yang dipilih dibaca dan dipahami seluruh kelas, atau sesuai dengan
waktu yang disediakan.
B. Metode
Dalam melakukan sebuah penelitian ada berbagai macam metode sesuai
dengan masalah dan kegunaan dari penelitian itu sendiri. Penelitian ini merupakan
penelitian kuantitatif, Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode
penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivme, digunakan untuk meneliti
pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya
dilakukan secara random, pengumpulan data menggnakan instrumen penelitian,
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analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis
yang telah ditetapkan (Sugiono, 2013: 14).
Disini teknik yang digunakan adalah eksperimen, yaitu teknik yang
digunakan untuk mencari perbedaan pemahaman konsep siswa akibat adanya
perlakuan yang diberikan kepada kelas eksperimen. Perlakuan yang dimakud
dalam penelitian ini adalah pembelajaran menggunakan recirocal teaching.
Penelitian ini berdesain “posttest-only control design”, karena tujuan dalam
penelitian ini untuk mencari perbedaan diterapkannya model reciprocal teaching
terhadap pemahaman konsep. Selain itu, penelitian ini didesain menjadi dua
kelompok, yakni kelompok pertama dalam pembelajarannya diberi perlakuan
model reciprocal teaching dan kelompok yang kedua tidak. Desain ini dapat
digambarkan sebagai berikut :
R1
R2

X

O1
O2

Keterangan :
R1 : Responden kelompok eksperimen
R2 : Responden kelompok kontrol
X : Model reciprocal teaching
O1 : Pemahaman konsep kelas eksperimen
O2 : pemahaman konsep kelas kontrol
Peneliti berperan sebagai pengamat partisipan yaitu guru (partisipan) dan
sebagai pengumpul data (pengamat). Peneliti sebagai partisipan bertindak menjadi
guru yang melaksanakan pembelajaran reciproccal teaching dikelas eksperimen
maupun kelas kontrol.peneliti sebagai pengamat berindak menjadipengumpul dan
pengolah data dari hasil observasi dan tes. Selain itu pembelajaran yang
dilaksanakan guru dinilai melalui lembar observasi yang diisi oleh siswa,
selanjutnya data diolah oleh guru untuk mengetahui seberapa baik pembelajaran
dengan model reciprocal teaching telah dilaksaakan oleh guru.
Penelitian dilaksanakan di SMP Pawyatan Daha 1 Kediri. Penelitian
dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa peneliti pernah melakukan Praktik
Pengalaman Lapangan (PPL) disekolah tersebut, sehingga peneliti mengetahui
permasalahan berkaitan dengan kesulitan belajar yang dihadapi siswa di sekolah
tersebut.
Rencana kegiatan pada kegiatan ini diuraikan sebagai berikut
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1. Tahap perencanaan : membuat RPP, membuat bahan ajar, membuat LKS dan
post test,menyiapkan lembar observasi siswa dan guru, menyiapkan alat
perekam, validasi instrumen.
2. Tahap pelaksanaan : menerapkan RPP yang sudah dibuat,memilih subjek
penelitian, mengobservasi aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran
berlangsung.
3. Tahap pengolahan data : Menganalisis data yang telah diperoleh, melakukan
uji keabsahan data dan membuat kesimpulan hasil penelitian
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006: 130). Didalam
Encyclopedia of Educational Evaluation dalam (Arikunto, 2006: 130) tertulis: A
population is a set (or collection) of all elements prossessing one or more
attributes of interest, yang artinya populasi merupakan sekumpulan semua elemen
proses dari satu atau lebih pokok kepentingan.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP
Pawyatan Daha 1 Kediri tahun pelajaran 2013/2014 yang mengikuti pembelajaran
matematika.
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2006:
131). Sugiyono (2013:118) mengatakan populasi adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel harus
dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel (contoh) yang benar-benar
dapat berfungsi sebagai contoh, atau dapat menggambarkan keadaan populasi
yang sebenarnya, dengan istilah lain sampel harus representatif (Arikunto, 2006:
133).
Arikunto (2006: 134) menyatakan bahwa:
Untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih
baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.
Tetapi, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10% - 15% atau
20% - 25% atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari:
a. Kemampuan meneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana.
b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari etiap subjek, karena hal ini
menyangkut banyak sedikitnya data.
c. Besar kecilnya risikoyang ditanggung peneliti. Untuk penelitian yang
risikonya besar, tentu saja jika sampel besar, hasilnya akan lebih baik.
Cara pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan sampel
random atau sampel acak. Dalam pengambilan sampelnya peneliti mencampur
subjek-subjek dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama, dengan
demikian maka peneliti memberi hak yang sama pada setiap subjek untuk
memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel (Arikunto, 2006: 134).
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Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga metode
berikut:
1. Dokumentasi
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi visual dimana
dokumentasi berupa rekaman ganbar dari pelaksanaan penelitian
dilapangan. Dokumentasi visual dapat meminimalisir adanya manipulasi
data. Selain itu, umumnya pada hasil rekaman visual tercantum tanggal
dan waktu dimana rekaman itu diambil sehingga keabsahan terjamin.
2. Observasi
Lembar observasi digunakan untuk mengetahui kemampuan guru dan
aktifitas siswa dalam pembelajaran reciprocal teaching. Observasi
dilakukan berdasarkan lembar observasi untuk mengamati dan mencatat
segala aktivitas yang terjadi di dalam kelas selama kegiatan
pembelajaran berlangsung.
3. Soal tes evaluasi
Soal tes evaluasi digunakan untuk mendapatkan data tentang
pemahaman konseptual siswa untuk masing-masing indikator.
Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan cara sebagai berikut:
1. Analisis data hasil observasi pembelajaran
Data observasi merupakan data yang didapat dari hasil observasi tentang
keterlaksanaan pembelajaran matematika dengan model reciprocal
teaching berdasarkan lembar observasi. Pada setiap pertemuan, peneliti
melakukan observasi tentang keterlaksanaan pembelajaran matematika
dengan model reciprocal teaching berdasarkan lembar observasi siswa.
Siswa juga mengamati bagaimana peran guru dalam menjalankan
pembelajaran reciprocal teaching, kemudian mengisi lembar observasi
guru. Lembar observasi tersebut diisi dengan berdasarkan skala linkert.
Cara menghitung prosentase skor yaitu:
x 100%
Selanjutnya prosentase tersebut dikategorikan sesuai dengan kualifikasi
hasil prosentase observasi yaitu pada tabel 3.1.
Tabel 3.1 observasi Kualifikasi Hasil skor Observasi
Prosentase yang
Kategori
diperoleh
Baik
66,67%
100%
Sedang
33,33%
66,66%
Rendah
0%
33,32%
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2. Analisis hasil pekerjaan tes tertulis
a. Uji normalitas
Normalitas sebaran data menjadi sebuah asumsi yang menjadi
syarat untuk menentukan jenis statistik apa yang dipakai, apabila
sebaran data suatu penelitian yang mengungkapkan kemampuan
siswa ternyata diketahui tidak normal maka menggunakan statistik
nonparametrik (Subana, Rahadi dan Sudrajat, 2000: 123,124)
Untuk mencari normalitas digunakan rumus kai kuadrat (chi
square)
b. Uji homogenitas
Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui variansi dari
sampel yang diteliti, apakah kedua kelompok homogen atau tidak.
Statistik yang digunakan untuk uji homogenitas sampel adalah:
c. Uji perbedaan
Untuk mengetahui adanya pengaruh model pembelajaran terhadap
pemahaman konsep
1) Sampel berdistribusi normal maka
a) Sampel homogen
Jika sampel bedistribusi normal dan homogen maka
menggunakan uji t.
b)
Sampel tidak homogen
Jika sampel berdistribusi normal dan tidak homogen maka
menggunakan uji t’.
2) Jika sampel tidak berdistribusi normal maka data diubah dalam
bentuk data ordinal / rank order dan menggunakan uji MannWhitney U (Sheskin, 2004: 419).
C. Simpulan dan saran
Berdasarkan hasil analisis penulis dari berbagai sumber ,
pembelajaran reciprocal teaching mampu membantu meningkatkan
pemahaman siswa dalam pembelajaran. Dengan mengunakan empat
strategi membaca dalam reciprocal teaching diharapkan siswa mampu
memahami mteri yang disampaikan guru dengan baik. Dalam
pembelajaran dengan menggunakan reciprocal teaching siswa diharapkan
mampu melaksanakan perannya masing –masing sehingga pada awalnya
siswa akan merasa kesulitan dan butuh waktu untuk menyesuaikan diri.
Selain itu slah satu kelemahan pembelajaran dengan model reciprocal
teaching adalah sulit berjalan jika materi prasarat yang dikuasai siswa
kurang, sehingga siswa harus dipersiapkan dengan baik dala pembelajaran
ini.
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Model Contextual Teaching And Learning Dan Cycle Learning Dengan Pendekatan
Scientific terhadap Reasoning, Communication, and Connection
Aris Mustofa
(Universitas Nusantara PGRI Kediri)
Abstrak
Berdasarkan pengalaman penulis saat kegiatan Program Pelaksaan Lapangan
menemukan permasalahan bahwa siswa dapat mengerjakan soal atau permasalahan
matematika hanya satu atau dua sub bab saja, akantetapi untuk mengerjakan lebih dari
satu atau dua sub bab siswa kurang mampu karena siswa kurang dalam mengaitkan sub
bab satu dengan yang lain, siswa kurang dapat mengaitkan mengaitkan matematika
dengan pemahaman yang dimiliki, kurang dapatnya siswa dalam mengaitkan matematika
dengan permasalahan sehari-hari. Dengan adanya pembelajaran dengan menggunakan
Model Contextual Teaching And Learning Dan Cycle Learning Dengan Pendekatan
Scientific diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat teratasi.

PENDAHULUAN
Model pembelajaran dalam suatu kegiatan pembelajaran merupakan suatu hal
yang sangat penting Model Contextual Teaching And Learning Dan Cycle
Learning Dengan Pendekatan Scientific. Model Contextual Teaching And
Learning Dan Cycle Learning Dengan Pendekatan Scientific membantu siswa
dalam mengaitkan pembelajaran matematika dengan kehidupan sehari-hari.
Dalam hal ini Model Contextual Teaching And Learning Dan Cycle Learning
Dengan Pendekatan Scientific dapat membantu siswa dalam menyampaikan
pendapat, berkomunikasi dan menghubungkan matematika antar sub bab,
matematika dengan pelajaran lain, matematika dalam kehidupan sehari-hari.

PEMBAHASAN
Di era Globalisasi serta kemajuan teknologi dan informasi dewasa ini sangat
mempengaruhi segala aspek kehidupan, salah satu dampak kemajuan teknologi
dan informasi yang semakin pesat dapat kita rasakan pada dunia pendidikan.
Banyak

sekali

bermunculan

model

pembelajaran

baru

yang

dapat

mengoptimalkan proses penyerapan materi pada kegiatan belajar-mengajar. Hal
ini bertujuan agar bisa membantu guru sebagai fasilitator dan siswa sebagai
pemeran utama atau sasaran dari proses pembelajaran tersebut. Selain itu model
pembelajaran baru tersebut dapat mengubah paradikma buruk siswa tentang
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Matematika itu sulit. Pelajaran Matematika itu sebenarnya menyenangkan akan
tetapi justru dianggap sebagai hal yang menakutkan daripada semua mata
pelajaran yang lain.
Ratnengsih ( Rusfendi, 1991: 34 ) mengemukakan bahwa “ Matematika
merupakan salah satu pelajaran yang diperoleh oleh peserta didik di jenjang
pendidikan formal. Meskipun pada dasarnya matematika masih sering menjadi hal
yang sulit dan tidak disukai.”
Matematika masih sering menjadi hal yang sulit dan tidak disukai karena
matematika merupakan mata pelajaran yang membutuhkan pemikiran yang
kompleks. Disamping itu Matematika juga mempunyai pengaruh terhadap
psikologi manusia yaitu melatih perkembangan jiwa manusia agar berfikir logis
dan teratur. Untuk mempelajari Matematika siswa tidak hanya menerima
pelajaran dari guru saja, melainkan harus aktif dalam menerima pelajaran berarti
siswa harus memahami logika suatu permasalahan atau kemampuan mengambil
kesimpulan dengan benar. Mengingat waktu yang sangat terbatas di sekolah dan
pelajaran Matematika tidak dapat di pelajari hanya dengan membaca dan
mendengar melainkan juga harus terampil dalam mengerjakan soal-soal latihan.
Melihat Matematika yang sangat kompleks itu, maka siswa dituntut untuk
mempelajari Matematika secara ekstra.
Dalam kegiatan belajar mengajar matematika dewasa ini penulis mengamati
pembelajaran di kelas masih bersifat tradisional, yaitu pembelajaran yang masih
berpusat pada guru (teacher oriented). Dalam pembelajaran di kelas guru
merupakan pemeran utama, sedangkan siswa masih menjadi obyek yang pasif.
Pembelajaran di kelas pada umumnya dilakukan hanya sebatas penyampaian
materi dengan metode ceramah, penyampaian rumus dan latihan soal. Sehingga
menimbulkan banyak kendala. Salah satu kendala yang ditemui oleh penulis
adalah siswa paham dalam sub bab mata pelajaran Matematika dalam hal ini
siswa tidak bisa mengerjakan soal yang melebihi satu sub bab mata pelajaran
Matematika. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: karena siswa belum
bisa menentukan cara atau langkah untuk menyelesaikan suatu soal Matematika,
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siswa tidak hafal rumus untuk mengerjakan soal Matematika, siswa kurang paham
terhadap konsep Matematika yang berhubungan dengan soal Matematika tersebut,
siswa sudah menyerah dan menganggap soal Matematika itu sulit meski belum
membaca soal, kurangnya analisis siswa dalam mengerjakan soal, siswa kurang
latihan dalam pengerjaan soal sehingga siswa kurang terampil dalam
menyelesaikan soal yang lebih dari satu sub bab.
Untuk membantu dalam pemahaman siswa maka penulis menggunakan
Model Contextual Teaching And Learning Dan Cycle Learning Dengan Pendekatan
Scientific (Cotel Clings) dengan kelebihan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Metode Penelitian
Menurut Subana (2001:25) “penelitian kuantitatif digunakan mengkaji
suatu teori, untuk menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan stastistik, utuk
menunjukkan hubungan antarvariabel, dan apa pula yang bersifat konsep,
mengembangkan pemahaman, atau mendeskripsikan banyak hal”.
Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian tentang pelaksanaan model
contextual teaching and learning dan cycle learning dengan pendekatan scientifik,
selain itu juga peneliti juga meneliti tentang komponen proses pembelajaran dengan
model contextual teaching and learning dan cycle learning dengan pendekatan

scientifik pada faktorisasi suku aljabar ditinjau dari prosedur analitik reasoning,
communication dan conection. Penelitian ini siswa melakukan penelitian untuk
mengetahui pelaksanaan proses pembelajaran dengan model contextual teaching and
learning dan cycle learning dengan pendekatan scientifik pada faktorisasi suku
aljabar. Selain daripada itu peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui
tingkat komponen proses reasoning, communication dan conection. Sehingga
peneliti untuk meneliti penelitian menggunakan pendekatan penelitian deskriptif
kuantitatif.
Pembahasan
Siswa melakukan kegiatan dengan mengguanakan model contextual
teaching and learning dan cycle learning dengan pendekatan scientific sedangkan penulis
melakukan pengamatan terhadap siswa tentang reasoning, communication dan connection
siswa dlama pembelajaran dengan menggunakan model contextual teaching and learning
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dan cycle learning dengan pendekatan scientific. Siswa melakukan kegiatan pembelajaran
sesuai dengan rancangan yang telah di buat oleh pengamat.
Berbagai macam teori pembelajaran berhubungan erat dengan pengajaran dan
pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL)

sebagai strategi untuk

meningkatkan kemampuan dasar siswa. Masalah berpusat pada keadaa yang dialami
siswa erat kaitannya dengan pembelajaran Contextual Teaching and Learning

(CTL). Keaktifan siswa dalam ketelibatan siswa untuk mengaitkan materi yang didapat
di sekolah dengan keadaan dimana siswa itu berada bertujuan untuk membuat belajar
lebih efektif dan relevan. Contextual Teaching and Learning ini juga sering
mengajarkan kepada siswa untuk bekerja dalam tim atau kelompok, mengarahkan
pembelajaran dengan pengamat situasi siswa dan mengembangkan solusi kreatif untuk
masalah dunia nyata. Seringkali komponen utama pembelajaran Contextual Teaching

and Learning menekankan pengetahuan untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok.
Contextual Teaching and Learning adalah salah satu metode yang dapat
diterapkan untuk meningkatkan prestasi siswa dalam proses pembelajaran. Hal
ini dapat membantu siswa untuk meningkatkan prestasi siswa dalam menulis
recount paragraf dengan menghubungkan konteks dengan kehidupan siswa
sehari-hari.
Metode ini tidak hanya membantu siswa dalam meningkatkan proses
belajar mengajar tetapi juga membantu guru dalam proses pengajaran. CTL
panggilan sebagai pendekatan kontekstual karena konsep membantu guru untuk
menghubungkan materi mengajar dengan siswa kehidupan sehari-hari sehingga
memotivasi siswa untuk menghubungkan hubungan antara pengetahuan yang
mereka miliki dengan implementasi dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Nurdin (Nurhadi, 2005:5) mendefinisikan Contextual Teaching and
Learning (CTL) sebagai berikut:
“Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan konsep belajar
yang membantu guru dalam mengkaitkan
dipelajarinya dengan situasi

dunia

nyata

antara materi yang
siswa

dan

mendorong

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan
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nya dalam kehidupan sehari-hari dengan melibatkan tujuh komponen
pembelajaran efektif.”
Untuk melengkapi model Contextual Teaching and Learning penulis
mengombinasikan dengan model Cycle Learning. Kelebihan dari Cycle Learning
antara lain merangsang siswa untuk membuat hubungan antara pengalaman belajar masa
lalu dengan pengetahuan yang sedang atau akan dipelajari. Mengetahui konsep yang
dimiliki siswa, dalam hal ini siswa diberikan kegiatan agar siswa dapat mengidentifikasi
siswa sehingga dapat mendukung perubahan konsep yang dimiliki siswa. Dari sudut
pandang guru diberikan kesempatan untuk memperkenalkan konsep, proses maupun
suatu ketrampilan sehingga guru dapat membimbing siswa ke arah pemahaman yang
lebih dalam.

Cycle learning sebagai strategi mengajar muncul pertama di akhir 1960-an
ketika Robert Karbles dan rekan-rekannya mengimplementasikannya ke dalam
kurikulum Sains. Model ini dikembangkan lebih lanjut pada awal 1990 dalam
proyek biologi dasar yang dikembangkan oleh komisi penelitian ilmu
pengetahuan, pada awalnya dirancang untuk Science Study Improvement
Curriculum (SCIS), yang mencapai hasil yang baik dalam mengajar ilmu
pengetahuan. Sejak pertama kali kemunculannya, banyak studi tentang
keefektifannya untuk diterapkannya model Cycle Learning ini, termasuk pelatihan
para guru sebelum dan selama pembelajaran serta efek penerapannya dari model
cycle learning pada banyak hasil pendidikan, seperti: siswa memahami konsepkonsep ilmiah, berpikir dan sikap pengamat terhadap pembelajaran IPA.
Keberhasilan ini disebabkan oleh metode cycle learning sebagai proses eksplorasi
dalam proses belajar mengajar.
Pada awalnya, cycle learning sebagai metode pengajaran, terdiri dari tiga
tahap: eksplorasi, mencapai konsep dan aplikasi. Namun, karena tujuan
pengajaran ilmu pengetahuan dikembangkan lebih lanjut, cycle learning terdiri
dari empat tahap sekarang yaitu : eksplorasi, penjelasan, elaborasi dan evaluasi.
The Biological Science Curriculum Study (BSCS), dipimpin oleh Bybee pada
tahun 1993, mengembangkan metode penelitian konstruktivis yang disebut The 5
E Cycle learning yaitu:
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a. Engagement
Tahap Engagement dirancang untuk membantu siswa memahami
tugas pembelajaran dan membuat hubungan antara pengalaman belajar.
b. Exploration
Pada tahap eksplorasi siswa memiliki kesempatan untuk terlibat
langsung dengan konsep-konsep utama melalui eksplorasi yang dipandu
oleh pembelajaran ilmiah , geografis , ekonomi , dan pengaturan data
lainnya.
c. Explanation
Pada tahap ini, siswa diperkenalkan lebih formal terhadap konsepkonsep ilmu pelajaran itu. Melalui bacaan dan diskusi, siswa memperoleh
pemahaman tentang konsep-konsep dasar dan dapat memeriksa jawaban
atas pertanyaan atau masalah yang diajukan sebelumnya.
d. Elaboration
Pada tahap Elaborate, siswa memperluas apa yang telah pengamat
pelajari dan menerapkan pengetahuan baru yang sudah ditemukan
pengamat untuk situasi yang berbeda
e. Evaluation.
Cycle learning memberikan peluang bagi guru untuk terus
mengamati cara belajar siswa dan untuk memantau perkembangan
pengamat dengan menggunakan mempertanyakan teknik dan diskusi.
Sebagaimana dikemukakan oleh Mahnan (2010: 109) bahwa “ Cycle learning
melalui kegiatan dalam fase mewadahi pembelajaran untuk secara aktif membangun
konsep-konsepnya sendiri dengan cara berinteraksi dengan lingkungan fisik maupun
sosial.”
Berinteraksi dengan lingkungan fisik maupun sosial dimaksudkan siswa dapat dan
bisa berinteraksi bukan hanya dengan alam sekitar, baik dalam melestarikan, menjaga dan
mengamati alam yang bertujuan sebagai pembelajaran dalam kehidupan. Selain itu tidak
kalah pentingnya siswa dapat berinteraksi dengan sosial maksudnya siswa dapat
berinteraksi dengan orang sekitarnya denga baik sehingga diharapkan siswa mampu
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menjalin kerja sama yang baik dengan orang sekitarnya. Untuk mencapai hal tersebut
siswa perlu diberikan suatu pendekatan yang dapat menumbuhkan atau meninggkatkan
interaksi dengan lingkungan fisik maupun sosial semisal pendekatan Scientific.
Pendekatan Scientific adalah pendekatan yang mengaitkan alam sekitar dengan
mata pelajaran yang diterima oleh siswa. Pendekatan Scientific dalam kenyataannya tidak
satu set urutan prosedur yang harus terjadi , meskipun kadang-kadang dipresentasikan
seperti itu. Beberapa deskripsi tentang kebenaran daftar dan penomoran langkah-langkah
procedural. Tidak peduli berapa banyak langkah itu atau apa yang mereka lakukan,
pendekatan scientific tidak mengandung unsur-unsur yang berlaku untuk kebanyakan
ilmu eksperimental, seperti fisika dan kimia, dan diajarkan kepada siswa untuk membantu
pemahaman mereka tentang ilmu pengetahuan .
Oleh sebab itu, dalam proses pembelajaran ini yang paling penting bahwa siswa
menyadari bahwa pendekatan Scientific adalah suatu bentuk pemikiran kritis yang akan
dikenakan untuk meninjau dan penduplikasian yang independen untuk mengurangi
tingkat ketidakpastian . Metode ilmiah mungkin mencakup beberapa atau semua langkahlangkah berikut dalam satu bentuk atau lebih: observasi, mendefinisikan pertanyaan atau
masalah, penelitian (perencanaan, mengevaluasi bukti saat ini), membentuk hipotesis,
prediksi dari hipotesis (penalaran deduktif), eksperimentasi (pengujian hipotesis) ,
evaluasi dan analisis, kajian dan evaluasi per review, dan publikasi .
Penulis menerapkan model contextual teaching and learning dan cycle learning
dengan pendekatan scientific untuk mengukur tingkat reasoning, communication, dan
connection yang dimiliki siswa.
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PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING UNTUK
THINKING MATHEMATICALLY
Feny Eka Nuryanti
Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Nusantara PGRI Kediri
Email : feny.cancer@yahoo.com
Abstrak
Thinking Mathematically (Berpikir Matematis) memiliki peran yang sangat
penting dalam proses pembelajaran, terutama dalam pembelajaran matematika. Berpikir
matematis adalah proses dinamis yang memperluas cakupan dan kedalaman pemahaman
matematika. Hal ini dimungkinkan karena di dalamnya disediakan kesempatan
meningkatkan kerumitan ide yang ditangani dari waktu ke waktu. Dalam proses tersebut
siswa melakukan proses pengkhususan (spesialisasi, memperhatikan beberapa kasus
khusus atau contoh), proses perampatan (generalisasi, fokus pada kelompok contoh yang
lebih banyak, mencari pola dan hubungan), penebakan (membuat tebakan tentang
masalah yang dihadapi, meramalkan hubungan dan hasil), dan peyakinan (membangun
keyakinan tentang pemahaman yang telah dibangun, mencari dan mengkomunikasikan
alasan mengapa sesuatu itu benar). Semua proses ini berlangsung dalam konteks
pemecahan masalah-masalah matematika yang tidak rutin.
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga semua validasi
data dan hasil penelitian nantinya menggunakan teknik analisis kualitatif. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan berpikir matematis siswa dalam
pembelajaran matematika melalui Problem Based Learning (pembelajaran berbasis
masalah) sehingga guru dapat menggunakan hasilnya sebagai acuan untuk memberikan
materi matematika dengan model dan metode yang tepat sesuai dengan kemampuan
berpikir matematis siswa.
Kata kunci : Kemampuan Berpikir Matematis, Pembelajaran Berbasis Masalah

A. Latar Belakang Masalah
Pembelajaran adalah proses berpikir (Sanjaya 2006:107). Asumsi yang
mendasari proses berpikir adalah bahwa pengetahuan tidak datang dari luar akan
tetapi di bentuk oleh siswa sendiri dengan kognitif yang dimilikinya. Oleh karena
itu selain siswa di tuntut aktif siswa juga harus memiliki kemampun berpikir
untuk dapat menganalisis dan menyelesaikan masalah matematika.
Berpikir adalah sebuah proses yang melibatkan operasi-operasi mental,
seperti induksi, deduksi, klarifikasi, dan penalaran, serta kemampuan untuk
menganalisis, mengkritik, dan mencapai kesimpulan berdasarkan inferensi yang
baik.

(Arends, 2008:43).
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Kemampuan berpikir matematis adalah bagian dari proses berpikir dalam
pembelajaran matematika. Berpikir matematis yang diharap melahirkan pikiran
matematis memiliki kedudukan yang sangat strategis karena dari tiga hal, yaitu
merupakan tujuan proses pendidikan di sekolah, sebagai cara untuk mempelajari
matematika,

dan

menjadi

pengetahuan

untuk

mengajarkan

matematika

(Stacey, 2007).
Berpikir matematis dalam pembelajaran matematika telah lama menjadi
tujuan pokok dalam pendidikan sejak tahun 1942. Namun hingga saat ini hasil
penelitian internasional menunjukkan masih belum memuaskan kemampuan
berpikir matematis yang dimiliki siswa-siswa Indonesia khususnya siswa SMP.
Hal ini antara lain dapat dilihat pada rendahnya persentase jawaban benar siswa
kita dalam asesmen-asesmen yang bersifat internasional, seperti TIMSS (Trends
in International mathematics and Science Study) yang dilaksanakan setiap empat
tahun sekali dan PISA (Programme for International Students Assessment), yang
dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Menurut Kemdikbud (2013), berdasarkan
hasil analisis data prestasi siswa Indonesia pada TIMSS 2007 dan 2011 untuk
bidang matematika, lebih dari 95% siswa Indonesia hanya mampu mencapai level
menengah yaitu level applying. Di banding dengan negara Taiwan siswa kita
masih sangat jauh karena taiwan 50% siswanya mampu mencapai level tinggi
bahkan ada yang mampu mencapai sangat tinggi pada level reasoning with
incomplete information.
Fakta tersebut ternyata juga peneliti temui pada saat mengadakan
wawancara terhadap siswa yang diambil secara acak dengan responden 15 siswa
dari Bimbingan Belajar Cendekia Ds Tanjung Rt 01 Rw 02, Kec.Pagu,
Kab.Kediri. Dari 15 responden tersebut 10 responden mengatakan bahwa “mereka
kesulitan dalam memecahkan masalah matematika yang berkaitan dengan
pembuktian rumus, soal berbentuk cerita.
Kondisi tersebut ternyata juga di alami oleh siswa SMPN 1 PAGU
khususnya kelas 7 E pada saat mempelajari materi himpunan mereka kesulitan
dengan soal-soal yang berbentuk soal cerita atau masalah matematika. Hal ini
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terbukti dari hasil ulangan harian pertama himpunan yang ternyata 65% siswanya
masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).
Berdasarkan

penelitian

sebelumnya

yang

dilakukan

oleh

Noer

(jurnal:2009) “terdapat perbedaan yang signifikan antara kualitas peningkatan
kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang mendapat pembelajaran
matematika dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah dan siswa yang
mendapatkan pembelajaran matematika secara konvensional. Dan penelitian yang
dilakukan oleh Fatimah (jurnal:49) menunjukkan pula bahwa model Problem
Based Learning lebih sesuai untuk meningkatkan kemampuan dalam pemecahan
masalah matematika.
Menyikapi masalah-masalah yang timbul dalam pendidikan matematika
dan tujuan yang ingin dicapai maka diperlukan cara yang inovatif untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran matematika melalui pembelajaran berbasis
masalah.
Dewey (dalam Trianto, 2007:67) 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, dan di
analisa serta di cari pemecahannya dengan baik. Pengalaman siswa yang di
peroleh dari lingkungan akan menjadikannya bahan dan materi guna memperoleh
pengertian serta bisa dijadikan pedoman dan tujuan belajarnya..
Arends (dalam Trianto, 2007:68) pengajaran berdasarkan masalah
merupakan

suatu

pendekatan

pembelajaran

dimana

siswa

mengerjakan

permasalahan otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka
sendiri, mengembangkan inkuiri, keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi,
mengembangkan kemandirian dan percaya diri.
Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) adalah suatu
pembelajaran yang menjadikan masalah sebagai basisnya. Di dalam proses belajar
siswa terdapat masalah yang dimunculkan sedemikian hingga siswa mampu untuk
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menginterpretasi

masalah,

mengumpulkan

informasi

yang

diperlukan,

mengevaluasi alternatif solusi, dan mempresentasikan solusinya. Hal ini dapat
mengembangkan kemampuan berpikir siswa dalam hal mengamati, menanya,
menalar, mencoba, menarik kesimpulan dan membentuk jejaring terhadap suatu
permasalahan matematika.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pelaksanaan model pembelajaran Problem Based Learning
pada materi himpunan?
2. Bagaimanakah kemampuan proses berpikir matematis siswa selama
penerapan model pembelajaran Problem Based Learning?
3. Bagaimanakah kemampuan proses berpikir matematis siswa setelah
penerapan model pembelajaran Problem Based Learning?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :
1. Mengetahui pelaksanaan model pembelajaran Problem Based Learning
pada materi himpunan
2. Mengetahui kemampuan proses berpikir matematis siswa selama
penerapan model pembelajaran Problem Based Learning pada materi
himpunan
3. Mengetahui kemampuan proses berpikir matematis siswa setelah
penerapan model pembelajaran Problem Based Learning pada materi
himpunan
D. Kegunaan Hasil Penelitian
1. Bagi Siswa
Dapat meningkatkan hasil belajar dengan cara meningkatkan kemampuan
berpikir matematis dalam pemecahan masalah matematika maupun dalam
kehidupan sehari-hari
2. Bagi Guru
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Didapatkan suatu model pembelajaran matematika yang inovatif yang
dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir matematis
siswa menurut penggunaan model Problem Based Learning.
3. Bagi Sekolah
Memberikan dukungan dan dorongan agar guru-guru dapat menggunakan
model Problem Based Learning dengan memberikan fasilitas sesuai
kebutuhannya agar dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang ada.
E. Desain Penelitian Dan Proses Analisis Data
1. Metode Dan Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui profil atau mendiskripsikan kemampuan
berpikir matematis siswa. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data
secara lebih mendalam, suatu data yang mempunyai makna sebenarnya.
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif study
kasus, karena dalam penelitian ini peneliti melihat kasus yang terjadi di SMPN 1
PAGU sehingga peneliti ingin melihat bagaimana pelaksanan pembelajaran dan
bagaimana kemampuan berpikir matematis siswa di sekolah tersebut.
2. Prosedur Analisis Data
Data pada penelitian ini diperoleh dari tes kemampuan berpikir matematis
dan LKS untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran dengan Problem Based
Learning. Data tersebut di analisis secara kualitatif yaitu mendiskripsikan hasil
dari kemampuan berpikir matematis siswa.
Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan untuk mengamati
aktivitas guru dan aktivitas siswa dalam pelaksanaan pembelajaran dengan Model
Problem Based Learning.
Tabel 3.1 Kisi-Kisi Pengembangan Lembar Observasi untuk Aktivitas Guru
Indikator

Definisi Operasional

1) Tujuan Pembelajaran

Kemampuan guru dalam
menyampaikan tujuan pembelajaran

2) Pengelolaan

Kelompok Kemampuan guru dalam menguasai
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Belajar

situasi kelas

3) Penguasaan Model Problem Kemampuan guru dalam menerapkan
Based Learning

setiap langkah pada model

4) Penguasaan Bahan Ajar

Kemampuan guru dalam menguasai
materi pembelajaran

5) Penguasaan Evaluasi

Kemampuan guru dalam mengevaluasi
hasil kerja siswa

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Pengembangan Lembar Observasi untuk Aktivitas Siswa
Indikator

Definisi Operasional

1) Mengkhususkan

Mencoba kasus khusus , melihat
contoh

2) Generalisasi

Mencari pola dan hubungan

3) Conjecturing

Memprediksi hubungan dan hasil

4) Meyakinkan

Mencari dan berkomunikasi alasan
mengapa sesuatu itu benar

Dalam analisis data kualitatif, Bogdan (dalam Sugiyono, 2013:334)
menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahanbahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan
kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data,
menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,
memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan.
Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :
1. Analisis sebelum dilapangan
Peneliti kualitatif telah melakukan analisis data sejak peneliti belum
memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi
pendahuluan atau data sekunder, untuk menentukan fokus penelitian.
Namun fokus penelitian ini masih bersifat sementara atau bisa
berkembang.

185

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2014
“ Membangun Paradigma Baru Pembelajaran Matematika melalui
Implementasi Kurikulum 2013 “
Surabaya, 10 Mei 2014

2. Analisis selama di lapangan menurut Miles dan Huberman (dalam
Sugiyono, 2013:337)
a. Reduksi data
Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya,
serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang
direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa
yang akan diteliti serta mempermudah dalam pengumpulan data
berikutnya.
b. Penyajian data
Setelah data direduksi langkah berikutnya adalah menyajikan data
tersebut. Penyajian data pada penelitian kualitatif bisa dilakukan
dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,
flowchart dan sejenisnya. Peneliti akan menggunakan penyajian
data yang berbentuk uraian singkat.
c. Kesimpulan
Kesimpulan

penelitian

kualitatif

yang

diharapkan

adalah

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.
Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang
sebelumnya masih belum jelas setelah diteliti menjadi jelas .
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Thinking Skill dan Heuristic Siswa dalam Menyelesaikan Masalah
Matematika dengan Model Project Based Learning
Ida Ulviana1)
Abstrak
Pendidikan begitu penting bagi kehidupan manusia maka kualitas suatu bangsa dapat
ditentukan dari kualitas pendidikannya. Indonesia merupakan negara yang tergolong
dalam kelompok negara-negara berkembang yang kualitas pendidikannya tergolong
rendah. Masih rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia ditunjukkan oleh hasil riset
lembaga-lembaga dunia seperti PISA dan TIMSS. Pemerintah pada dasarnya sudah
mengupayakan peningkatan mutu pendidikan nasional, khususnya pendidikan
matematika. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan penyempurnaan kurikulum
pendidikan yaitu dengan mencanangkan kurikulum 2013. Standar kompetensi inti yang
dirumuskan pada kurikulum 2013 menunjukkan secara jelas bahwa tujuan pembelajaran
matematika menekankan pada kemampuan berpikir yang harus dimiliki siswa. Tetapi
pada pembelajaran matematika belum menekankan pada proses berpikir siswa sehingga
siswa lemah dalam mengerjakan soal aplikasi pemecahan masalah. Pertanyaan yang
muncul adalah bagaimana proses berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah
matematika ditinjau dari dari Thinking Skill dan Heuristic?. Model pembelajaran Project
Based Learning merupakan cara belajar dengan menggunakan masalah sebagai langkah
awal dalam mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya pada
aktivitas nyata. Project Based Learning memiliki beberapa karakteristik yaitu peserta
didik: (a) membuat keputusan tentang permasalahan yang diberikan, (b) mendesain solusi
atas permasalahan yang di ajukan, (c) secara kolaboratif bertanggungjawab mengelola
informasi untuk memecahkan permasalahan, (d) secara berkala melakukan refleksi atas
aktivitas yang sudah dijalankan. Pembelajaran Project Based Learning ini diharapkan
mampu menjadi pilihan untuk mengajarkan matematika dengan penekanan pada proses
berpikir dalam menyelesaikan masalah matematika. Dalam makalah ini, disajikan
deskripsi singkat Project Based Learning , rencana penelitian, dan contoh panduan
mengajar materi peluang yang menggunakan Project Based Learning.
A. Pendahuluan
Pawa awal tahun 2013, Mendiknas berupaya melakukan pembaharuan untuk
meningkatkan mutu pendidikan dengan mencanangkan kurikulum 2013. Standar
kompetensi inti yang dirumuskan pada kurikulum 2013 tersebut menunjukkan secara
jelas bahwa tujuan pembelajaran matematika menekankan pada kemampuan berpikir
yang harus dimiliki siswa. Dengan kemampuan berpikir, siswa akan lebih baik dalam
memahami dan menguasai konsep-konsep matematika yang dipelajarinya. Untuk
membekali siswa kemampuan berpikir, seharusnya pembelajaran matematika difokuskan
pada upaya untuk melatih siswa menggunakan potensi berpikir yang dimilikinya. Dengan
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demikian diperlukan pembelajaran matematika yang menekankan pada proses berpikir.
Tetapi kenyataan yang ditemui penulis pembelajaran matematika hanya sebagai suatu
kegiatan yang monoton dan prosedural yaitu guru menerangkan materi, siswa
mendengarkan penjelasan dari guru, guru memberi contoh, guru menugaskan siswa untuk
mengerjakan latihan soal, mengecek jawaban siswa secara sepintas selanjutnya
membahas pemecahan soal yang telah diberikan.
Dari uraian di atas aspek esensial dari pembelajaran matematika yaitu proses
berpikir siswa seolah-olah di abaikan. Dampak dari kondisi tersebut mengakibatkan siswa
hanya dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan konten baku dan keterampilan
dasar, siswa kurang antusias dalam mengerjakan soal yang informasinya panjang dan
cenderung hanya tertarik pada soal rutin yang langsung berkaitan dengan rumus, serta
lemah dalam soal aplikasi yang memuat suatu cerita walaupun hanya soal sederhana. Jadi
proses berpikir siswa begitu penting dalam menyelesaikan masalah matematika terutama
pada materi himpunan. Proses berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah matematika
tidak lepas dari ketrampilan bepikir siswa (thinking skill) dan cara memecahkan masalah
(heuristic) matematika.
Thinking skills adalah ketrampilan yang digunakan dalam proses berpikir seperti
mengklasifikasikan, membandingkan, merangkai, menganalisa bagian seluruh hubungan.,
mengidentifikasi pola dan hubungannya, induktif dan deduktif. Aspek thinking skills
adalah reasoning, information processing, enquiry, creative, dan evaluation. Sedangkan
heuristic adalah suatu penuntun berupa pertanyaan yang diperlukan untuk menyelesaikan
suatu masalah. Heuristic berfungsi mengarahkan pemecahan masalah (dalam hal ini
siswa) untuk menemukan solusi dari masalah yang diberikan. Aspek dalam Heuristic
adalah Identify, Define, Explore, Act dan Look back. Oleh karena hal yang tersebut di
atas, diperlukan model pembelajaran yang dapat membantu merangsang dan melatih
proses berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah matematika terutama materi
himpunan. Salah satu model pembelajaran yang mungkin dapat dijadikan sebagai
alternatif pilihan adalah Project Based Learning.

Model pembelajaran Project Based Learning merupakan cara belajar dengan
menggunakan

masalah

sebagai

langkah

awal

dalam

mengintegrasikan

pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya pada aktivitas nyata. Project Based
Learning memiliki beberapa karakteristik yaitu peserta didik: (a) membuat
keputusan tentang permasalahan yang diberikan, (b) mendesain solusi atas
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permasalahan yang di ajukan, (c) secara kolaboratif bertanggungjawab mengelola
informasi untuk memecahkan permasalahan, (d) secara berkala melakukan
refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan.
B.

Metode

Dalam melakukan sebuah penelitian, peneliti menggunakan berbagai
macam metode yang sesuai dengan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian
itu sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif
digunakan mengkaji suatu teori, untuk menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan
stastistik, utuk menunjukkan hubungan antarvariabel, dan apa pula yang bersifat konsep,
mengembangkan pemahaman, atau mendeskripsikan banyak hal (Subana,2001:25).

Fokus dalam penelitian ini adalah analisis terhadap proses berpikir siswa dalam
memecahkan masalah ditinjau dari

thinking skills dan Heuristic melalui

pembelajaran Project Based Learning pada materi himpunan.
Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini.
Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, serta kasus yang dipelajari berupa aktivitas
dan individu. Teknik dalam penelitian ini adalah deskriptif. Rancangan penelitiannya
menggunakan Pre-Experimental Design dengan bentuk One-Shot Case Study karena
penelitian ini masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya
variabel dependen.

Peneliti berperan sebagai pengamat partisipan yaitu sebagai guru
(partisipan) dan sebagai pengumpul data (pengamat).Peneliti sebagai partisipan
bertindak menjadi guru yang melaksanakan pembelajaran Project Based
Learning. Peneliti sebagai pengamat bertindak menjadi pengumpul dan pengolah
data dari hasil rekaman dan observasi aktivitas pembelajaran serta wawancara
dengan subjek penelitian. Pada tahun ini, peneliti menuju tempat penelitian SMPN 1
Prambon kabupaten Nganjuk yang beralamat di desa Watudandang kecamatan Prambon
untuk mengumpulkan data tentang karakter kelas, kondisi dan kebiasaan belajar siswa,
serta tata tertib yang berlaku di sekolah.
Rencana kegiatan pada penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

4. Tahap perencanaan : membuat RPP yang menggunakan Project Based
Learning untuk 2 kali pertemuan,menentukan kriteria pemilihan subjek
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penelitian, menyiapkan soal tes, menyiapkan daftar pertanyaan wawancara,
menyiapkan lembar observasi guru dan siswa.
5. Tahap pelaksanaan : menerapkan RPP yang sudah dibuat,memilih subjek
penelitian, mengobservasi aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran
berlangsung, memberikan tes, dan mewawancari subjek penelitian.
6. Tahap pengamatan : mengamati keterlaksanaan Project Based Learning
berdasarkan observasi serta mengamati proses berpikir siswa dalam
memecahkan masalah ditinjau dari thinking skills dan Heuristic berdasarkan
hasil tes dan wawancara.
7. Tahap pengolahan data : menganalisis data yang telah diperoleh dan membuat
kesimpulan hasil penelitian.
Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga metode berikut.

1. Tes
Tes dan project worksheet digunakan untuk mengetahui thinking
skill dan heuristic siswa.
2. Wawancara mendalam (in-depth interview)
Dalam

penelitian

ini,

wawancara

dilakukan

menggunakan

pedoman wawancara yang berkaitan dengan tes dan project worksheet
yang diberikan.
3. Observasi
Penelitian ini menggunakan observasi partisipasi. Observasi
partisipasi (participant observation) adalah metode pengumpulan data
yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan
dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam
kegiatan responden (Sugiyono, 2013).
Terdapat dua lembaran observasi yang digunakan pada penelitian
ini yaitu lembar observasi untuk mengamati siswa dan lembar observasi
untuk mengamati guru sehingga observer pada penelitian ini ada dua orang
dimana peneliti bukan sebagai observer.Lembar observasi dilengkapi
dengan

rubrik

penskoran

sehingga

meminimalisir

subjektifitas

observer.Model skala sikap yang digunakan pada lembar observasi ini
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adalah model skala Likert. Arikunto (2010) menyatakan bahwa pada
model Likert terdapat sejumlah pernyataan yang harus dijawab dan
jawaban yang harus diberikan itu mulai dari yang paling positif sampai
yang paling negatif. Skala yang digunakan pada penelitian ini yaitu
5(sangat baik), 4(baik), 3(cukup), 2(kurang) dan 1(sangat kurang).

C. Pembahasan
Berikut ini akan diuraikan contoh penerapan pengajaran menggunakan
pembelajaran Project Based Learning pada materi himpunan.
Satuan Pendidikan

: SMPN 1 Prambon

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas/semester

: VII/Satu

Materi Pokok

: Himpunan

Alokasi Waktu

: 1 pertemuan (2 JP)

A. Kompetensi Inti
1

:

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

2

:

Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya.

3

:

Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait
fenomena dan kejadian tampak mata.

4

:

Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori.

B.

Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
No
1.

Kompetensi Dasar
3.2 Memahami pengertian

Indikator Pencapaian Kompetensi
3.2.1 Memahami operasi irisan dua
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himpunan, himpunan

himpunan.

bagian, komplemen

3.2.2 Mencari contoh irisan dua himpuan

himpunan, operasi

di lingkungan sekitar.

himpunan dan

3.2.3 Memahami operasi gabungan dua

menunjukkan contoh dan
bukan contoh

himpunan.
3.2.4 Mencari contoh gabungan dua
himpuan di lingkungan sekitar.
3.2.5 Memahami opersi selisih dua
himpunan.
3.2.6 Mencari contoh selisih dua himpuan
di lingkungan sekitar.
3.2.7 Memahami komplemen suatu
himpunan.
3.2.2 Mencari contoh komplemen suatu
himpuan di lingkungan sekitar.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Diberikan masalah yang terkait irisan dua himpuan yang terdapat di
lingkungan sekitar, peserta mengamati himpunan yang ada disekitarnya
yang saling beririsan.
2. Diberikan masalah yang terkait gabungan dua himpuan yang terdapat di
lingkungan sekitar, peserta mengamati himpunan yang ada disekitarnya
dan dapat menentukan gabungannya.
3. Diberikan masalah yang terkait selisih dua himpuan yang terdapat di
lingkungan sekitar, peserta mengamati himpunan yang ada disekitarnya
dan dapat menentukan selisihnyanya.
4. Diberikan masalah yang terkait komplemen suatu himpuan yang terdapat
di lingkungan sekitar, peserta mengamati himpunan yang ada disekitarnya
dan dapat menentukan komplemennyanya.
D. Materi Pembelajaran
1. Irisan dua himpunan
2. Gabungan dua himpunan
3. Selisih dua himpunan
4. Komplemen suatu himpunan
E.

Metode Pembelajaran
1. Pendekatan Saintific dan Kontekstual
2. Model Pembelajaran Project based Learning
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F.

Sumber Belajar
1.
2.

Sinaga, Bornok, dkk. 2013. Matematika. SMP/MTs Kelas VII. Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta : Politeknik Negeri Media Kreatif.
Dewi Nuharini dan Tri Wahyuni. 2008.Matematika Konsep dan
Aplikasinya.Jakarta: Pusat Perbukuan Direktorat Pendidikan

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan Pertama
Kegiatan Pendahuluan (10 menit)

1. Guru mengucapkan salam.
2. Guru menyiapkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran
3. Melalui tanya jawab, peserta didik diingatkan kembali pengertian
himpunan.
4. Guru memotivasi peserta didik dengan bertanya : dapatkah kalian
memberikan contoh himpunan yang ada di lingkungan sekitar kalian?
5. Guru menegaskan tujuan yang akan dipelajari hari ini.
Kegiatan Inti (100 menit)
Mengamati
1. Guru menyuruh siswa membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang
2. Guru memberikan project worksheet untuk diselesaikan secara
kelompok
(Sintak 1: menentukan proyek yang akan dilakukan)
3. Guru memberi batas waktu pengerjaan project worksheet
(Sintak 2: menentukan waktu dalam pengerjaan project worksheet)
4. Peserta didik mengamati lingkungan sekolah sesuai petunjuk yang
terdapat dalam project worksheet (terlampir).
Guru membimbing kelompok.
Menanya
5. Menanyakan himpunan yang ada dilingkungan sekolah.
(Sintak 3: mengintruksi siswa merencanakan kegiatan yang harus
dilakukan)
Mengeksplorasi

6.

Peserta didik bekerja berkelompok untuk mencermati permasalahan
terkait irisan, gabungan, selisih dan komplemen seperti yang tertera
pada buku teks.
(Sintak 4: menginstruksi siswa memulai pengerjaan project
worksheet)
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Mengasosiasi
7. Berdasar langkah 4 peserta didik menyimpulkan irisan, gabungan,
selisih, dan komplemen.
Mengomunikasi
8. Salah satu anggota kelompok mempresentasikan hasil diskusi kegiatan
sebelumnya.
(Sintak 5: memberi kesempatan siswa mendemonstrasikan
pekerjaannya)
9. Peserta didik memberikan tanggapan hasil presentasi meliputi tanya
jawab untuk mengkonfirmasi, melengkapi informasi ataupun
tanggapan lainnya.
10. Guru memberikan Post Test
Kegiatan Penutup (10 menit)
1. Peserta didik bersama-sama dengan guru membuat kesimpulan
mengenai irisan, gabungan, selisih, dan komplemen.
2. Setiap kelompok diberikan perolehan penghargaan berkaitan dengan
aktivitas kelompok.
3. Guru mengucapkan salam
Dari kegiatan pembelajaran tersebut peneliti menentukan kisi-kisi thinking
skill dan heuristic sebagai berikut.
Banyak
No

Indikator

Pengertian

indikator yang
dikembangkan

1

Reasoning
a. Mengintegrasikan
yang diketahui dan
yang ditanya

Penalaran matematika
mengacu pada kemampuan
untuk mengintegrasikan
situasi matematika dan
membangun argumen logis.

2

b. Menjelaskan
pendapat
2

Information Proses
a. Memilah antara hal
yang diperlukan
dan yang tidak

3
Information proses
merupakan cara siswa
memproses informasi
dengan memilah dan
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diperlukan
b. Mengklasifikasika
n

mengklasifikasikan hal
yang diperlukan dan yang
tidak

c. Merangkai apa
yang diketahui,
ditanya, dan
langkah
pengerjaannya
Enquiry
3

a. Menanyakan

2

pertanyaan yang
relevan
b. Menguji hasil
yang didapat

4

Creative

Enquiry (menemukan)
mengacu pada
menanyakan pertanyaan
yang relevan dan menguji
hasil

a. Membuat

2

hipotesis
b. Mengaplikasikan
pemikiran dalam
menyelesaikan
masalah yang
diberikan
5

Evaluation
a. Mempunyai
kepercayaan diri

Kreatif merupakan
kemampuan siswa
membuat hipotesis dan
mengaplikasikan
pemikirannya dalam
menyelesaikan masalah

dalam mengambil
keputusan
b. Mengevaluasi
informasi
c. Menilai hasil
pengerjaannya

Evaluasi merupakan
kepercayaan diri yang
dimiliki siswa dalam
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mengambil keputusan,
mengevaluasi infoormasi
dan menilai hasil
pekerjaannya.
Tabel. 1 Kisi-kisi Thinking skill
Banyak
No

Indikator

Pengertian

indikator yang
dikembangkan

1

Identify
a. Mengidentikasi apa
yang diketahui
b.

Mengidentikasi apa

Identifikasi masalah
mengacu pada
kemampuan untuk
mengidentifikasi
masalah matematika.

2

yang dibutuhkan
Define
2

a. Menampilkan
masalah
Explore

3

a. Mendalami strategi

1
Define merupakan
kemampuan siswa
mendefinisikan dan
menampilkan masalah

1

yang mungkin
dilakukan
Act
a. Melaksanakan
4

strategi

Explore merupakan
cara siswa memdalami
strategi yang mungkin
dilakukan dalam
memecahkan masalah

Look back

1

a. Melihat kembali
5

hasil yang
diperoleh
b. Mengevaluasi

Act mengacu pada
melaksanakan strategi
yang telah dipilih
2

hasil yang
diperoleh

Look back merupakan
kemampuan siswa melihat
kembali hasil yang
diperoleh dan mengevaluasi
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No

Indikator

Pengertian

Banyak indikator
yang
dikembangkan

1

Identify
c. Mengidentikasi apa
yang diketahui
d.

Mengidentikasi apa

Identifikasi masalah
mengacu pada
kemampuan untuk
mengidentifikasi
masalah matematika.

2

yang dibutuhkan

2

Define
b. Menampilkan
masalah
Explore
b. Mendalami strategi

3

yang mungkin
dilakukan
Act
b. Melaksanakan
strategi

4

Look back
c. Melihat kembali

1
Define merupakan
kemampuan siswa
mendefinisikan dan
menampilkan masalah

1

Explore merupakan
cara siswa memdalami
strategi yang mungkin
dilakukan dalam
memecahkan masalah
1

hasil yang
5

diperoleh
d. Mengevaluasi
hasil yang

Act mengacu pada
melaksanakan strategi
yang telah dipilih
2

diperoleh
Look back
merupakan kemampuan
siswa melihat kembali
hasil yang diperoleh dan
mengevaluasi
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Tabel .2 Kisi-kisi Heuristic

2.

Analisis penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif sehingga
analisis data yang digunakan untuk mengolah data menggunakan metode analisis
statistika. Pengujian menggunakan rumus :
Dimana:
t

= nilai t yang dihitung
= nilai rata-rata
= nilai yang dihipotesiskan

S
= simpangan baku sampel
n
= jumlah anggota sampel
D. Simpulan dan saran
Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran
Project Based Learning merupakan cara belajar dengan menggunakan masalah sebagai
langkah awal dalam mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya
pada aktivitas nyata sehingga akan membentuk proses berpikir siswa dalam
menyelesaikan masalah matematika. Peneliti dapat mengetahui proses berpikir siswa
dalam menyelesaikan masalah matematika dengan meninjau dari Thinking Skill dan
Heuristic. Dalam pembelajaran Project Based Learning, guru dituntut mampu
memberikan masalah matematika yang terkait dengan dunia nyata.

Oleh karena itu

peneliti ingin melakukan penelitian lebih mendalam tentang Thinking Skill dan Heuristic
siswa dalam menyelesaikan masalah matematika pada saat guru menggunakan model
pembelajaran Project Based Learning.
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MODEL PEMBELAJARAN ADVANCE ORGANIZER DENGAN STRATEGI
METAKOGNITIF PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA
DI SMAN 06 KEDIRI
Ika Silvia*
Abstrak: Pembelajaran adalah salah satu proses untuk membelajarkan siswa.
Dalam kegiatan ini diperlukan adanya strategi, metode, dan atau model pembelajaran.
Salah satu model yang bisa digunakan untuk mempermudah siswa dalam belajar adalah
menggunakan Advance Organizer (AO). Sedangkan, salah satu strategi yang dapat
digunakan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pengaturan belajarnya adalah
Metakognitif. Seperti yang dikemukakan oleh Ausubel (1963) bahwa AO membantu
pembelajar membangun susunan kognitif, mengaitkan pengetahuan baru dengan yang
telah ada, dan menciptakan suatu dasar untuk pembelajaran bermakna. Sedangkan,
metakognitif adalah kesadaran berpikir tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak
diketahui. Dalam konteks pembelajaran, siswa mengetahui untuk belajar, mengetahui
kemampuan dan modalitas belajar yang dimiliki, dan mengetahui strategi belajar terbaik
untuk belajar efektif. Advance Organizer terfokus pada ranah kognitif dan strategi
metakognitif mengarah kepada kesadaran belajar siswa (metakognitif), sehingga
diharapkan terdapat hubungan positif yang memiliki keterkaitan dalam peningkatan
prestasi belajar siswa dalam proses belajar mengajar. Fokus penelitian ini pada hasil
belajar siswa dan ketrampilan motorik siswa dalam pembelajaran
Kata Kunci : Advance Organizer, Metakognitif, Pembelajaran Matematika

PENDAHULUAN
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintahan Republik Indonesia
dalam hal ini, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan bertugas untuk
meningkatkan kualitas pendidikan pada umumnya dan matematika pada
khususnya, yang sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2003 Sisdiknas pasal 3
mengenai fungsi pendidikan nasional. Salah satu bentuk mewujudkan fungsi
pendidikan nasional adalah dengan cara mengadakan proses pembelajaran di
sekolah dengan pembelajaran matematika sebagai salah satu mata pelajaran wajib
yang diajarkan. Karena matematika merupakan sarana berpikir ilmiah yang
mampu meningkatkan kecerdasan dengan menekankan pada penggunaan berbagai
pola pikir, penalaran dan bahasa dalam pemecahan masalah.
Namun dalam situasinya dilapangan, ternyata kehadiran matematika
memiliki kesan tersendiri bagi siswa-siswi disekolah, matematika masih saja
memiliki citra yang kurang menyenangkan bagi banyak siswa, sebagaimana yang
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diungkapkan oleh Wimbarti (2012) salah seorang staf pengajar Fakultas Psikologi
UGM bidang Psikologi Pendidikan. Secara umum, hal ini dapat dilihat dari
perolehan peringkat Indonesia yang menempati urutan ke-64 dari 65 negara pada
hasil studi IEA yang diikuti negara-negara OECD (Organization for Economic
Cooperative and Development) terhadap kemampuan matematika dan IPA dan
pada khususnya. perolehan hasil UN 2009 dan 2013 di SMAN 6 KEDIRI yang
mengalami penurunan. Salah satu materi matematika yang diangg ap sukar untuk
dipelajari siswa adalah materi bentuk akar pada sub-pokok bahasan eksponen dan

logaritma yang berimbas pada kesulitan siswa karena berbagai sifat-sifat yang
melekat, ciri-ciri operasi hitung, rumus dan penggunaanya. Berdasarkan daftar
nillai semester 1 kelas X SMAN 06 Kediri tahun ajaran 2013/2014 dari 27 siswa
yang mengikuti tes ulangan harian pokok bahasan pangkat dan akar terdapat 56%
tidak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebasar 76.
Sukarnya siswa dalam menyerap atau menguasai materi matematika tentu
dipengaruhi oleh berbagai faktor ,antara lain faktor internal yang bersumber dari
diri siswa (sikap, perkembangan kognitif, kemampuan dan jenis kelamin) yang
erat kaitanya dengan sikap dan pola kebiasaan belajar yang dimiliki siswa dan
faktor eksternal yang bersumber dari luar siswa (metode, pengajaran, materi
matematika dan lingkungan sosial) yang dalam hal ini faktor ekternal sangat erat
hubungannya dengan peran guru sebagai tenaga pendidik sangat diperlukan,
peningkatan kualitas sumber daya manusia haruslah dilakukan dalam konteks
peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui model dan atau strategi
pengajaran yang efektif dan efisien serta mengikuti perkembangan zaman.
Salah satu upaya alternatif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di
sekolah adalah menggunakan model pembelajaran advance organizer dengan
strategi pembelajaran metakognitif. Model advance organizer dirancang untuk
memperkuat struktur kognitif siswa dan pengetahuan mereka tentang pelajaran
tertentu dan bagaimana mengolah, memperjelas, memperhatikan dan memelihara
pengetahuan tersebut dengan baik ( Joyce, dkk, 2009: 281). Advance organizer
menekankan pada pembelajaran bermakna, dengan kata lain informasi yang akan
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dipelajari siswa disusun sedemikian rupa yang disesuaikan dengan struktur
kognitif yang miliki siswa sehingga siswa mampu mengaitkan informasi baru
dengan sturktur kognitif yang dimiliki untuk dapat memperkuat struktur kognitif
siswa. Penggunaan

advance organizer sebagai kerangka isi akan dapat

meningkatkan kemampuan siswa dalam memperoleh informasi baru, karena
merupakan kerangka dalam bentuk abstraksi atau ringkasan konsep-konsep dasar
tentang apa yang dipelajari, dan hubunganya dengan metri yang telah ada dalam
struktur kognitif siswa.
Sedangkan

pembelajaran

dengan

strategi

metakognitif

sebagai

pembelajaran yang menanamkan kesadaran bagaimana merancang, memonitor,
serta mengontrol tentang apa yang diketahui, apa yang diperlukan untuk
mengerjakan dan bagaimana melakukannya, menitik beratkan pada aktifitas
belajar siswa, membantu dan membimbing siswa jika ada kesulitan, dan
membantu siswa untuk mengembangkan konsep diri apa yang dilakukan saat
belajar matematika. Ersozlu (2008) mengemukakan bahwa strategi metakognitif
sendiri merupakan strategi yang mengarahkan siswa untuk mampu menyadari
proses pemikiran mereka sendiri, proses perencanaan, mengatur pikiran mereka
tentang apa yang telah mereka rencanakan dan menilai Hasilnya guna
meningkatkan kemampuan dan kesadaran belajar siswa (Yildirim, S. & Ersozlu,
ZN, 2013).
Tahap-tahap advance organizer adalah 1) tahap advance organizer,
meliputi: klarifikasi tujuan pelajaran, menyajikan advance organizer, dan
mendorong kesaradaran pengetahuan relevan; 2) presentasi tugas pembelajaran
atau materi pembelajaran, meliputi: menyajikan materi, mempertahankan
perhatian, dan memperjelas aturan materi pembelajaran yang relevan; 3)
penguatan

pengolahan

kognitif,

meliputi:

menggunakan

prinsip-prinsip

rekonsiliasi integrative, menganjurkan pembelajaran resepsi aktif, membangkitkan
pendekatan kritis pada mata pelajaran, dan mengklarifikasi (Joyce, 2009: 281).
Tiga elemen dasar dari metakognitif secara khusus dalam menghadapi
tugas, yaitu: a) mengembangkan program kerja (tentang tindakan yang akan
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dilakukan dan alasannya); b) mengatur/memonitor program (tentang pengaturan
tindakan yang telah dilakukan); dan c) mengevaluasi program (tentang pengulasan
kembali atas tindakan yang telah dilakukan ) (NCREL, 1995: 35).
Karena advance organizer terfokus pada ranah kognitif dan strategi
metakognitif mengarah kepada kesadaran belajar siswa (metakognitif), sehingga
diharapkan terdapat hubungan positif yang memiliki keterkaitan dalam
peningkatan prestasi belajar siswa dalam proses belajar mengajar demi
terwujudnya fungsi dan tujuan pendidikan nasional.
METODOLOGI
Dalam melakukan sebuah penelitian, peneliti menggunakan berbagai macam
metode yang sesuai dengan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian itu
sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan uji
statistik yaitu uji banding dua variabel (uji t) dan uji regresi linier sederhana untuk
menganalisis data penelitian.
Selanjutnya teknik penelitian dalam penelitian ini adalah eskperimental
dengan random, pre-test, post-test desain, yaitu dalam teknik sampling kelas
kontrol dan kelas eksperimen dilakukan secara acak (random) dan diobservasi dua
kali (pre-test dan post-test) (Arikunto, 2010: 126). Fokus dalam penelitian ini
adalah analisis terhadap perbedaan hasil belajar siswa, yang diajar dengan model
pembelajaran Advance Organizer dengan strategi metakogitif pada kelas
eksperimen dan model pembelajaran Advance Organizer pada kelas kontrol.
Selain itu, pengaruh ketrampilan motorik siswa terhadap hasil belajar dengan
model pembelajaran Advance Organizer dengan strategi metakogitif.
Skema 3.1. Rancangan Pelaksanaan Penelitian
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini
bertempat di SMAN 6 Kediri, Jalan Ngasinan No. 52 Rejomulyo Kota Kediri
tahun pelajaran 2014/2015 sebagai

akibat

permasalahan yang muncul

sebagaimana yang dihadapi oleh peneliti pada kegiatan pelaksanaan praktik
lapangan (PPL) tahun ajaranm2013/2014.nTabel3.1.mDesain waktumpenelitian:

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMAN 6 Kediri kota
Kediri tahun ajaran 2014/2015. Penelitian ini hanya dilakukan pada sampel
penelitian, yaitu sebagian dari populasi penelitian. Pemilihan sampel diambil dua
kelas secara acak namun telah melalui tahap pemilihan kriteria (inklusi dan
eksklusi) yaitu pemilihan sampel dalam populasi didasarkan atas rata-rata nilai
siswa pada kelas sampel yaitu 76 (KKM) yang kemudian secara acak dipilih oleh
pihak peneliti.
Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah teknik cluster random
sampling. Jumlah kelas X pada tempat penelitian ini berjumlah 10 kelas (X1 –
X10) dan sampel yang akan diambil sebanyak 2 kelas, dengan anggapan awal
bahwa sempel bersifat homogen dan berditribusi normal maka teknik cluster
random sampling dalam penelitian ini dilakukan dengan metode undian. Metode
undian dilakukan dengan mengambil 2 kelas secara acak dari 10 kelas yang telah
diberi nomor undian 1 sampai 10 dengan sistem pengembalian agar setiap anggota
populasi memiliki peluang yang sama, selanjutnya didapatkan 2 kelas sampel
yaitu kelas X1 dan X5 dengan kelas X1 sebagai kelas kontrol dan kelas X5
sebagai kelas eksperimen.
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Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua metode
berikut:
1. Metode tes
Dalam Webster’s Collegiate sebagaimana yang dikutip oleh Arikunto
(2009: 32) menyatakan bahwa tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan
atau alat lain yang digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan,
intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau
kelompok.
Instrumen yang digunakan adalah instrumen tes hasil prestasi belajar
siswa untuk mengetahui kemampuan awal siswa (pre-test) dan pencapaian
daya serap siswa setelah diadakan pembelajaran (post-tes) pada kelas kontrol
dan kelas eksperimen, dengan data yang diperoleh berupa nilai tes dari
masing-masing perlakuan, yaitu nilai tes hasil pembelajaran dengan model
advance organizer dengan strategi metakognitif dan nilai tes hasil
pembelajaran dengan model advance organizer. Instrumen tes prestasi belajar
siswa berbentuk seperangkat tes uraian pada tes awal (pre-test) dan tes akhir
(post-test) untuk setiap pertemuan serta tes objektif berjumlah 30 ketika
semua materi pelajaran penelitian telah diajarkan. Tiap masing-masing soal
mempunyai skor yang berbeda sehingga saat pemberian nilai harus
disesuaikan dengan pedoman penskoran.
2. Metode Pengamatan/Observasi
Observasi

menurut

Arikunto

(2010:

199)

adalah

memperhatikan/mengamati sesuatu yang meliputi kegiatan pemantauan
perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan alat indra, penggunaan
lembar observasi dalam penelitian ini bertujuan sebagai pedoman pengamatan
ketrampilan motorik yang muncul dalam kegiatan pembelajaran.
Pada penelitian ini jenis obseravasi sistematis yang digunakan peneliti
karena untuk mengamati ketrampilan proses siswa pada kelas eksperimen
yaitu kelas yang diajar menggunakan model advance organizer dengan
strategi metakognitif, peneliti menggunakan pedoman lembar pengamatan.
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Instrumen ketrampilan proses belajar siswa berisikan 3 indikator
dengan masing-masing indikator memuat 4-6 item. Pengamat untuk variabel
ketrampilan motorik minimal dilakukan oleh dua orang pengamat yaitu guru
mata pelajaran matematika, agar hasil pengamatan lebih objektif.
Selain dua metode diatas, instrumen dalam penelitian ini juga menggunakan
instumen

pelaksanaan

pembelajaran

yaitu

berkenaan

dengan

perangkat

pembelajaran yaitu diantaranya silabus dan ranacangan pelaksanaan pembelajaran
(RPP).
Untuk menvalidasi instrumen penelitian, peneliti menggunakan dua macam
validitas sesuai dengan cara pengujiannya, yaitu:
1. Validitas internal
Validitas internal dicapai apabila terdapat kesesuaian antara bagianbagian instrument dengan instrument secara keseluruhan.
Instrumen penelitian sebelum digunakan sebagai alat ukur, terlebih
dahulu dilakukan uji validasi kelayakan intrumen (validitas konstruksi) dengan
menggunakan lembar validasi ahli kepada validator yaitu dosen, guru SMAN 6
atau teman sejawat dan kemudian akan direvisi sehingga didapatkan instrument
yang valid. selanjutnya diujicobakan pada kelas terbatas dengan kriteria standar
kemampuan yang dimiliki siswa pada kelas terbatas sama dengan kelas sampel
penelitian. Setelah diujicobakan dan dinyatakan valid dan reliabel maka
instumen siap digunakan sebagai alat ukur kempuan siswa pada kelas sampel
dalam penelitian.
2. Validitas eksternal
Dalam penelitian ini, Validitas eksternal dilakukan dengan uji validitas
berupa validitas item dan uji reliabilitas untuk instrument tes prestasi dan
instrument observasi/pengamatan. Uji validitas yang digunakan adalah uji
validitas item dengan menggunakan rumus korelasi product moment.
Selanjutnya untuk menafsiran harga koefisien korelasi ada dua cara yaitu 1)
menginterprestasikan harga r; 2) berkorelasi ke tabel harga kritik r prodect
moment. (Arikunto, 2009: 75).
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Tabel 3.2 Interprestasi Harga rhitung
Koefisien Korelasi

Interprestasi

Validitas

0,800 – 1,00

Sangat Tinggi

Valid

0,600 – 0,800

Tinggi

Valid

0,400 – 0,600

Cukup

Valid

0,200 – 0,400

Rendah

Revisi

0,00 – 0,200

Sangat rendah

Revisi/ganti

Untuk menguji validasi instrument, pada instrumen tes hasil prestasi juga
dilakukan uji daya pembeda soal dan uji tingkat kesukaran soal. Adapun kriteria
masing-masing uji validasi instrument tersebut, sebagai berikut:
Tabel 3.3 Kriteria Daya Pembeda
Daya Pembeda

Kriteria

DP ≤ 0,00

Sangat jelek

0,00 < DP ≤ 0,20

Jelek

0,20 < DP ≤ 0,40

Cukup

0,40 < DP ≤ 0,70

Baik

0,70 < DP ≤ 1,00

Sangat baik

Tabel 3.4 Kriteri Indeks Kesukaran
Indek Kesukaran

Kriteria

0,00 < P ≤ 0,30

Sukar

0,30 < P ≤ 0,70

Sedang

0,70 < P ≤ 1,00

Mudah

Uji reliabilitas untuk instrument tes prestasi menggunakan rumus
Spearman – Brown dengan teknik ganjil-genap pada penentuan koefisien korelasi
product moment (r1/2

1/2)

untuk soal objektif dan rumus Alpha untuk mencari

koefisien reliabilitas tes uraian (pre-test,post-test) pada tiap pertemuan sedangkan
uji reliabilitas instrumen observasi/ pengamatan digunakan rumus Alpha untuk
mencari koefisien reliabilitas observasi dan rumus yang dikemukakan oleh
Fernandes untuk mencari koefisien kesepakatan reliabilitas observasi yang
didapatkan oleh kedua pengamat. Selanjutnya kedua uji reliabilitas yang
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dilakukan untuk tiap instrument dikonsultasikan dengan nilai tabel r product
moment dengan derajat kebebasan (dk) yaitu n-1 (n = banyaknya peserta uji coba)
Taknik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji statistik yaitu uji
banding dua variabel (uji t) untuk menguji hipotesis pertama yang bersifat
komparatif dan uji regresi linier sederhana untuk menguji hipotesis kedua yang
bersifat asosiatif. Namun, sebelum dilakukan pengujian statistik tersebut
dilakukan uji prasyarat terlebih dahulu, yaitu: 1) uji normalitas data,
menggunakan rumus uji uji Chi-kuadrat (x2) dengan data akan berdistribusi
normal jika x2hitung < x2tabel dengan taraf signifikan 5% dan derajat kebebasan dk =
k – 3; dan 2) homogenitas data, menggunakan rumus uji F dengan Data akan
dinyatakan homogen (Ho diterima), jika Fhitung < Ftabel dengan taraf signifikan 5%
dan df = n - 1(n = banyak data).
Langkah pengujian hipotesis atau analisis hipotesis yang diajukan adalah
sebagai berikut.
1) Rumusan hipotesis
a) Hipotesis statistik ke-1:
H0 : μ1 = μ2
H1 : μ1 ≠ μ2
b) Hipotesis statistik ke-2:
H0 : = 0
H1 :

≠0

( = simbol kuatnya hubungan kedua variabel)
2) Taraf kesalahan dalam penelitian ini menggunakan taraf kesalahan 5%
(α=0,05)
3) Kriteria uji
a) Hipotesis ke-1:
- Jika thitung ≥ ttabel maka H0 ditolak (H1 diterima).
- Jika thitung < ttabel maka H1 ditolak (H0 diterima).
b) Hipotesis ke-2:
- Jika FTC < Ftabel dan thitung > ttabel maka H0 ditolak (H2 diterima).
- Jika FTC ≥ Ftabel dan thitung ≤ ttabel maka H2 ditolak (H0 diterima).
4) Uji statistik
Untuk menguji hipotesis ke-1 dilakukan dengan menggunakan uji
banding dua variabel (uji t atau t-test).
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Rumus uji banding dua variabel menggunakan uji t (t-test):
;

ttabel = t(α;dk) dengan dk =
keterangan:
= Rata-rata sampel 1
= Rata-rata sampel 2
= Simpangan baku sampel 1
= Simpangan baku sampel 2
= Varians sampel 1
= Varians sampel 2
= Korelasi antara dua sampel
= Derajat kebebasan
= taraf signifikan sebesar 5%
Untuk menguji hipotesis ke-2 dilakukan dengan menggunakan uji regresi
linier.
Adapun langkah pengujian korelasi hipotesis dengan regresi linier sederhana
sebagai berikut:
a)

Menentukan persamaan regresi kedua variabel.
Uji keberartian:
H0 : b = 0 (regresi tidak berarti)
H1 : b ≠ 0 (regresi berarti)
Jika H0 ditolak, maka H1 diterima.
Rumus Persamaan regresi:

Keterangan:
= subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan
harga Y bila X = 0 (harga konstan)
= angka arah atau regresi, yang menunjukan angka peningkatan ataupun
penurunan

variabel

dependen

yang

didasarkan

pada

variabel

independen. Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan.
= subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu
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Harga a dan b dicari dengan rumus berikut:

(Sugiyono, 1999:225)
b) Menguji kelinieran
Kriteria pengujian:
Jika FTC < Ftabel maka regresi linier
Jika FTC ≥ Ftabel maka regresi tidak linier. Rumus uji linearitas regresi
menggunakan tabel ANAVA
Deraja

Juml

Rerat

Sumber

t

ah

a

Varians

kebeba Kuad Kuad F

(SV)

san

rat

rat

(db)

(JK)

(RK)

dbTC

JKTC

Ketidakco
cokan
(TC)
Kekelirua
n (KK)

dbKK

JKKK

RKT

RK

C

TC

RKK

RK

K

KK

Algoritma pengujian:
1) Jumlah kuadrat regresi a (JKa)
JKa =
2) Jumlah kuadrat regresi b terhadap a (JKba)
JKb/a = b
3) Jumlah kuadrat residu (JKr)
JKr = ∑Y2 – JKa – JKb/a
4) Jumlah kuadrat kekeliruan (JKKK)
JKKK = ∑(∑Y2 –

)

5) Derajat kebebasan kekeliruan (dbKK)
dbKK = n – k ; k = banyak siswa dengan x yang sama
6) Derajat kebebasan ketidakcocokan (dbTC)
dbTC = k – 2
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7) Jumlah kuadrat ketidakcocokan (JKTC)
JKTC = JKr - JKKK
8) Rerata kuadrat kekeliruan (RKKK)
RKKK =
9) Rerata kuadrat ketidakcocokan (RKTC)
RKTC =
10) F. ketidakcocokan (FTC)
FTC =

(Subana, 2005:161)

c) Menghitung nilai koefisien korelasi (r) product moment.
Setelah pengujian kelinieran bisa dihitung seberapa X mempengaruhi Y
maka dapat dilihat koefisien korelasi r2, dengan rumus korelasinya sebagai
berikut (Sugiyono, 1999: 213):

Setelah didapatkan koefisien r dengan demikian koefisien determinanya
dapat dihitung (r2). Adapun pedoman untuk memberikan interprestasi
terhadap koefisian korelasi tertera pada tabel 3.4 sebagai berikut (Sugiyono,
1999: 216):
Tabel 3.4. Pedoman untuk
memberikan interprestasi terhadap
koefisian korelasi
Interval koefisien

Tingkat
Hubungan

0,00 – 0,199

Sangat rendah

0,20 – 0,399

Rendah

0,40 – 0,599

Sedang

0,60 – 0,799

Kuat

0,80 – 1,000

Sangat kuat

5) Kesimpulan
a) Hipotesis ke-1:
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-

Jika H0 ditolak maka H1 diterima. Kesimpulannya ada perbedaan
prestasi belajar

yang signifikan antara siswa yang diajar dengan

pembelajaran menggunakan model pembelajaran advance organizer
dengan strategi metakognitif dan siswa yang diajar dengan hanya
menggunakan

pembelajaran model advance organizer

pada

pembelajaran matematika kelas X di SMAN 6 Kediri.
-

Jika H1 ditolak maka H0 diterima. Kesimpulannya tidak ada perbedaan
prestasi belajar

yang signifikan antara siswa yang diajar dengan

pembelajaran menggunakan model pembelajaran advance organizer
dengan strategi metakognitif dan siswa yang diajar dengan hanya
menggunakan

pembelajaran model advance organizer pada

pembelajaran matematika kelas X di SMAN 6 Kediri.
b) Hipotesis ke-2:
-

Jika H0 ditolak maka H2 diterima. Kesimpulannya terdapat pengaruh
positif ketrampilan motorik siswa yang signifikan terhadap prestasi
belajar siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran
advance organizer dengan strategi metakognitif dalam pembelajaran
matematika kelas X di SMAN 6 Kediri

- Jika H2 ditolak maka H0 diterima. Kesimpulannya tidak terdapat pengaruh
ketrampilan motorik siswa terhadap prestasi belajar siswa yang diajar
dengan menggunakan model pembelajaran advance organizer dengan
strategi metakognitif dalam pembelajaran matematika kelas X di
SMAN 6 Kediri.

KESIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menyadari bahwa penggunaan model
dan atau strategi pembelajaran sangat diperlukan demi peningkatan hasil belajar
siswa yang maksimal dengan dilandasi kesadaran belajar siswa berkenaan dengan
materi dan permasalahan yang dihadapi. Dalam pembelajaran menggunakan
model advance organizer dengan strategi metakognitif, guru dituntut mampu
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memberikan

penyajian

materi

yang

terorganisir

dengan

menciptakan

pembelajaran bermakna dan tak lupa keterlibatan siswa dalam penyususnan materi
belajarnya sendiri tentang pelajaran baru yang akan dipelajari juga sangat
berperan penting demi menciptakan kesadaran belajar siswa baik mengontrol,
memonitor, mengorganisir, ataupun mengevaluasi hasil belajar mereka sendiri.
Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian lebih mendalam tentang
penerapan dan akibat yang ditimbulkan dari pembelajaran dengan model advance
organizer menggunakan strategi metakognitif khususnya pada materi bentuk akar.
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ABSTRAK
Pendidikan merupakan sebuah proses pembelajaran yang selalu dan harus
berubah seiring dengan kebutuhan peradaban. Demikian pula pendidikan di Indonesia.
Tak jarang pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan melakukan perubahan
kurikulum dengan tujuan mencetak generasi muda yang tak hanya memiliki title sebagai
intelek , akan tetapi mereka juga memiliki karakter sebagai pelajar yang bisa menghadapi
persoalan secara real , bukan text book semata. Pun demikian dengan Pendidikan
Matematika, banyak ditemukan peserta didik yang sangat lancar dalam menyelesaikan
persoalan matematika dengan rumus pintarnya, akan tetapi bila dihadapkan pada
problematika yang sering dijumpai dalam kegiatan sehari – hari, mereka cenderung tidak
memahami masalah apa yang sedang mereka hadapi. Sehingga dapat dikatakan tepat
sekali apabila pemerintah mengadakan perubahan kurikulum 2006 ke kurikulum 2013.
Pedekatann yang diterapkan adalah scientific, artinya setiap pembelajaran harus sesuai
dengan pemikiran yang logis dan ilmiah. Salah satu model yang diterapkan dalam
Kurikulum 2013 adalah Discovery Learning , dimana didalamnya terdapat keunggulan
untuk melatih Inquiry Skill siswa. Jika Inquiry Skill siswa terlatih, maka penulis yakin
dalam setiap penyelesian masalah matematika siswa tidak akan mengalami kesulitan. Dan
kemampuan tersebut tentu akan berguna dalam ingatan siswa karena proses pembelajaran
yang menggunakan model Discovery Learning membentuk ingatan yang kuat terhadap
materi yang disampaikan ketika proses pembelajaran berlansung.
Kata Kunci : Discovery Leraning , Pendekatan Scientific, Inquiry Skill

PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Kurikulum 2013 sudah disahkan dan penerapan untuk beberapa jenjang pun
sudah dimulai di Tahun Pelajaran 2013/2014. Penerapan kurikulum 2013 ini didasari
dengan disadarinya bahwa guru-guru perlu memperkuat kemampuannya dalam
memfasilitasi siswa agar terlatih berpikir logis, sistematis, dan ilmiah (Yusrina Fitriani,
2013). Untuk melatih siswa agar dapat berfikir secara logis, matematis dan ilmiah maka
dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) guru dituntut untuk melaksanakan
pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah atau scientific. Penerapan pendekatan
scientific

meliputi:

mengamati,

menanya,
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menyimpulkan, dan mencipta untuk semua mata pelajaran) (Sudarwan, 2013). Jadi,
dalam penerapan dalam pembelajarannya, siswa akan melakukan kegiatan pengamatan
yakni mengidentifikasi ciri – ciri objek tertentu secara inderawi agar siswa dapat
bereksplorasi mengenai objek yang diamati. Dalam pengamatannya, siswa akan
mengajukan pertanyaan tentang informasi yang belum dipahami atau mengajukan
pertanyaan untuk mendapatkan informasi lebih tentang apa yang mereka amati. Setelah
pengamatan dilakukan, informasi yang akan mereka dapat akan diolah dan akan dinalar
tentang hubungan yang mereka pelajari dengan kehidupan sehari hari sehingga siswa
diharapkan dapat mempraktikkannya dalam keseharian mereka. Dan proses terakhir
adalah menyajikan hasil pengamatan, siswa akan menyimpulkan hasil pengamatan
berdasarkan analisa secara lisan , tertulis atau media lainnya.

B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, permasalahan
yang akan diteliti dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai
berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran matematika menggunakan pendekatan
scientific dengan model discovery learning ?
2. Sebaik apa pembelajaran matematika menggunakan pendekatan scientific dengan
model discovery learning terhadap inquiry skill siswa?

C. TUJUAN PENULISAN
1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pembelajaran matematika pada
materi pemfaktoran suku aljabar menggunakan pendekatan scientific dengan
metode discovery learning
2. Untuk mengetahui seberapa baik inquiry skill siswa dengan pembelajaran
matematika pada materi pemfaktoran suku aljabar menggunakan pendekatan
scientific dengan metode discovery learning

D. RUANG LINGKUP
Subyek penelitian terbatas pada siswa kelas VIII MTsN Tanjungtani Prambon yang
dipilih secara acak.
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E. MANFAAT PENELITIAN
1.

Sebagai sumber informasi bagi pihak khususnya guru untuk pelaksanaan
dan

pengembangan

pendekatan

pembelajaran

scientific

khususnya

pembelajaran matematika untuk penerapan kurikulum 2013.
2.

Sebagai alternatif bagi guru dalam memilih pendekatan, model dan media
pembelajaran matematika agar tidak disampaikan secara langsung sehingga
terkesan monoton dan kurang berkembang.

3.

Sebagai bahan masukan bagi peneliti lainnya dalam mengkaji masalah
yang serupa, lebih khusus penelitian yang terkait dengan pendekatan scientific.

4.

Bagi penulis secara pribadi yaitu sebagai sarana perluasan wawasan
mengenai pembelajaran matematika menggunakan media pembelajaran dan
pendekatan scientific.
TINJAUAN PUSTAKA

A. PENDEKATAN SCIENTIFIC

Atsnan dan Ghazali dalam Jurnal Penerapan Pendekatan Scientific
dalam Pembelajaran Matematika SMP Kelas VII Materi Bilangan (pecahan)
menjelaskan bahwa Pendekatan scientific atau lebih umum dikatakan pendekatan
ilmiah merupakan pendekatan dalam kurikulum 2013. Dalam pelaksanaannya, ada
yang menjadikan scientific sebagai pendekatan ataupun metode. Namun karakteristik
dari pendekatan scientific tidak berbeda dengan metode scientific (scientific method).
Sesuai dengan Standar Kompetensi
kelulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan,
dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah
kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan (proses psikologi) yang berbeda.
Sikap diperoleh melalui aktivitas “menerima, menjalankan, menghargai, menghayati,
dan mengamalkan”. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas “ mengingat,
memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta”. Keterampilan
diperoleh melalui aktivitas “mengamati, menanya, mencoba, menalar,
menyaji, dan mencipta”. Karakteristik kompetensi beserta perbedaan lintasan
perolehan turut serta mempengaruhi karakteristik standar proses (Permen No.65
Tahun 2013).
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Pendekatan scientific dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi
mengamati, menanya, menalar, mencoba, membentuk jejaring untuk semua mata
pelajaran..

Menurut

majalah

Forum

Kebijakan

Ilmiah

dalam

hendisuhendi2012.wordpress.com yang terbit di Amerika pada tahun 2004
sebagaimana dikutip Wikipedia menyatakan bahwa pembelajaran ilmiah mencangkup
strategi pembelajaran siswa aktif yang mengintegrasikan siswa dalam proses berfikir
dan penggunaan metode yang teruji secara ilmiah sehingga dapat membaedakan
kemampuan siswa yang bervariasi.

Menurut Fitriani dalam blognya, menyatakan bahwa pendekatan
scientific adalah konsep dasar yang menginspirasi atau melatarbelakangi
perumusan metode mengajar dengan menerapkan karakteristik yang ilmiah.
Dengan proses yang demikian maka diharapkan hasil belajar melahirkan
pesrta didik yang produktif, kreatif, dan afektif melalui penguatan sikap ,
keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi Pendekatan pembelajaran
ilmiah (scientific teaching) merupakan bagian dari pendekatan pedagogis pada
pelaksanaan pembelajaran dalam kelas yang melandasi penerapan metode
ilmiah. Pendekatan

ilmiah

(scientific

appoach)

dalam

pembelajaran

sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba,
membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran (Menyajikan).
1) Mengamati
Mengamati ialah kegiatan mengidentifikasi ciri-ciri objek tertentu
dengan alat inderanya secara teliti, menggunakan fakta yang relevan dan
memadai dari hasil pengamatan, menggunakan alat atau bahan sebagai alat
untuk mengamati objek dalam rangka pengumpulan data atau informasi dan
dilakukan dengan cara menggunakan lima indera .
2) Menanya
Kegiatan belajarnya adalah mengajukan pertanyaan tentang informasi
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik). Kompetensi
yang dikembangkan adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu,
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kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang
perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Pada langkah ini
suasana pembelajaran yang berhasil adalah terjadinya komunikasi aktif diskusi
materi pelajaran.
3) Menalar
Kegiatan belajarnya adalah pertama, mengolah informasi yang sudah
dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan / eksperimen
mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan
informasi; kedua, pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat
menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi
yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat
yang berbeda sampai kepada yang bertentangan. Kompetensi yang
dikembangkan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan,
kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir
induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. Pada kegiatan ini siswa akan
menalar yaitu menghubungkan apa yang sedang dipelajari dengan apa yang
ada dalam kehidupan sehari-hari.
4) Mencoba
Kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan informasi/eksperimen.
Kegiatan belajarnya adalah melakukan eksperimen, membaca sumber lain
selain buku teks, mengamati objek/kejadian/ aktivitas, wawancara dengan nara
sumber. Kompetensi yang dikembangkan adalah mengembangkan sikap teliti,
jujur,sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi,
menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara
yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang
hayat. Pada langkah pembelajaran ini, setiap siswa dituntut untuk mencoba
mempraktekkan apa yang dipelajari
5) Membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran (Menyajikan)
Setelah melalui empat proses di atas, pada proses menyajikan
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inilah, siswa kembali memainkan perannya. Kegiatan belajarnya adalah
menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis
secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Kompetensi yang dikembangkan
adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir
sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan
mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Pada tahapan
ini siswa mempresentasikan kemampuan mereka mengenai apa yang telah
dipelajari sementara siswa lain menanggapi. Tanggapan siswa lain bisa berupa
pertanyaan, sanggahan atau dukungan tentang materi presentasi. Guru
berfungsi sebgai fasilitator tentang kegiatan ini. Dalam kegiatan ini semua
siswa secara proporsional akan mendapatkan kewajiban dan hak yang sama.
Siswa akan terlatih untuk menjadi narasumber, menjadi orang yang akan
mempertahankan gagasannya secara ilmiah dan orang yang bisa mandiri serta
menjadi orang yang bisa dipercaya. Semua kegiatan pembelajan akan kembali
kepada pencapaian ranah pembelajaran yaitu ranah sikap, ranah kognitif dan
ranah ketrampilan.
B. MODEL DISCOVERY LEARNING
1. Pengertian Model Discovery Learning
Menurut Sund ”discovery adalah proses mental dimana siswa mampu
mengasimilasikan sesuatu konsep atau prinsip”. Proses mental tersebut ialah
mengamati,

mencerna,

mengerti,

mengolong-golongkan,

membuat

dugaan,

menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan dan sebagainya (Roestiyah, 2001:20).
Sedangkan menurut Jerome Bruner ”penemuan adalah suatu proses, suatu
jalan/cara dalam mendekati permasalahan bukannya suatu produk atau item
pengetahuan tertentu”. Dengan demikian di dalam pandangan Bruner, belajar dengan
penemuan adalah belajar untuk menemukan, dimana seorang siswa dihadapkan
dengan suatu masalah atau situasi yang tampaknya ganjil sehingga siswa dapat
mencari jalan pemecahan (Markaban, 2006:9). Model penemuan terbimbing
menempatkan guru sebagai fasilitator. Guru membimbing siswa dimana ia
diperlukan. Dalam model ini, siswa didorong untuk berpikir sendiri, menganalisis
sendiri sehingga dapat ”menemukan” prinsip umum berdasarkan bahan atau data
yang telah disediakan guru (PPPG, 2004:4) Model penemuan terbimbing atau
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terpimpin adalah model pembelajaran penemuan yang dalam pelaksanaanya
dilakukan oleh siswa berdasarkan petunjuk-petunjuk guru. Petunjuk diberikan pada
umumnya berbentuk pertanyaan membimbing (Ali, 2004:87).
1) Tingkatan inquiry

Ada tiga tingkatan inkuiri berdasarkan variasi bentuk keterlibatannya dan
intensistas keterlibatan siswa, yaitu:
A. INKUIRI TINGKAT PERTAMA
Inkuiri tingkat pertama merupakan kegiatan inkuiri di mana masalah
dikemukakan oleh guru atau bersumber dari buku teks kemudian siswa
bekerja untuk menemukan jawaban terhadap masalah tersebut di bawah
bimbingan yang intensif dari guru. Inkuiri tipe ini, tergolong kategori inkuiri
terbimbing ( guided inquiry ) menurut kriteria Bonnstetter, (2000); MartenHansen, (2002), dan Oliver-Hoyo, et al (2004). Sedangkan Orlich, et al (1998)
menyebutnya sebagai pembelajaran penemuan (discovery learning) karena
siswa dibimbing secara hati-hati untuk menemukan jawaban terhadap masalah
yang dihadapkan kepadanya. Dalam inkuiri terbimbing kegiatan belajar harus
dikelola dengan baik oleh guru dan luaran pembelajaran sudah dapat
diprediksikan sejak awal. Inkuiri jenis ini cocok untuk diterapkan dalam
pembelajaran mengenai konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang mendasar
dalam bidang ilmu tertentu. Orlich, et al (1998) menyatakan ada beberapa
karakteristik dari inkuiri terbimbing yang perlu diperhatikan yaitu:
1) siswa mengembangkan kemampuan berpikir melalui observasi

spesifik hingga membuat inferensi atau generalisasi.
2) sasarannya adalah mempelajari proses mengamati kejadian atau obyek kemudian
menyusun generalisasi yang sesuai.
3) guru mengontrol bagian tertentu dari pembelajaran misalnya kejadian, data, materi
dan berperan sebagai pemimpin kelas.
4) tiap-tiap siswa berusaha untuk membangun pola yang bermakna berdasarkan hasil
observasi di dalam kelas,
5) kelas diharapkan berfungsi sebagai laboratorium pembelajaran
6) biasanya sejumlah generalisasi tertentu akan diperoleh dari siswa.
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7)

guru memotivasi semua siswa untuk mengkomunikasikan hasil generalisasinya
sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh siswa
dalam kelas.

B. INKUIRI BEBAS
Inkuiri tingkat kedua dan ketiga menurut Callahan et al , (1992) dan
Bonnstetter, (2000) dapat dikategorikan sebagai inkuiri bebas (unguided
inquiry) menurut definisi Orlich, et al (1998). Dalam inkuiri bebas, siswa
difasilitasi untuk dapat mengidentifikasi masalah dan merancang proses
penyelidikan. Siswa dimotivasi untuk mengemukakan gagasannya dan
merancang cara untuk menguji gagasan tersebut. Untuk itu siswa diberi
motivasi untuk melatih keterampilan berpikir kritis seperti mencari informasi,
menganalisis argumen dan data, membangun dan mensintesis ide-ide baru,
memanfaatkan

ide-ide

awalnya

untuk

memecahkan

masalah

serta

menggeneralisasikan data. Guru berperan dalam mengarahkan siswa untuk
membuat kesimpulan tentatif yang menjadikan kegiatan belajar lebih
menyerupai kegiatan penelitian seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli.
Beberapa karakteristik yang menandai kegiatan inkuiri bebas ialah:
1) Siswa mengembangkan kemampuannya dalam melakukan observasi ukhusus untuk
membuat inferensi
2) Sasaran belajar adalah proses pengamatan kejadian, obyek dan data yang kemudian
mengarahkan pada perangkat generalisasi yang sesuai
3) Guru hanya mengontrol ketersediaan materi dan menyarankan materi inisiasi
4) Dari materi yang tersedia siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan tanpa bimbingan
guru
5) Ketersediaan materi di dalam kelas menjadi penting agar kelas dapat berfungsi
sebagai laboratorium
6) Kebermaknaan didapatkan oleh siswa melalui observasi dan inferensi serta melalui
interaksi dengan siswa lain
7)

Guru tidak membatasi generalisasi yang dibuat oleh siswa.

8)

Guru mendorong siswa untuk mengkomunikasikan generalisasi yang
dibuat sehingga dapat bermanfaat bagi semua siswa dalam kelas.
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PENUTUP
Inquiry Skill siswa adalah proses yang melibatkan kemampuan siswa untuk
observasi bersikap mandiri, menanya, mengeneralisasi, dan mengkomunikasikan .

Untuk mengetahui seberapa baik inquiry skill siswa diperlukan pembelajaran yang
dapat menumbuhkannya , untuk itu, tepat sekali jika penerapan kurikulum 2013
dilakukan dalam pembelajaran di sekolah. Kurikulum 2013 mengedepankan
pembelajaran yang bersifat scientific, dimana proses pembelajran mencangkup

mengamati, menanya, menalar , mencoba, dan mengkomunikasikan. Dalam
pembelajaran tersebut akan digunakan model discovery learning atau
penemuan . Model tersebut dapat digunakan untuk mengetahui inquiry skill
siswa.
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VAK TERHADAP PEMAHAMAN SISWA PADA PEMBELAJARAN
MATEMATIKA SISWA KELAS XI IPA 3 SMAN 1 PARE
TAHUN AJARAN 2014-2015
KHOIRIYATUR RHODIFAH
ABSTRAK
Learning styles may be defined in multiple ways, depending upon one’s
perspective. Here are a few definitions of learning styles. Brown (2000) defines learning
styles as the manner in which individuals perceive and process information in learning
situations. He argues that learning style preference is one aspect of learning style, and
refers to the choice of one learning situation or condition over another. Celcia-Murcia
(2001) defines learning styles as the general approaches—for example, global or analytic,
auditory or visual—that students use in acquiring a new language or in learning any other
subject. The manner in which a learner perceives, interacts with, and responds to the
learning environment. Learning style is sometimes defined as the characteristic cognitive,
affective, social, and physiological behaviors that serve as relatively stable indicators of
how learners perceive, interact with, and respond to the learning environment”
(MacKeracher, 2004, p. 71).There are three main learning styles; visual, auditory, and
kinaesthetic. The definitions of these learning styles are as follows:
A Visual
Visual learners think in pictures and learn best in visual images. They depend on
the instructor’s or facilitator’s nonverbal cues such as body language to help with
understanding. Sometimes, visual learners favour sitting in the front of the
classroom. They also take descriptive notes over the material being presented
(Ldpride,n.d.).
B Auditory
These individuals discover information through listening and interpreting
information by the means of pitch, emphasis and speed. These individuals gain
knowledge from reading out loud in the classroom and may not have a full
understanding of information that is written (Ldpride,n.d.).
C Kinaesthetic Learner
Individuals that are kinaesthetic learn best with and active “hands-on” approach.
These learners favour interaction with the physical world. Most of the time
kinaesthetic learners have a difficult time staying on target and can become
unfocused effortlessly (Ldpride,n.d.).
Kata kunci
: Gaya belajar Visual, Auditori,Kinestetik ( VAK )

I.

PENDAHULUAN
Salah satu masalah yang dihadapi di dunia pendidikan kita adalah
masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak
kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir.

Proses

pembelajaran di dalam kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk
menghafal informasi, otak anak dipaksa untuk memahami informasi yang
diingatnya itu unuk menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari.
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Akibatnya ketika anak didik kita lulus dari sekolah, mereka pintar secara
teoritis, tetapi miskin aplikasi.
Dalam membangun dan mengembangkan karakter dan potensi
siswa dilakukan proses belajar. Belajar merupakan suatu proses perubahan
tingkah laku baik lahiriah maupun batiniah yang mempengaruhi tingkat
pemahaman seseorang.
Pemahaman terbagi atas pemahaman instrumental dan pemahaman
Rasional. Tingkat pemahaman ini kontradiksi dengan kondisi pembelajran
di SMAN 1 Pare. Pemahaman siswa disana rata-rata relatif tingkat rendah
yakni tingkat instrumental. Banyaknya permasalahan yang ditimbulkan dari
proses belajar dapat dicermati seharusnya dilakukan suatu perbaharuan
dalam proses penyampaian materi, entah pembaharuan dalam bentuk
pendekatan pembelajaran, metode, atau bahkan model yang digunakan oleh
seorang guru. Dari permasalahan tersebut diatas, penelitian ini memusatkan
perhatian untuk menjawab 2 pertanyaan. (1) Bagaimana pelaksanaan
metode VAK pada materi peluang kelas XI di SMAN 1 Pare ? (2)
Bagaimanakah pemahaman siswa pada materi peluang kelas XI IPA 3 di
SMAN 1 Pare setelah penerapak gaya belajar VAK ?
II.

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS
Gaya belajar merupakan cara yang cenderung dipilih siswa untuk
bereaksi dan menggunakan perangsang-perangsang dalam menyerap dan
kemudian mengatur serta mengolah informasi pada proses belajar.Gaya
belajar Visual, Auditory, Kinestetik ( VAK ) merupakan salah satu model
pembelajaran yang mengombinasikan ketiga gaya belajar ( melihat,
mendengar, dan bergerak ). Setiap individu mempunyai gaya belaajr yang
berbeda-beda. mereka memanfaatkan potensi yang dimiliki dengan cara
melatih dan mengembangkan agar kebiasaan belajar dapat terpenuhi dengan
baik. Gaya belajar Visual merupakan gaya belajar yang menyerap informasi
menggunakan indra penglihatannya. Gaya belajar Auditori merupakan gaya
belajar seseorang yang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang ia
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dengarkan. Sedangkan gaya belajar kinestetik merupakan gaya belajar yang
menyerap informasi melalui berbagai gerakan fisik.
Langkah-langkah pembelajaran VAK. Pertama, tahap persiapan (
kegiatan pendahuluan ), pada tahap ini guru memberikan motivasi untuk
membangkitkan minat siswa dalam belajar. Kedua, tahap penyampaian (
kegiatan inti pada eksplorasi ), pada tahap ini guru mengarahkan siswa
untuk menemukan materi pelajaran yang baru secara mandiri. Ketiga, tahap
pelatihan ( kegiatan inti pada elaborasi ), pada tahap ini guru membantu
siswa untuk mengintegrasi dan menyerap pengetahuan serta ketrampilan
baru dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan gaya belajar VAK.
Keempat, tahap penampilah hasil, pada tahap ini seorang guru membantu
siswa dalam menerapkan dan memperluas pengetahuan maupun ketrampilan
baru yang mereka dapatkan. Pemahaman menurut skemp terbagi atas dua,
yaitu pemahaman instrumental dan pemahaman relasional. Pemahaman
instrumental merupakan tingkat pemahaman diamana siswa mampu
menerjemahkan konsep yang telah dia pelajari serta dapat mengaplikasikan
pada soal algoritmik sederhana, sedangkan pemahamn relasional merupakan
tingkat pemahaman dimana siswa mampu menghubungkan materi yang
telah dipelajari dengan permasalahan yang berkaitan denagn kehidupan
sehari-hari.
III. PROSEDUR PENELITIAN
Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah metode
kualitatif. Dalam metode kualitatif, instrumen yang dipakai untuk
pengumpulan data menggunakan beberapa macam, yakni : pertama, tes, tes
digunakan untuk mengelompokkan siswa ke dalam 3 kategori gaya belajar,
yaitu visual, auditori,dan kinestetik. Kedua, lembar observasi. Lembar
observasi digunakan untuk mengetahui tingkah laku dari setiap siswa VAK.
Ketiga, tes. Tes disini berbeda dengan tes pada instrumen pertama. Pada tes
ini siswa diberikan 10 soal guna mengetahui pemahaman siswa. Keempat,
lembar

wawancara.

Wawancara
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karakteristik dari setiap siswa yang mempunyai gaya belajar visual, auditori
ataupun kinestetik. Dari wawancara ini, sehingga dapat diperoleh
kesimpulan dari penelitian.
IV.

PENUTUP
Demikianlah proposal skripsiyang berjudul “VAK terhadap
pemahaman siswa pada pembelajaran matematika siswa SMAN 1 Pare”.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, dimana peneliti ingin
melihat adanya pengaruh penerapan gaya belajar Visual, Auditory,
Kinesthetic ( VAK )terhadap keaktifan dan pemahaman siswa. Peneliti
menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, begitu pula dengan
proposal ini. Oleh karena itu, penelitiberharapadanyaberbagaikritik dan
saran untuk penyempurnaan proposal penelitian ini. Sehingga pelaksanaan
penelitian dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana penelitian,
serta dapat memperoleh hasil penelitian yang maksimal.
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PEMAHAMAN MATEMATIKA SISWA BERBASIS PMRI

Khumaidatun Nafiah
Universitas Nusantara PGRI Kediri
khumai.naf@gmail.com
ABSTRAK
Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari
sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir
logis,sistematis,dan kreatif serta dapat memperkuat pemahaman konsep – konsep
matematika. Secara umum pembelajaran matematika di Indonesia masih menggunakan
pendekatan konvensional, dimana guru masih berperan aktif dalam proses belajar
mengajar. Sehingga siswa hanya dapat mengerjakan setiap soal yang diberikan tanpa
memahami konsep dasar materi yang disampaikan, yang membuat siswa kurang dapat
mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari - hari. Dimana pembelajran seperti
ini lebih menekankan pada hasil akhir belajar siswa tanpa melihat proses,yang
menjadikan pembelajaran matematika kurang bermakna bagi siswa. Dari permsalahan permasalahan dia atas diperlukannya pendekatan pembelajaran matematika yang
menekankan pembelajaran matematika lebih riil dan dekat dengan siswa. Pendekatan
yang dipandang sesuai dengan permasalahan diatas adalah Pendekatan Matematika
Realistik Indonesia (PMRI), dimana dengan pendekatan ini memberikan kebebasan
kepada siswa untuk menemukan dan mengkonstruksikan konsep – konsep matematika
sehingga siswa mempunyai pemahaman yang kuat tentang matematika.
Kata Kunci : Pemahaman Matematika, PMRI

PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan dan
meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sementara itu pemikiran
kritis, kreatif, dan logis, dapat dapat dikembangkan melalui pendidikan
matematikan. Hal ini memungkinkan karena matematika memiliki struktur dengan
keterkaitan yang kuat dan jelas satu dengan yang lainnya serta berpola piker yang
konsisten (Depdiknas , 2003)
Menurut Permen No. 22 Tahun 2006, mata pelajaran matematika perlu
diberikan kepada semua peserta didik mulai sekolah dasar untuk membekali
peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, sistematis, analitis, kritis dan
kreaif serta kemampuan kerja sama.
Dalam proses belajar mengajar disekola, model pembelajaran yang
digunakan guur merupakan salah satu factor dari luar diri siswa yang
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mempengaruhi prestasi belajar siswa. Jika sebagian besar memperoleh angka jelek
pada penilaian yang diadakan, mungkinhal ini disebabkan oleh pendekatan atau
metode yang kurang tepat(Arikunto 2009 :7).
Mengaitkan pengalaman kehidupan anak dengan ide – ide matematika
dalam pembelajaran dikelas penting dilakukan agar pembelajaran lebih bermakna.
Banyak kehidupan yang dapat diambil dalam kehidupan sehari – hari, terutama
penerapan matematika yang tidak pernah jauh dariu indra manusia, seperti halnya
firman allah dalam QS. An Nahl ayat 78, yang artinya “ dan allah mengeluarkan
kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia
member kamu pendengaran, pengelihatan dan hati agar kamu bersyukur”.
Diperlukan penerapan model pembelajaran yang menekankan siswa untuk
mengembangkan potensi siswa secara maksimal dan dapat mendorong keaktifan
siswa, membangkitkan motivasi siswa dan kreatifitas belajar siswa.
Model pembelajaran yang dapat diterapkan guru dalam mengajarkan
matematika adalah model pembelajaran dengan Pendekatan Matematika Realistik
Indonesi (PMRI). Dimana PMRI ini merupakan suatu model pembelajaran
matematika yang mengungkapkan pengalaman dan kejadian yang dekat dengan
siswa sebagai sarana untuk memahamkan persoalan matematika.
Pendekatan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) adalah adaptasi dari
RME (Realistic Mathematic Education) yang dikembangkan oleh Hans
Freudenthal pada tahun 1971 yang dalam konteks Indonesia baik dari segi budaya,
alam, system social dan lain – lain. PMRI menggabungkan pandangan tentang apa
itu matematika, bagaimana siswa belajar matematika, dan bagaimana matematika
harus diajarkan.
PMRI dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, karena dapat
menggunakan

model

pembelajaran

ini,

siswa

akan

dilatih

untuk

mengkonstruksikan pengalamannya atau pengetahuannya dan yang terpenting
adalah menekankan konteks nyata yang dikenal murid untuk mengkonstruksikan
pengetahuan matematika oleh murid itu sendiri dengan pelajaran yang akan
dipelajari. Dengan menggunakan model pembelajaran semacam ini siswa akan
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cepat memahami apa yang sedang dipelajari serta lebih termotivasi untuk belajar
matematika dan pelajaran yang diperoleh akan lebih melekat dalam ingatan siswa.
Dalam pengaarannya guru memberikan contoh – contoh yang sesuai dengan
kondisi lingkungan siswa sehingga mudah menyerap pelajaran yang disampaikan.

Pemahaman Matematika
Penggunaan

istilah

pemahaman

(understanding)

sangat

bervariasi

bergantung pada konteksnya. Oleh karena itu, berkaitan dengan objek penelitian
pada pembelajaran matematika maka asumsi – asumsi kognitif tentang
matematika perlu dijadikan acuan mengkaji pengertian pemahaman
Richard

Skemp

menggolongkan

pemahaman

siswa

berdasarkan

kemampuan yang dimiliki siswa, siswa dikatakan mampu memahami secara
instrumental jika siswa mampu meningat kembali hal – hal yang khusus atau pada
situasi baru. Indikasi – indikasinya adalah siswa dapat menyebutkan kembali,
menuliskan, mengidentifikasi, mengurutkan, memilih, menunjukkan, menyatakan,
dan menghitung, menyederhanakan, menyelesaikan soal – soal rutin dan lainnya
yang hakekatnya sisa tahu penggunaan konsep yang pernah diterimanya meskipun
siswa tiak mengerti mengapa dilakukan demikian.
Tingkat selanjutnya adalah pemahaman relasional. Dalam tingkatan ini
siswa sudah mampu menerapkan dengan tepat suatu ide matematika yang bersifat
umum pada hal – hal yang khusus atau pada situasi baru. . Indikasi dari tigkat ini
adalah

siswa

dapat

menggunakan,

menerapkan,

menghubungkan,

menggeneralisasi, menyusun, dan mengklarifikasi.
Tingkat selanjutnya adalah pemahaman formal. Dalam tingkatan ini siswa
mampu menguraikan suatu masalah menjadi bagian – bagian yang lebih rinci,
serta mampu memahami antara bagian – bagian tersebut. Disamping itu uga siswa
mampu memadukan bagian – bagian secara logis menjadi suatu pola struktur baru
member pertimbangan terhadap suatu situasi, ide, metode berdasarkan patokan
atau criteria. Indikasi dari kemampuan ini antara lain siswa mampu mengaitkan
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secara logis, membuktikan, menemukan, mengelompokkan, menyimpulkan,
mengkritik, merumuskan, memvalidasi dan menentukan.
Sedangkan teori pemahaman yang diajukan oleh Hilbert dan Carpenter
didasari atas tiga asumsi. Pertama, pemgetahuan dipresentasikan secara internal
dan direpresentasikan internal ini terstruktur. Kedua, terdapat relasi antara
representasi internal dengan representasi eksternal. Dan yang ketiga, representasi
internal saling terkait. (Hilbert dan Carpenter 1992).
Hilbert dan Carpenter (1992) menjelaskan pertumbuhan pemahaman
menggunakan istilah “ adjoining” dan “reorganizing” pada kerangka yang sudah
ada. Adjoining dapat terjadi ketika siswa memiliki kesadaran akan ide matematika
pada pertama kali. Reorganizing terjadi ketika siswa berusaha memahami ide
matematika tersebut, siswa menelusuri atau mencari koneksi kedalam representasi
mental yang ada.
Sedangkan pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap kosep matematika
menurut NCTM (1989 : 223) dalam Alam (2012 : 5)dapat dilihat dari kemampuan
siswa dalam:
a. Mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan
b. Mengidentifikasi dan membuat contoh dan bukan contoh
c. Menggunakan

model,

diagram

dan

symbol

–

symbol

untuk

mempresentasikan suatu konsep
d. Mengubah suatu bentuk representasi kebentuk lain
e. Mengenal berbagai makna dan interpretasi konsep
f. Mengidentifikasi sifat – sifat suatu konsep dan mengenal syarat yang
menentukan suatu konsep
g. Membandinkan dan membedakan kosep – konsep

Pemahaman menurut sumarno (Alam 2012 : 4 sebagai terjemah dari istilah.
Understanding yang diartikan sebagai penyerap arti suatu materi yang dipelajari
definisi lain diungkapkan oleh Gilbert (Nirmala 2009) dalam (Alam 2012:4)
bahwa pemahaman adalah kemampuan menjelaskan suatu situasi dengan kata –
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kata yang berbeda dan dapat menginterpretasikan atau menarik kesimpulan dari
table, data grafik dan sebagainya. Lebih lanjut Russeffendi (2006 : 221) dalam
(Alam 2012 : 6) bahwa ada tiga pemahaman matematik, yaitu pengubah
(Translation),pemberian
(exstrapolation).

arti

Pemahaman

(interpretationdan
translasi

digunakan

pemboatan
untuk

ekstrapolasi
menyampaikan

informasio dengan bahasa dan bentuk yang lain dan menyangkut pemberian
makna dari suatu informasi yang bervariasi. Interpretasi digunakan untuk
menafsirkan maksud dari bacaan, tidak hanya dengan kata – kata dan frase, tetapi
juga mencangkup pemahaman suatu informasi, juga mencangkup informasi
jenjang kognitif ketiga yaitu penerapan (application) yang menggunakan atau
menerapkan suatu bahan yang sudah dipelajari kedalam situasi baru. Yaitu berupa
ide, teori atau petunjuk teknis.

PENDEKATAN MATEMATIKA REALISTIK INDONESIA (PMRI)
Pendekatan matematika realistic Indonesia (PMRI) merupakan adaptasi
dari Realistic Mathematic Educatian (RME) yang dikembangkan dibelanda oleh
Institut Freudhental pada tahun 1977. Institute ini didirikan pada tahun 1971,
berada dibawah Utrecht University, Belanda. Nama institute diambil dari nama
pendirinya yaitu Propesor Hans Freudhental (1905 - 1990). Sejak tahun 1971.
Institute Freudhental mengembangkan suatu pendekatan teoritis terhadap
pembelajaran matematika tentang apa itu matematika yang dikenal dengan RME,
dimana di Indonesia dikenal dengan sebutan PMRI. PMRI menggabungkan
tentang aapa itu matematika, bagaimana siswa belajar matematika, dan bagaimana
matem,atika itu harus diajarkan. Freudhental berkeyakinan bahwa siswa tidak
boleh dipandang Passive Recievers of Ready – Made Mathematic (Penerima pasif
matematika yang sudah jadi). Menurutnya pendidikan harus mengarahkan siswa
kepada penggunaan berbagai situasi dan kesempatan untuk menemukan kembali
matematika dengan cara mereka sendiri
Banyak soal yang dapat diangkat dari berbagai situasi (Konteks), yang
dirasakan bermakna sehin gga menjadi sumber sumber belajar. Konsep
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matematika muncul dari proses matematisasi yaitu dimulai dengan penyelesaian
masalah yang berkaitan dengan konteks (Context – Link Solution), siswa secara
perlahan mengembangkan alat dan pemahaman materi ketingkat yang lebih
formal. Model – model yang muncul dari aktifitas matematik siswa dapat
mendorong terjadinya interaksi didalam kelas, sehingga mengarah pada level
berpikir matematik yang lebih tinggi.
PMRI adalah pembelajaran yang bertitik tolak dari hal – hal yang real bagi
siswa, menekankan ketrampilan ‘ process of doing mathematics’ berdiskusi dan
berkolaborasi, berargumentasi dengan teman sekelas sehingga mereka dapat
menemukan sendiri (“ student inviting”) sebagai kebalikan dari “teacher
telling”dan pada akhirnya menggunakan matematika itu untuk menyelesaikan
masalah baik secara individu maupu kelompok. Pada pendekatan ini guru tAak
lebih dari sebagai fasilitator, moderator atau evaluator sementara siswa berfikir,
mengkomunikasikan “reasoninya” melatih nuansa demokrasi dengan menghargai
pendapat orang lain.
Dunia riil diperlukan untuk mengembangkan situasi kontekstual dalam
menyusun materi kurikulum. Materi kurikulumyang berisi rangkaian soal - soal
kontekstual yang akan membantu rposes pembelajaran yang bermakna bagi siswa.
Dalam PMRI proses belajar mempunyai peranan penting. Rute belajar (learning
route) dimana siswa mampu menemukan sendiri konsep dan ide matematika yang
akan dipetakan.
Disini guru harus mampu mengembangkan pengajaran yang interaktif dna
memberikan kesempatan kep[ada siswa untuk memberikan konstribusi terhadap
proses belajar mereka.Dari prinsip diatas dapat disimpulkan bahwa PMRI secara
garis besar memiliki lima karakteristik. Menururt Treffers dan Van Den Houvel –
Panhuizen dijelaskan sebagai berikut:
a. Menggunakan konteks “dunia nyata”
Dalam PMRI, pembelajaran diawali dengan masalah kontekstual (inti) dan
konsep yang sesuai dari situasi nyata yang dinyatakan oleh De Langue
sebagai matematisasi kontekstual. Melalui abstraksi dan formalisasi siswa
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akan mengembangkan konsep yang lebih komplit. Kemudian siswa akan
mengaplikasikan konsep – konsep matematika kebidang baru dari dunia
nyata (applied matematization). Oleh karena itu untuk menjembatani
konsep – kosep matematika dengan pengalaman anak sehari – hari perlu
diperhatikan matematisasi pengalaman sehari – hari (matematization of
everyday experience) dan menerapkan matematika dalam sehari – hari.
b. Menggunakan model – model (matematisasi)
Istilah model berkaitan dengan model situasi dan model matematik yang
dikembangkan oleh siswa itu sendiri (self developed models). Artinya
siswa membuat model sendiri dalam menyelesaikan masalah.
c. Menggunakan produksi dan konstruksi
Dengan pembuatan “produksi bebas” siswa iterdorong untuk melakukan
refleksi pada bagian yang mereka anggap penting dalam proses belajar
d. Menggunakan interaktif
Interaksi antara guru dan siswa merupakan hal yang mendasar dalam
PMRI. Secara eksplisit berbentuk – bentuk interaksi berupa negosiasi,
penjelasan, pembenaran, setuju, dan tidak setuju.
e. Menggunakan keterkaitan
Dalam mengaplikasikan matematika, biasanya diperlukan pengetahuan
yang lebih kompleks dengan bidang – bidang yang lain.
Secara terperinci dapat dilihat berikut adalah aktifitas – aktifitas yang
dilakukan dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan PMRI :
a. Aktifasi Guru :
1) Guru memberikan siswa masalah kontekstual
2) Guru merespon secara positif jawaban. Disini siswa diberikan
kesempatan untuk memikirkan strategi siswa yang paling efektif
3) Guru mengarahkan siswa pada beberapa masalah kontekstual dan
selanjutnya

mengerjakan

pengalaman mereka
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4) Guru mengamati siswa sambilo memberikan bantuan seperlunya
5) Guru mengenalkan masalah konsep
6) Guru memberikan tugas dirumah guna sebagai tidak lanjut
b. Aktifitas Siswa :
1) Siswa secara mandiri atau kelompok kecil mengerjakan masalah
2) Siswa memikirkan strategi yang paling efektif
3) Siswa secara sendiri – sendiri atau kelompok menyelesaikan
masalah tersebut
4) Beberapa siswa mengerjakan dipapan tulis dan jawaban siswa
dikonfirmasikan
5) Siswa merumuskan bentuk matematika formal
6) Siswa mengerjakan tugas rumah dan menyerahkan kepada guru
Selain aktifitas – aktifitas yang dilakukan dalam pembelajaran
matematika dengan pendekatan PMRI, juga dijelaskan tentang
konsepsi – konsepsi dalam pembelajaran PMRI, dengan penjabaran
sebagai berikut :
a. Konsepsi Guru dalam PMRI :
1) Guru hanya sebagai fasilitator dalam belajar
2) Guru harus dapat membangun pengajaran yang interaktif
3) Guru harus selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk
aktif dalam proses belajar
4) Guru tidak terpancang pada materi yang termaktub dalam
kurikulum, melainkan aktif mengaitkan kurikulum dalam
pembelajaran riil
b. Konsepsi Siswa dalam PMRI :
1) Siswa memiliki seperangkan konsep alternatif guna menunjang
pembelajaran selanjutnya
2) Siswa memperoleh pengetahuan baru bagi dirinya sendiri
3) Pembentukan pengetahuan merupakan proses menu perubahan
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4) Siswa

membngun

pengetahuan

baru

dari

seperangakt

pengalamannya
5) Tanpa memandang status, siswa mampu memahami dan
mengerjakan permasalahan matematika
Asmin (Tandiling 2012:3) menggambarkan tentang keunggulan
dan kelemahan PMRI sebagai berikut:
a. Keunggulan:
1) Karena siswa membangun sendiri pengetahuannya, maka siswa
tidak mudah untuk lupa dengan pengetahuannya
2) Suasana dalam proses pembelajaran menyenangkan karena
menggunakan realitas kehidupan, sehingga siswa tidak bosan
belajar matematika
3) Siswa merasa dihargai dan lebih terbuka karena setiap jawaban
siswa ada nilainya
4) Memupuk kerja sama dalam kelompok
5) Melatih siswa untu terbiasa berfikir dan mengemukakan
pendapat
6) Pendidikan budi pekerti, misalnya saling kerja sama dan
menghormati teman yang sedang berpendapat
b. Kekurangan:
1) Karena sudah terbiasa diberi informasi terlebih dahulu, maka
siswa kesulitan menemukan sendiri jawabannya
2) Membutuhkan waktu yang cukup lama terutama bagi siswa
yang lemah
3) Siswa yang pandai kadang –kadang tidak sabar untuk menanti
temannya yang belum selesai
4) Membutuhkan alat peraga yang sesuai dengan situasi
pembelajaran saat itu
Pemahaman konsep matematika akan menjadi rendah apabila pendekatan
pembelajaran yang digunakan guru kurang cocok dengan keadaan siswa dan
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materi konsep yang akan diajarkan, sehingga hal tersebut juga akan
mengakibatkan kreatifitas siswa dalam pembelajaran tidak akan tampak, padahal
kreatifitas siswa merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dan
dikembangkan dalam sebuah pembelajaran.
Melalui pendekaatan pembelajaran ini diharapkan siswa dapat memunculkan dan
mengembangkan kreatifitasnya serta memperdalam pengetahuannya tentang
matematika dan menemukan sendiri konsep matematika sehingga dapat
menyelesaikan masalah matematika berdasarkan kenyataan dalam kehidupan
sehari – hari yang siswa kenal.

KESIMPULAN
Pemahaman konsep – konsep matematika secara umum masih rendah.
Guru diharapkan mampu berkreasi dengan menerapkan model atau pendekatan
dalam pembelajaran matematika yang cocok. Salah satu pendekatan yang dapat
memberikan pemahaman matematika dan dapat melibatkan siswa untuk lebih
aktif dalam pembelajaran adalah Pendekatan Matematika Realistik Indonesia
(PMRI). Dimana pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang mengutamakan
pembelajaran yang realitas dengan kehidupan siswa dan lebih dekat dengan siswa,
dan siswa diberikan kesempatan untuk dapat mengkonstruksikan sendiri
pengetahuannya melalui masalah – masalah realitas yang ada diseitarnya.
Pendekatan ini pula dapat membuat pengetahuan yang siswa peroleh tidak mudah
untuk dilupakan.
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GRADUATED DIFFICULTY UNTUK MENGETAHUI PEMAHAMAN
KONSEP MATEATIS SISWA PADA KELAS VIIIA MTS. MUJAHIDIN
SLUMBUNG

Putri Tsaniatur Rohmah
poethree.tsania@gmail.com
Prodi Pendidikan Matematika Unversitas Nusantara PGRI Kediri
ABSTRAK
Tulisan ini merupakan penelitian terhadap siswa kelas VIII MTs Mujahidin
Slumbung. Penelitian dilakukan dengan menggunakan strategi Graduated
Difficulty. Dalam penelitian ini penulis ingin melihat pemahaman konsep
matematis siswa pada setiap tingkat kesulitan. Tujuan dari strategi Graduated
Difficulty adalah (1) Memberikan kesempatan bagisetiap siswauntuk berhasildengan
memilihtingkatkinerjasesuai dengan kemampuannya, (2) Memebrikan motivasi pada
siswa untuk belajar lebh giat agar siswa dapat menggapai level yang paling atas, (3)
Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kejujuran pada diri siswa. Keberhasilan strategi

ini tergantung pada beberapa prinsip yaitu (1) prinsip memilih yaitu siswa
memilih pada level mana siswa bekerja, (2) prinsip konsekuensi yaitu produk dari
pilihan level yang diambil ,(3) prinsip refleksi yaitu siswa dapat merefleksi
pekerjaan mereka sendiri ,(4) prinsip menetapkan tujuan yaitu siswa mengetahui
tentang kekurangannya dalam tingkat yang dipilih, maka secara alami siswa
menilai diri sendiri tentang apa yang siswa butuhkan untuk naik ke tingkat yang
lebih tinggi. Strategi ini berperan untuk melihat kemampuan pemahaman
matematis siswa dalam materi faktorisasi suku aljabar.
Kata kunci : pemahaman konsep matematis, Graduated Difficulty.
PENDAHULUAN
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Pendidikan merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan sepanjang
hayat. Pendidikan memegang peranan penting untuk mempersiapkan sumber daya
manusia yang berkualitas dan mampu bersaing secara internasional. Hal tersebut
dapat dicapai apabila pendidikan dikelola dan dilaksanakan sebaik-baiknya secara
kualitas dan kuantitias untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Pembelajaran
tersebut dilaksanakan dalam proses pengajaran sekolah sesuai dengan kurikulum
sekolah (Wahyuni,2008: 1). Dalam pembelajaran di sekolah, guru dituntut untuk
menggunakan strategi yang tepat agar siswa mampu memahami konsep dari suatu
mata pelajaran dengan tepat. Mata pelajaran yang disuguhkan di sekolah
bermacam-macam. Salah satunya adalah matematika.
Menurut Dewi Nuharini dan Tri wahyuni (2008: 1) matematika merupakan
suatu ilmu yang universal dan mendasari perkembangan teknologi modern.
Sedangkan menurut Russefendi (dalam , 1980 :148) matematika

lebih

menekankan kegiatan dalam dunia rasio (penalaran), bukan menekankan dari
hasil eksperimen atau hasil observasi dan matematika terbentuk karena pikiranpikiran manusia, yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. Dari
beberapa pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa matematika adalah
induk dari suatu ilmu dan matematika lebih menekankan pada penalaran. Hal
tersebut berarti bahwa dalam pembelajaran matematika di sekolah bukan hasil
yang diperlukan namun yang diperlukan ialah proses pemahaman konsep
matematis siswa,sehingga siswa mampu menyelesaikan berbagai masalah dengan
tepat.
A. METODE PENELITIAN
Penilitian yang dipilih yaitu penilitan kuantitaif. Menurut Sugiyono (2011:
30) dalam penelitian kuantitatif harus melalui tahapan sebagai berikut :
Pengujian
Instrumen

Populasi
Dan Sampel

Pengembangan
instrumen
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Rumusan
Masalah

Landasan
Teori

Perumusan
Hipotesis

Pengumpulan
Data
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Gambar
Komponen dan Proses Penelitian Kuantitatif

B. PEMBAHASAN
1. Matematika Sekolah
Matematika sekolah adalah matematika yang diajarkan di sekolah, di
Pendidikan Dasar (SD dan SMP) dan pendidikan menengah (Suherman et
al,2006: 55). Matematika sekolah memiliki beberapa fungsi, seperti yang
diutarakan Suherman,dkk (2006: 56) bahwa matematika alat, pola pikir dan
ilmu atau pengetahuan.
a. Matematika sebagai alat
b. Matematika sebagai pola pikir.
c. Matematika sebagai ilmu atau pengetahuan.
Menurut R. Soedjadi(1999/2000: 37-42) matematika sekolah tidaklah
sepenuhnya sama dengan matematika sebagai ilmu karena memilik perbedaan
antara lain:
a. Penyajian matematika sekolah
b. Pola pikir matematika sekolah
c. Keterbatasan semesta
d. Tingkat keabstrakan matematika sekolah
2. Pemahaman Konsep Matematis
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Pemahaman berarti Understanding. Menurut Skemp pemahaman
dibedakan menjadi dua, yakni pemahaman instrumental dan pemahaman
relasional.Pemahaman instrumental berpacu pada tujuan atau hasil. Sedangkan
pemahaman relasional lebih mengacu pada proses yang kita lakukan. Dengan
kata lain, pemahamn instrumental hanya berpacu pada rumus yang telah
dihafal sedangkan pemahaman relasional termuat satu struktur yang digunakan
dalam menyelesaikan masalah secara lebih luas.
Menurut Duffin & Simpson (dalam Kusumawati,2000) pemahaman
konsep diartikan sebagai kemampuan siswa untuk:
a. Menjelaskan

konsep,

yang

berarti

bahwa

siswa

mampu

untuk

mengungkapkan kembali apa yang telah disampaikan kepadanya sehingga
siswa mampu menjawab pertanyaan yang diberikan dengan benar.
b. Dapat menggunakan konsep pada berbagai situasi yang berbeda.
c. Mengembangkan beberapa akibat dari adanya suatu konsep.
Menurut Soedjadi (1999/2000: 14) konsep merupakan ide abstrak ang
digunakan

untuk

menggolongkan

atau

mengklasifikasikan

sekumpulan

objek.Apakah objek tertentu merupakan contoh dari konsep atau bukan.
Dalam penelitian ini penulis sejalan dengan pendapat Duffin & Simpson
(dalam Kusumawati) bahwa pemahaman konsep merupakan suatu kemampuan
untuk:
a. Menjelaskan

konsep,

yang

berarti

bahwa

siswa

mampu

untuk

mengungkapkan kembali apa yang telah disampaikan kepadanya sehingga
siswa mampu menjawab pertanyaan yang diberikan dengan benar.
b. Dapat menggunakan konsep pada berbagai situasi yang berbeda.
c. Mengembangkan beberapa akibat dari adanya suatu konsep.
3. Strategi Pembelajaran Graduated Difficulty
Terdapat beberapa pendapat tentang pengertian strategi pembelajaran.
Aqib (2013: 68-69) memaparkan beberapa pendapat tentang strategi
pembelajaran menurut para pakar pendidikan, diantaranya :
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a. Kozna (1989) secara umum menjelaskan bahwa strategi pembelajaran
dapat diartikan sebagai kegiatan yang dipilih,yaitu yang dapat memberikan
fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan
pembelajaran tertentu.
b. Gerlach dan Ely (1980) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran
merupakan cara yang dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran
dalam lingkungan pembelajaran tertenu. Strategi pembelajaran yang
dimaksud meliputi sifat lingkup dan urutan kegiatan pembelajaran yang
dapat memberikan pengalaman belajar peserta didik.
c. Dick dan Carry (1990) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran terdiri atas
seluruh komponen materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan
belajar yang digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta didik
mencapai tujuan pembelajaran tertentu.
d. Gropper (1990) mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan
pemilihan atas berbagai jenis latihan tertentu yang sesuai dengan tujuan
pembelajaran yang ingin dicapai.
Dari beberapa pendapat yang terpapar di atas penulis menyimpulkan strategi
pembelajaran

merupakan

cara

yang

digunakan

pengajar

(guru)

untuk

menyampaikan suatu materi pembelajaran agar diterima deengan baik oleh peserta
didik (siswa).
Salah satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan adalah Graduated
Difficulty. Strategi

Graduated Difficulty memberikan beberapa tugas dengan

tingkat kesulitan yang berbeda,yakni:
a. level 1
Pada level ini tugas yang diberikan adalah mudah dan diharapkan semua
siswa mampu pada level ini.
b. level 2
Pada level ini soal yang diberikan yang lebih sulit.
c. level 3
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Pada level yang ke tiga ini soal yang diberikan lebih sulit dari level 1 dan
level 2 sehingga harus menjadikan siswa merasa tertantang untuk
menyelesaikan level ini.
Tujuan dari strategi ini adalah:
a. Memberikan

kesempatan

bagisetiap

siswauntuk

berhasildengan

memilihtingkatkinerjasesuai dengan kemampuannya.
b. Memberikan motivasi pada siswa untuk belajar lebh giat agar siswa dapat
menggapai level yang paling atas.

c. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kejujuran pada diri siswa.
Strategi Graduated Difficulty melibatkan beberapa tahap yang berbeda.Pada
tahap pertama siswa diberi kebebasan untuk memilih tingkat kesulitan sesuai
dengan kemampuan diri mereka.Tahap dua setelah siswa selesai mengerjakan
tugasnya siswa diberi kesempatan untuk merefleksi pekerjaannya sendiri. Di
sinilah tanggung jawab dan kejujuran siswa akan teruji.
Keberhasilan strategi ini bergantung pada prinsip-prinsip berikut:
a. Prinsip memilih.
Berbagai pilihan yang berbeda membuat siswa harus pandai memilih pada
level mana siswa bekerja. Dengan demikian secara alami siswa akan
merefleksi dan merumuskan penyelesaian untuk tugas yang mereka pilih.
b. Prinsip Konsekuensi.
Konsekuensi merupakan produk dari pilihan yang diambil. Dengan pilihan
yang telah siswa pilih, siswa akan menerima konsekuensi dari pilihan
tersebut.
c. Prinsip Refleksi
Pada prinsip ini siswa akan merefleksi pekerjaan mereka sendiri. Bukan
hanya merefleksi tetapi juga kritik terhadap pilihan yang telah mereka
kerjakan.
d. Prinsip Menetapkan Tujuan
Setelah siswa mengetahui tentang kekurangannya dalam tingkat yang
dipilih, maka secara alami siswa menilai diri sendiri tentang apa yang siswa
butuhkan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi.
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4. Pemahaman Konsep Matematis Siswa Dengan Graduated Difficulty.
Pemahaman konsep matematis merupakan salah satu bagian yang sangat
pentng dalam pembelajaran matematika dan merupakan landasan yang sangat
penting untuk berpikir dalam menyelesaikan permasalahan matematik yang
dihadapi.Namun, dalam pengajaran di sekolah untuk memberikan pemahaman
konsep yang tepat masih sulit dilakukan. Sebagai bukti adalah apabila siswa
dihadapkan dengan permasalahan yang berbeda mereka akan kesulitan dalam
mencari cara penyelesaiannya.Sehingga guru harus mempunyai strategi yang
tepat untuk dapat menanamkan pemahaman konsep yang tepat pada siswa.Dari
fenomena yang terjadi tersebut peneliti ingin mengetahui pemahaman konsep
matematis siswa dengan menggunakan strategi Graduated Difficulty.Dalam
strategi Graduated Difficultypemahaman siswa akan dikelompokkan ke dalam
tiga level yaitu :
a. Level 1
Menjelaskan konsep berarti bahwa peserta didik mampu mengungkapkan
kembali konsep yang telah dikomunikasikan. Berikut adalah indikator
pencapaian yang digunakan :
1. Menentukan Konsep
2. Menjelaskan konsep secara verbal.
b. Level 2
Menggunakan konsep pada beberapa situasi yang berarti bahwa
Menggunakan suatu konsep dalam hal-hal yang terkait. Berikut adalah
indikator pencapaian yang digunakan :
1. Menggunakan konsep dalam situasi yang berbeda.
2. Menggunakan konsep dalam kehidupan sehari-hari
c. Level 3
Mengembangkan akibat dari konsep berarti bahwa mengetahui hasil dari
konsep yang telah dipelajari. Berikut adalah indikator pencapaian yang
digunakan :
1. Mengerjakan soal dengan benar.
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2. Menyelasaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan seharihari
Identifikasi masalah dan Tujuan penelitian

Gambar
Menentukan populasi dan sampel

Teknik Pengumpulan data
Identifikasi masalah dan Tujuan penelitian

Menyusun instrument penelitian
Uji coba instrumen

Uji Validitas dan
reliabilitas instrumen

Pelaksanaan strategi Graduated
Difficulty
Tes Diagnostik

C. PENUTUP

Wawancara

Observasi siswa

Analisis Data

Berdasarkan pendahuluan dan pembahasan di atas, maka dapat
dikemukakan simpulan dari makalah ini sebagaiKesimpulan
penutup:
1. Pemhaman konsep matematis siswa yang rendah akan membuat siswa
kesulitan menghadapi permasalahan yang sama namun berbeda bentuk
dalam penyajiannya sehingga pmahaman konsep matematis sangat
diperlukan dalam pembelajaran matematika
2. Srategi Graduated Difficulty digunakan dalam pembelajaran matematika.
Strategi Graduated Difficulty menggunakan beberapa tingkatan, yaitu:
a. Level 1
Menjelaskan konsep
b. Level 2
Menggunakan konsep pada beberapa situasi
c. Level 3
Mengembangkan akibat dari konsep
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Aplikasi Games Aljabar Fantasi(GAF)
Pada Materii Bab Faktorisasi Suku Aljabar
SMP Kelas VIIIDi SMP Pawyatan Daha 1 Kota Kediri Tahun
Ajaran 2014–2015
Ratna Wahyuningtyas
Universitas Nusantara PGRI Kediri
ABSTRAK
Penelitian ini mengaplikasikan Games Aljabar Fantasi (GAF) pada materi bab
faktorisasi suku aljabar yang di kombinasian pada model pembelajaran kooperatif
tipe Team Games Tournamen (TGT). adapun alasan mengapliasikan Games
Aljabar Fantasi (GAF)ini karena seringnya guru menggunakan model
pembelajaran yang monoton, sehingga disini peneliti mengaplikasikan Games
Aljabar Fantasi (GAF)agar motivasi dan hasil belajar siswa meningkat. Selain itu
Games Aljabar Fantasi (GAF)ini cocok dikombinasikan dengan model
pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournamen (TGT) yang mengandung
unsur permainan.
Kata Kunci : Games Aljabar Fantasi (GAF), Team Games Tournamen (TGT),
dan motivasi serta hasil belajar siswa.
PENDAHULUAN
Peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang
cerdas, damai, terbuka, dan demokratis. Oleh karena itu, pembaharuan pendidikan
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harus selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan suatu bangsa.
Kemajuan Bangsa Indonesia dapat dicapai melalui penataan pendidikan yang baik,
dengan adanya berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan yang diharapkan
dapat menaikkan harkat dan martabat manusia. Untuk mencapainya, pembaharuan
pendidikan di Indonesia perlu terus dilakukan untuk menciptakan dunia pendidikan
yang adaptif terhadap perubahan zaman. Menurut Slameto (2003: 2) dalam
Hamdani (2011: 20), pengertian belajar sebagai berikut:
Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk
memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil
pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
Sedangkan menurut (Rombeng & Kaput: 1999) dalam Trianto
(2011: 15) bahwa:
Belajar adalah suatu proses aktif di mana siswa membangun (mengkonstruk)
pengetahuan baru berdasarkan pada pengalaman / pengetahuan yang sudah
dimilikinya.
Pada saat ini salah satu program yang sedang dilakukan pemerintah yaitu
perbaikan mutu dibidang pendidikan dilakukan secara terus–menerus. Dalam hal
ini peran tenaga pendidik sangatlah penting.Disini sebagai tenaga pendidik harus
mampu memberikan bekal bagi generasi muda atau peserta didik. Meskipun pada
kenyataannya banyak tenaga pendidik atau guru kurang mampu memberikan
motivasi dan belum mampu menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan
bagi peserta didik. Sehingga peserta didik atau siswa cenderung monoton dan
menjadi mengantuk.Oleh karena itu perlu model pembelajaran yang mampu
meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajran matematika dan meningkatkan
hasil pembelajaran siswa.
Berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang penulis peroleh pada saat
wawancara dengan guru pamong maupun siswa–siswi pada saat Praktek
Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Pawyatan Daha 1 Kediri, diperoleh
informasi dari dua kelas yang penulis ajar ada sekitar 15 dari 84 siswa yang berani
mengutarakan keluhan, mereka mengatakan bahwa matematika merupakan salah
satu pelajaran yang dianggap sulit oleh siswa–siswa. Salah satu aspek yang
dianggap sulit oleh siswa adalah berhitung. Anggapan ini mengakibatkan
beberapa siswa malas belajar karena merasa dirinya tidak bisa dan akhirnya
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menjadi putus asa dalam pembelajaran matematika. Keaktifan siswa dalam
pembelajaran disini sangat penting sekali dalam menentukan hasil pembelajaran
matematika. Serta guru pamong penulis menjelaskan bahwa selama ini model
pembelajaran yang digunakan sebagian besar oleh guru di sekolah adalah model
pembelajaran langsung. Beliau menuturkan jika diberikan model pembelajaran
yang berkelompok atau diselingi dengan permainan maka pembelajaran tidak
akan berjalan secara efektif.
Dalam pembelajaran matematika, seringkali rendahnya motivasi belajar
siswa disebabkan karena siswa memiliki beban belajar yang banyak, serta ada
siswa yang hanya pelajaran teretentu saja yang mereka senangi. Sebagaimana
ditegaskan Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zain (2010: 114) bahwa:
Anak yang menyenangi pelajaran tertentu dan kurang menyenangi pelajaran yang
lain adalah perilaku anak yang bermula dari sikap mereka karena minat yang
berlainan. Hal ini mempengaruhi kegiatan belajar anak. Biasanya pelajaran yang
disenangi, dipelajari oleh anank dengan senang hati pula. Sebaliknya, pelajaran
yang kurang disenangi jarang dipelajari oleh anak, sehingga tidak heran bila isi
dari pelajaran itu kurang dikuasai oleh anak. Akibatnya, hasil ulangan anak itu
jelek.
Terkait hal di atas, penulis mencoba untuk melakukan eksperimentasi
pembelajaran matematika dengan menerapkan bermain sambil belajar. Agar siswa
tidak merasa jenuh dan motivasi mereka meningkat untuk mengikuti pelajaran
matematika. Disini penulis mencoba menggunakan “Games Aljabar Fantasi
(GAF)”. Games Aljabar Fantasi (GAF) adalah suatu permainan secara
berkelompok, dimana siswa dibentuk dalam beberapa kelompok, satu kelompok
beranggotakan 5–6 orang.
Penulis memilih menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games
Tournament (TGT). Karena model pembelajaran ini tepat sakali untuk
dikombinasikan dengan games. Dengan menggunakan model pembelajaran ini
siswa menjadi tidak terlalu banyak targantung kepada guru, siswa lebih percaya
diri untuk berfikir mandiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan
belajar bersama siswa lainnya. Sehingga siswa dapat termotivasi dalam kegiatan
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belajar. Serta diharapkan pemahan dan prestasi mereka ikut meningkat pula.
Sebagaimana ditegaskan oleh Hamdani (2011: 92) sebagai berikut
Pembelajaran kooperatif model Teams Games Tournament (TGT) adalah salah
satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan
aktivitas seluruh siswa tanpa ada perbedaan status, melibatkan peran siswa
sebagai tutor sebaya, dan mengandung unsur permainan dan reinfirocement.
Sedangkan menurut Trianto (2011: 83) Model pembelajaran kooperatif tipe Teams
Games Tournament (TGT) adalah sebagai berikut:
Model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT), atau
Pertandingan Permainan Tim dikembangkan secara asli oleh David De Vries dan
Keath Edward (1995), pada model ini siswa memainkan permainan dengan
anggota–anggota tim lain untuk memperoleh tambahan poin untuk skor mereka.
GAMES ALJABAR FANTASI (GAF)
Games Aljabar Fantasi(GAF) adalah suatu permainan secara berkelompok, dimana
siswa dibentuk dalam beberapa kelompok, satu kelompok beranggotakan 5–6
orang. Games Aljabar Fantasi (GAF) ini berjalan seperti kuis, setiap kelompok
diberi beberapa soal secara singkat untuk dikerjakan dengan cepat dan tepat.
Games Aljabar Fantasi (GAF) akan diaplikasikan pada model pembelajaran
kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT). Dalam permainan ini siswa
dituntut berperan aktif dan bertanggung jawab terhadap kelompoknya.
Satu kelas dibagi menjadi delapan kelompok yang nantinya masing–masing
kelompok akan diberi nomor pilihan dan akan mengerjakan soal berdasarkan
nomor yang dipilih. Cara berjalannya games pada sesi penyisihan ini dengan cara
tempat duduk kelompok dibuat secara berderet dari depan sampai belakang,
semua siswa disuruh berdiri di tempat masing–masing. Dan ini berjalan
bersamaan semua kelompok dengan durasi ditentukan. Kemudian anggota
kelompok yang paling depan yang telah mendapat soal membisikkan pertanyaan
yang telah didapat kepada anggota yang ada dibelakangnya secara berurutan dan
anggota yang paling belakang bertugas menjawab pertanyaan tersebut. Dan
anggota yang tidak bertugas menjawab tidak boleh membantu menjawab.
Siswa yang sudah menjawab pertanyaan pindah ke depan untuk membacakan dan
membisikkan soal selanjutnya, siswa yang menerima soal tadi bergeser ke
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belakang dan begitu seterusnya. Disini skor atau nilai diperoleh dari berapa soal
yang berhasil dijawab dengan tepat dan benar. Dari sini nanti di ambil tiga
kelompok yang mendapat skor tertinggi untuk maju ke babak selanjutnya. Dan
kelompok yang tidak maju ke babak selanjutnya diberi hukuman untuk memencet
hidung anggota kelompok yang lainnya secara berurutan.
Tiga kelompok yang maju ke babak turnamen selanjutnya nanti akan diberi dua
soal untuk diperebutkan skornya. Soal pertama untuk menentukan kelompok yang
berjulukan “super team”, dan soal selanjutnya untuk memperebutkan “great
team” dan “good team”.

GAMES ALJABAR FANTASI (GAF) DI APLIKASIKAN DALAM TEAMS
GAMES TOURNAMENT (TGT)
PelaksanaanGames Aljabar Fantasi (GAF) dalam Teams Games Tournament
(TGT) ini langkah pembelajarannya sama seprti model pembelajaran kooperatif
tipe Teams Games Tournament (TGT)tetapi pada saat games diterapkan dengan
mengaplikasikan Games Aljabar Fantasi (GAF) dalam Teams Games Tournament
(TGT) berikut adalah pelaksanaanya:
a.

Penyajian kelas

Biasanya, dilakukan dengan pengajaran langsung atau ceramah dan diskusi yang
dipimpin guru.
b.

Kelompok (team)

Kelompok biasanya terdiri atas empat sampai lima orang siswa yang anggotanya
heterogen dilihat dari prestasi akademik, jenis kelamin, ras, atau etnik.
c.

Game Aljabar Fantasi (GAF)

Satu kelas dibagi menjadi delapan kelompok yang nantinya masing–masing
kelompok akan diberi nomor pilihan dan akan mengerjakan soal berdasarkan
nomor yang dipilih. Cara berjalannya games pada sesi penyisihan ini dengan cara
tempat duduk kelompok dibuat secara berderet dari depan sampai belakang,
semua siswa disuruh berdiri di tempat masing – masing. Dan ini berjalan
bersamaan semua kelompok dengan durasi ditentukan. Kemudian anggota
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kelompok yang paling depan yang telah mendapat soal membisikkan pertanyaan
yang telah didapat kepada anggota yang ada dibelakangnya secara berurutan dan
anggota yang paling belakang bertugas menjawab pertanyaan tersebut. Dan
anggota yang tidak bertugas menjawab tidak boleh membantu menjawab.
Siswa yang sudah menjawab pertanyaan pindah ke depan untuk membacakan dan
membisikkan soal selanjutnya, siswa yang menerima soal tadi bergeser ke
belakang dan begitu seterusnya. Disini skor atau nilai diperoleh dari berapa soal
yang berhasil dijawab dengan tepat dan benar. Dari sini nanti di ambil tiga
kelompok yang mendapat skor tertinggi untuk maju ke babak selanjutnya. Dan
kelompok yang tidak maju ke babak selanjutnya diberi hukuman untuk memencet
hidung anggota kelompok yang lainnya secara berurutan.
d.

Turnamen

Tiga kelompok yang maju ke babak turnamen selanjutnya nanti akan diberi dua
soal untuk diperebutkan skornya. Soal pertama untuk menentukan kelompok yang
berjulukan “super team”, dan soal selanjutnya untuk memperebutkan “great
team”dan “good team”.

e.

Team recognize (penghargaan kelompok)

Guru kemudian mengumumkan kelompok yang menang, dan masing–masing
kelompok akan mendapat penghargaan berupa nilai tambahan kepada kelompok–
kelompok yang masuk ke dalam babak turnamen menurut perhitungan poin.
METODE
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif
dikarenakan ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan aplikasi Games Aljabar
Fantasi (GAF) pada materi Bab Faktorisasi Suku Aljabar kelas VIII semester
ganjil untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Pendekatan ini
digunakan karena data yang diperoleh adalah data deskriptif yang berupa kata–
kata tertulis dan lisan dari orang–orang serta berupa dokumen atau perilaku yang
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diamati.Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian grounded
theory untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan
dengan situasi tertentu.
Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi,
dokumen, dan tes hasil belajar.Dalam observasi ini peneliti menggunakan kisi–
kisi pengembangan instrumen dan lembar observasi guru dan lembar observasi
motivasi belajar siswa.Tes hasil belajar siswa digunakan dalam pengumpulan data
adalah menggunakantes tertulis.Konstruksites, adalah multiple choice (pilihan
ganda) dengan 4 pilihan jawaban dan soal essay.
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki
lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini
Nasution dalam Sugiyono (2009: 336), menyatakan “Analisis telah mulai sejak
merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan
berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi
pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang grounded”.
Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah
yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan uji
credibility (validitas internal), dan dependability (reliabilitas).
1.

Uji Kredibilitas

Kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil
dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya.
2.

Pengujian Dependability

Dalam penelitian kuantitatif, dependeability disebut reliabilitas. Suatu tes dapat
dikatakan mempunyai taraf keprcayaan yang tinggi jika tes dapat memberikan
hasil yang tetap. “Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan Internal
Consistency dengan Teknik Belah Dua (split half) yang dianalisis dengan rumus
Spearman Brown” (Sugiyono, 2009: 190). Untuk itu butir–butir instrumen di
belah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok instrumen ganjil dan kelompok
genap. Berikut ini adalah rumus Spearman Brown:
Rumus Spearman Brown dalam Sugiyono (2009: 185):
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Keterangan:
Reliabilitas internal seluruh instrumen.
Korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua.
Tabel 3.6 Kriteria Reliabilitas
Kriteria Tingkat Reliabilitas

Keterangan

0,00 – 0,20

Kecil

0,20 – 0,40

Rendah

0,40 – 0,70

Sedang

0,70 – 0,90

Tinggi

0,90 – 1,00

Sangat Tinggi

KESIMPULAN
Tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai upaya peningkatan motivasi serta
hasil belajar siswa melalui model pembelajaran yang berbasis permainan,
sehingga dalam proses pembelajaran tidak monoton. Sehingga siswa dapat
berperan aktif dalam proses pembelajaran serta hasil belajarnya meningkat.
Melalui aplikasi Games Aljabar Fantasi (GAF) ini diharapkan dapat tujuan yang
diinginkan dapat tercapai.
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PENGEMBANGAN WORKSHEET PADA MATERI SISTEM PERSAMAAN DAN
PERTIDAKSAMAAN LINIER DENGAN PENDEKATAN SCIENTIFIK KELAS X
SMKN 1 KEDIRI
Ulil Afidah1)
Abstrak
Salah satu media pembelajaran yang dirasa dapat membantu siswa maupun guru dalam
proses pembelajaran adalah Worksheet atau Lembar Kerja Siswa (LKS). Pendekatan
dalam Worksheet yang dikembangkan adalah pendekatan Scientifik yang mengadopsi
langkah-langkah saintis dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah dan
sebagai perwujudan implementasi kurikulum 2013. Sistem Persamaan dan
Pertidaksamaan Linier merupakan materi yang pengetahuannya dapat dibangun melalui
metode ilmiah. Pengembangan ini dilakukan berdasarkan metode pengembangan
Thiagarajan, Sammel, dan Semmel yang dimodifikasi menjadi 3 tahapan dari 4 tahapan
dengan tahapan antara lain pendefinisian (Define), perancangan (Design), dan
pengembangan (Develop).
Kata Kunci: Worksheet, Scientifik, Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linier.
A. Pendahuluan

Semakin majunya zaman dan tuntutan tehnologi modern maka banyak
didirikan suatu Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun swasta
guna meningkatkan potensi pendidikan formal yang tidak hanya menitik
beratkan pada soft skillnya saja, akan tetapi hard skillnya juga. Sehingga
diharapkan melahirkan lulusan yang berkompeten dan siap kerja.
Peningkatan mutu yang diharapkan Sekolah Menengah Kejuruan tidak hanya
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pada kuwalitas produktifnya saja akan tetapi kuwalitas normatif juga
dipertimbangkan. Pada dasarnya proses peningkatan tersebut menuai
berbagai dampak dan hambatan. Salah satunya dampak dari adanya
penjurusan dimana dalam pembelajaran siswa dituntut untuk praktek
langsung sehingga siswa tertarik dengan sesuatu yang instan atau langsung
jadi. Dari situ timbul hambatan-hambatan untuk meningkatkan kuwalitas
normatif yang terdiri dari pelajaran- pelajaran umum seperti matematika,
karena minat belajar siswa terhadap mata pelajaran tersebut tergolong rendah.
Rendahnya minat belajar siswa disini disebabkan oleh berbagai hal salah
satunya sulitnya siswa memahami modul / materi secara mandiri, rendahnya
pengetahuan siswa terhadap kebermanfaatan materi dalam kehidupan nyata,
sulitnya siswa dalam memahami dan menganalisis pemecahan/penyelesaian
soal.
Salah satu media pembelajaran yang dirasa dapat membantu siswa maupun
guru dalam proses pembelajaran adalah Lembar Kerja Siswa (Worksheet). Lembar
Kerja Siswa atau worksheet merupakan lembaran-lembaran yang berisi tentang
permasalahan-permasalahan dan juga terdapat latihan soal yang harus dikerjakan
oleh siswa dengan panduan guru untuk mendapatkan suatu konsep materi pelajaran.
Worksheet dibuat untuk memudahkan siswa dalam mempelajari suatu materi dan
melatih proses berfikir siswa untuk memahami materi tersebut.
Berbagai macam pendekatan, strategi, metode dan model pembelajaran yang
diterapkan untuk melatih siswa berperan aktif dalam proses belajar mengajar dalam
kelas. Salah satu pendekatan yang dapat membangun pengetahuan siswa yaitu
pendekatan Scientifik. Pendekatan pembelajaran saintifik merupakan pembelajaran
yang mengadopsi langkah-langkah saintis dalam membangun pengetahuan melalui
metode ilmiah. Dalam pendekatan pembelajaran Scientifik ini peserta didik diajak
untuk melakukan proses pencarian pengetahuan berkenaan dengan materi pelajaran
melalui berbagai aktivitas proses sains sebagaimana dilakukan oleh para ilmuwan
(scientist) dalam melakukan penyelidikan ilmiah (Nur: 1998), dengan demikian
peserta didik diarahkan untuk menemukan sendiri berbagai fakta, membangun
konsep, dan nilai-nilai baru yang diperlukan untuk kehidupannya. Materi Sistem
Persamaan dan Pertidaksamaan Linier merupakan materi yang pengetahuannya
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dapat dibangun melalui metode ilmiah. Banyak sekali permasalahan-permasalahan
di lingkungan sekitar siswa yang dapat dihubungkan dengan Materi Sistem
Persamaan dan Pertidaksamaan Linier. Hal ini dapat memotivasi minat belajar
siswa dalam mempelajari Materi Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linier
dengan menemukan sendiri berbagai fakta, membangun konsep, dan nilai-nilai baru
yang diperlukan untuk kehidupannya.
Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin meneliti lebih lanjut khususnya
dalam upaya meningkatkan kuwalitas Normatif siswa, maka penulis mengangkat
sebuah topik permasalahan dengan judul “Pengembangan Worksheet pada Materi
Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linier dengan Pendekatan Scientifik Kelas
X SMKN 1 KEDIRI” . Tujuan dari pengembangan ini adalah mengembangkan dan
menghasilkan Worksheet pada Materi Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linier
dengan Pendekatan Scientifik Kelas X SMKN 1 KEDIRI.
Lembar Kerja Siswa atau worksheet merupakan lembaran-lembaran yang berisi
tentang permasalahan-permasalahan dan juga terdapat latihan soal yang harus
dikerjakan oleh siswa dengan panduan guru untuk mendapatkan suatu konsep materi
pelajaran. Menurut Surachman yang dikutip oleh Sumarni (2004: 15-16), LKS
merupakan jenis hand out yang dimaksudkan untuk membantu siswa belajar secara
terarah. (Depdiknas; 2004; 18). Trianto (2008: 148) mendefinisikan bahwa Lembar
Kerja Siswa adalah panduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan
penyelidikan dan pemecahan masalah. Menurut Elpramwidya(2008) lembar
kegiatan siswa (worksheet) adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus
dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kerja siswa (worksheet) akan memuat judul,
KD yang akan dicapai, waktu penyeleseian, alat atau bahan yang digunakan untuk
menyelesaikan tugas-tugas pada LKS (worksheet), informasi singkat, langkah kerja,
tugas yang harus dilakukan, dan laporan yang harus dikerjakan. Menurut Tim
Instruktur PKG ( Andayani, 2005: 10), manfaat LKS dalam pengajaran matematika
adalah: Merupakan alternative bagi guru untuk mengarahkan pengajaran atau
memperkenalkan suatu kegiatan tertentu sebagai variasi belajar mengajar, dapat
mempercepat pengajaran dan mempersingkat waktu penyajian materi pelajaran
sebab LKS ini dapat disiapkan diluar jam pelajaran, memudahkan penyelesaian
tugas perorangan, kelompok, atau klasikal karena tidak setiap peserta didik dapat
memahami persoalan itu pada keadaan bersamaan, mengoptimalkan penggunaan alat

257

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2014
“ Membangun Paradigma Baru Pembelajaran Matematika melalui
Implementasi Kurikulum 2013 “
Surabaya, 10 Mei 2014
bantu pengajaran dan membangkitkan minat belajar siswa jika LKS disusun secara
menarik.
Pembelajaran Scientifik (saintifik) merupakan pembelajaran yang mengadopsi
langkah-langkah saintis dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah.
Model pembelajaran yang diperlukan adalah yang memungkinkan terbudayakannya
kecakapan berpikir sains, terkembangkannya “sense of inquiry” dan kemampuan
berpikir kreatif siswa (Alfred De Vito, 1989). Model pembelajaran yang dibutuhkan
adalah yang mampu menghasilkan kemampuan untuk belajar (Joice & Weil: 1996),
bukan saja diperolehnya sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap, tetapi yang
lebih penting adalah bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu diperoleh
peserta didik, (Zamroni, 2000; & Semiawan, 1998).
Pembelajaran Scientifik (saintifik) tidak hanya memandang hasil belajar sebagai
muara akhir, namum proses pembelajaran dipandang sangat penting. Oleh karena itu
pembelajaran saintifik menekankan pada keterampilan proses. Model pembelajaran
berbasis peningkatan keterampilan proses sains adalah model pembelajaran yang
mengintegrasikan keterampilan proses sains ke dalam sistem penyajian materi secara
terpadu (Beyer, 1991). Model ini menekankan pada proses pencarian pengetahuan
dari pada transfer pengetahuan, peserta didik dipandang sebagai subjek belajar yang
perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran, guru hanyalah seorang
fasilitator yang membimbing dan mengkoordinasikan kegiatan belajar. Dalam model
ini peserta didik diajak untuk melakukan proses pencarian pengetahuan berkenaan
dengan materi pelajaran melalui berbagai aktivitas proses sains sebagaimana
dilakukan oleh para ilmuwan (scientist) dalam melakukan penyelidikan ilmiah (Nur:
1998), dengan demikian peserta didik diarahkan untuk menemukan sendiri berbagai
fakta, membangun konsep, dan nilai-nilai baru yang diperlukan untuk kehidupannya.
Fokus proses pembelajaran diarahkan pada pengembangan keterampilan siswa
dalam memproseskan pengetahuan, menemukan dan mengembangkan sendiri fakta,
konsep, dan nilai-nilai yang diperlukan (Semiawan: 1992).
Penguatan proses pembelajaran Matematika melalui pendekatan Scientifik,
mendorong

siswa

mengeksplorasi/mencoba,

lebih

mampu

mengasosiasi,

dalam
dan

mengamati,

menanya,

mengomunikasikan

atau

mempresentasikan. Dan sebagai Instrumen Pembelajaran Matematika harus
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merefleksikan kompetensi sikap ilmiah, berfikir ilmiah, dan keterampilan kerja
ilmiah.
B. Metode
Model pengembangan yang digunakan dalam pengembangan ini mengacu pada
model 4D yang dikembangkan oleh Thiagarajan yang meliputi: Define, Desaign,
Develop, dan Desseminate (Thiagarajan, Sammel, dan Semmel: 1974).
Dalam penelitian ini, penulis memodifikasi menjadi 3 tahapan dari 4 tahapan
dengan tahapan antara lain pendefinisian (Define), perancangan (Design), dan
pengembangan (Develop). Modifikasi ini dilakukan karena keterbatasan waktu serta
biaya dan disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan Worksheet.
Berikut uraian dari 4 tahap model pengembangan Thiagarajan :
1. Tahap Pendefinisian (Define)
Tujuan dari tahap ini adalah untuk menentukan dan mendefinisikan Syaratsyarat pembelajaran yang baik. Dalam menentukan dan mendefinisikan Syaratsyarat pembelajaran diawali dengan analisis tujuan dari batasan materi yang
dikembangkan perangkatnya. Tahap ini meliputi 5 langkah pokok, yaitu:
(a) Analisis Awal-Akhir
Pada tahap ini ditentukan masalah mendasar yang dihadapi. Dalam analisis awalakhir diperlukan pertimbangan berbagai alternative pengembangan worksheet.
(b) Analisis Siswa
Pada tahap ini dilakukan penelitian terhadap siswa. Dilakukan identifikasi
terhadap karakteristik siswa yang dipilih sebagai objek penelitian, dan sesuai dengan
pengembangan worksheet.
(c) Analisis Tugas
Pada tahap ini megidentifikasi dan menganalisis tugas yang diperlukan siswa
sehingga guru mampu mengetahui kemampuan, ketrampilan siswa dalam
menyelesaikan tugas.
(d) Analisis Konsep
Pada tahap ini peneliti menentukan konsep yang digunakan untuk pengembangan
worksheet dengan pendekatan Scientifik.
(e) Spesifikasi Tujuan
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Pada tahap ini peneliti menentukan tujuan dari pengembangan worksheet dengan
pendekatan Scientifik.
2. Tahap Perancangan (Design)
Tujuan tahap ini untuk menyiapkan prototype perangkat pembelajaran. Tahap ini
terdiri dari 3 langkah, yaitu:
(a) Penyusunan Tes
Merupakan langkah awal yang menghubungkan tahap define dan tahap desaign.
Pada tahap ini peneliti menentukan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan
data-data dalam penelitian pengembangan worksheet melalui test. Test ini disusun
berdasarkan hasil perumusan tujuan pembelajaran khusus. Test ini merupakan suatu
alat pengukur kevalidan dari perangkat yang dikembangkan.
(b) Pemilihan Media
Memilih media yang sesuai, untuk menyampaikan materi pembelajaran.
(c) Pemilihan Format
Didalam pemilihan format ini dapat dilakukan dengan mengkaji format-format
yang sudah ada dan yang sudah dikembangkan di Negara-negara lain yang lebih
maju.
(d) Rancangan Awal
Pada rancangan awal menyajikan sesuatu yang penting dalam pembelajaran
melalui media yang tepat dengan urutan yang sesuai. Hal ini juga melibatkan
berbagai stuktur kegiatan belajar seperti membaca teks, mewawancarai tenaga
kependidikan khusus, dan melatih keterampilan pembelajaran yang berbeda dengan
yang lain.
3. Tahap Pengembangan (Develop)
Tujuan tahap ini adalah untuk menghasilkan produk yang sudah direvisi
berdasarkan masukan dari para pakar.
4. Tahap Penyebar Luasan (Desseminate)
Tahap ini merupakan tahap penggunaan perangkat yang telah dikembangkan
pada skala yang lebih luas misalnya di kelas lain, di sekolah lain, oleh guru lain.
Tujuannya adalah untuk menguji efektifitas penggunaan perangkat di dalam KBM.
Dikarenakan perhitungan waktu pelaksanaan dan biaya maka peneliti tidak
menjalankan tahap ke-4.
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Worksheet dengan pendekatan scientific dikatakan valid apabila Worksheet yang
dikembangkan

sesuai dengan kelayakan isi dari materi yang diajarkan dengan

karakter pendekatan scientific , serta dinyatakan valid oleh pakar pada bidangnya
dengan kriteria kevalidan sangat valid dan tidak revisi jika tingkat pencapaian nilai
oleh validator ≤ 75 % .
Validasi yang dilakukan pada penelitian ini ada 2 validasi yaitu validasi ahli dan
validasi praktisi. Pada validasi ahli dan validasi praktisi ini dilakukan pemvalidasian
worksheet kepada validator ahli dan validator praktisi. Hal ini dilakukan dengan
cara memberikan angket kepada validator.
Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian dan pengembangan ini
yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Penilaian secara
kualitatif terhadap produk yang dikembangkan, diberikan oleh validator. Pada tahap
ini validator memberikan skor, kritik, dan saran perbaikan serta memberikan
kesimpulan tentang kevalidan produk yang dikembangkan dengan kualifikasi sangat
valid tanpa revisi, valid tampa revisi, kurang valid revisi dan tidak valid revisi. Hasil
pemberian skor, masukan, tanggapan, kritik, dan saran perbaikan kemudian
dianalisis secara deskriptif dan digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan
revisi produk.
C. Pembahasan
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Berikut ini akan diuraikan contoh pengembangan worksheet dengan pendekatan
scientific

pada

materi

sistem

persamaan
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D. Simpulan dan saran
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menyadari bahwa pada worksheet
memiliki kekurangan dan kelebihan. Harapannya dengan adanya pengembangan
worksheet siswa lebih mudah untuk menyelesaikan masalah yang sesuai dengan
materi sistem persamaan dan pertidaksamaan linier dan minat belajar siswa dapat
meningkat. Dan dalam pembelajaran, siswa dituntut lebih aktif dan mampu
merefleksikan kompetensi sikap ilmiah, berfikir ilmiah, dan keterampilan kerja
ilmiah. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian lebih mendalam
tentang Pengembangan Worksheet pada Materi Sistem Persamaan dan
Pertidaksamaan Linier dengan Pendekatan Scientifik Kelas X SMKN 1 KEDIRI.
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MENUMBUHKAH DAYA NALAR (POWER OF REASON) SISWA
MELALUI ANALISIS KESALAHAN BERBASIS ANALOGI
Ulul Azmi
(Universitas Nusantara Kediri)
Abstrak
Pembelajaran matematika dengan pendekatan analisis kesalahan merupakan salah
satu alternatif pembelajaran yang dapat diterapkan dalam rangka menumbuhkan daya
nalar (power of reason) siswa. Dalam proses menganalisis siswa dituntut untuk
beranalogi. Melalui analogi siswa di harapkan dapat mencari keserupaan atau keterkaitan
antara dua konsep yang sama atau berbeda melalui sebuah perbandingan. Yakni
membandingkan dua konsep antara hasil kinerja siswa dalam menyelesaikan soal
pembuktian dengan kriteria kesalahan yang telah ditentukan oleh peneliti merujuk pada
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langkah pengerjaan menurut polya. Dengan demikian ketika siswa menganalisis daya
nalar siswa secara langsung akan tumbuh dan berkembang . Analisis kesalahan yang
dilakukan siswa secara mandiri akan memberikan pengetahuan yang benar – benar
bermaknya sesuai dengan pendapat Bruner (dalam Trianto, 2011 :67).
Kata kunci : Daya nalar, Analisis kesalahan, Analogi

A. Pendahuluan
Pendidikan mempunyai peranan sangat penting dalam membangun sumber
daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan upaya sadar untuk
membina dan mengembangkan kemampuan dasar manusia seoptimal mungkin
sesuai dengan kapasitasnya. Tinggi atau rendahnya prestasi siswa salah satunya
disebabkan karena proses pembelajaran di sekolah. Dalam proses pembelajaran
siswa kurang didorong untuk mengembangkan proses berpikir. Siswa hanya
mampu menerima dan menghafal segala macam bentuk informasi, sehingga
kemampuan memahami informasi –informasi masih tergolong kurang. Hal inilah
yang menyebabkan rendahnya prestasi siswa. Hasil yang paling mencolok adalah
prestasi siswa dalam bidang mata pelajaran Matematika.
Matematika dapat dilihat sebagai mata pelajaran sulit oleh sebagian besar
siswa mulai dari SD, SMP maupun SMA. Hal tersebut didukung oleh pendapat
ibu Dwi Wahyuni,S.Pd selaku guru di SMAN1 Ngronggot. Di kalangan sekolah
menengah atas misalnya, salah satu materi dalam mata pelajaran matematika
yakni materi pokok trigonometri sub bab identitas trigonometri.
Agar pembelajaran dapat diterima dan dipahami oleh seluruh siswa.maka
Kesulitan yang dialami siswa sehingga menyebabkan adanya kesalahan dalam
menyelesaikan masalah harus diatas. Caranya yakni dengan analisis kesalahan
secara mandiri oleh siswa dengan mengedepankan proses analogi. Sesuai dengan
pendapat Polya dalam bukunya yang berjudul How To Solve it mengatakan “
First you have to understand the problem, second find the connection between the
data and the unknown, third carry out your plan, fourth examine the solution
obtained.” Kriteria polya dalam menyelesaikan soal antara lain yang pertama
Pemahaman

pada

masalah,

penyusunan

rencana,

pelaksanaan

rencana,

pemeriksaan kembali. Dari kriteria langkah pengerjaan tersebut dapat di tentukan
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pula bentuk – bentuk kesalahan siswa saat mengerjakan soal khususnya soal
pembuktian.
Dari beberapa aspek penyebab kesalahan tersebut, penulis bermaksud
mengambil langkah kongkrit dalam penelitian untuk meminimalis tingkat
kesalahan siswa dalam mengerjakan soal, terutama untuk menumbuhkan daya
nalar siswa. Siswa diharapkan dapat mengoreksi sendiri hasil kerja serta
menganalisis sendiri bentuk kesalahan yang siswa lakukan setelah mengerjakan
soal atau masalah pembuktian identitas trigonometri. Dalam menganalisis
kesalahan – kesalahan pada soal tersebut siswa didorong untuk beranalogi yang
secara langsung melakukan proses menalar. Penalaran yang digunakan dapat
menggunakan penalaran induktif, deduktif maupun abduktif. Analisis mandiri
yang

dilakukan

dengan

mengedepankan

analogi

ini

diharapkan

dapat

menumbuhkan daya nalar (power of reason) siswa.
Tumbuhnya daya nalar dari proses menganalisis kesalahan tersebut
merupakan efek dari tingkat berfikir siswa dalam menyelesaikan permasalahan
matematika khususnya pembuktian identitas trigonometri. Dalam International
Journal of Independent Research and Studies- IJIRS, Bloom 1956 (dalam
murni(2013 : 98)) menjelaskan “the level of thinking that introduce by Bloom
known as taxonomy Bloom classified the level of thinking into six levels: Memory,
Comprehension, Application, Analisis, Synthesis and Evaluation. Sedangkan Way
2003 (dalam Murni (2013 : 98)) memaparkan “The level of thinking used in math
become seven levels : Memory (Knowledge), Translation, Interpretation ,
Application,

Analysis,

Synthesis

and

Evaluation.”

Diane

(dalam

Suwidyanti)mengatakan bahwa berpikir analogi adalah ketrampilan berpikir
tentang sesuatu hal yang baru yang di peroleh dari suatu hal yang yang telah
diketahui sebelumnya, dengan memperhatikan persamaan antara dua hal tersebut.
Sehingga analogi dapat dikatakan suatu bentuk penalaran dengan jalan
mempersamakan dua hal yang berlainan. Kedua hal itu diperbandingkan untuk
dicari persamaannya atau hubungan keterkaitannya.
Beberapa kelebihan penalaran analogi adalah:
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1) Analogi

dapat

membantu

siswa

dalam

memahami

konsep-konsep

matematika.
2) Analogi dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan sesuatu atau sebagai dasar
penalaran.
3) Mendorong guru untuk mengetahui kemampuan prasyarat siswa, sehingga
miskonsepsi pada siswa dapat terungkap
4) Analogi dapat membantu siswa dalam memecahkan masalah matematika.
Dalam proses menganalisis dengan beranalogi yang dilakukan oleh siswa
terhadap kesalahan – kesalahan saat mengerjakan soal, secara tidak langsung
mengaplikasikan ke tujuh klasifikasi tingkat berfikir siswa. Sehingga siswa dapat
meningkatkan daya nalar mereka. Adapun pengaruh positif ketika siswa
menganalisis antara lain : Siswa

secara mandiri membuka kembali memori

mereka dan pengetahuan mereka, Siswa dapat memahami masalah, Siswa dapat
beranalogi dari masalah yang ia hadapi dengan membandingkan rumus yang ia
kenal. Siswa dapat menganalisis hasil kerja secara mandiri. Siswa dapat
mengkategorikan kesalahan pada saat mengerjakan soal pembuktian identitas
trigonometri berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, Siswa dapat menyusun
perencanaan kembali, Siswa dapat memperbaharui kesalahan dan mengerjakan
dengan tepat.
Dengan demikian ketika siswa melakukan analisis kesalahan, siswa dapat
mengenali diri serta dapat mengambil tindakan guna memperbaharui bentuk
kesalahan saat menyelesaikan soal atau masalah. Dengan cara inilah diharapakan
daya nalar siswa semakin bertambah sehingga di kemudian hari ketika diberikan
masalah open ended dengan tipe yang sama siswa dapat menyelesaikan dengan
baik dan tidak melakukan kesalahan serupa yang pernah siswa lakukan.
Meminjam pendapat Bruner ( dalam Trianto, 2011: 67), bahwa berusaha
sendiri untuk mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya,
menghasilkan pengetahuan yang benar – benar bermakna. Suatu konsekuensi
logis, karena dengan berusaha untuk mencari pemecahan masalah secara mandiri
akan memberikan suatu pengalaman konkret, dengan pengalaman tersebut dapat
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digunakan pula pemecahan masalah – masalah serupa, karena pengalaman itu
memberikan makna tersendiri bagi peserta didik.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar daya nalar siswa kelas XI
SMAN 1 Ngronggot dalam menyelesaikan soal pembuktian matematika.
Mengetahui besar kesalahan yang dilakukan siswa dalam mengerjakan
pembuktian identitas trigonometri. Serta diharapkan dapat menumbuhkan daya
nalar siswa secara optimal.
B. Kajian Pustaka
1. Pembelajaran
Belajar merupakan proses perubahan hasil dari pengalaman dan
lingkungan

sehingga

diperoleh

perubahan

tingkah

laku.

Menurut

Suherman,dkk (2003 : 7) “Pengertian belajar adalah proses perubahan tingkah
laku yang relatif tetap sebagai hasil dari sebuah pengalaman”. Pemecahan
masalah adalah aplikasi dari konsep dan ketrampilan. Dalam pemecahan
masalah melibatkan beberapa kombinasi ketrampilan dalam situasi baru atau
situasi yang berbeda. Pemecahan masalah juga terjadi dalam pembelajaran
matematika. Pemacahan masalah matematika adalah usaha seseorang untuk
menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan pengetahuan, ketrampilan
serta pemahaman yang dimiliki dengan memperhatikan langkah – langkah
pemecahan masalah.
Tak terkecuali pada pembuktian identitas trigonometri, dimana pada
pembuktian identitas trigonometri dibutuhkan pemecahan masalah yang
mengutamakan

penggunaan

konsep

dengan

benar

serta

ketrampilan

pembuktian yang sistematis dan logis sehingga memerlukan ketelitian yang
tinggi.
2. Konsep Berfikir dan Bernalar
Berpikir merupakan aktivitas mental yang melibatkan seluruh pribadi
manusia, kerja otak, perasaan, dan kehendak. Biasanya kegiatan berpikir
dimulai ketika keraguan muncul, adanya pertanyaan pertanyaan yang harus
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dijawab atau berhadapan dengan persoalan atau masalah yang memerlukan
pemecahan.
Sedangkan bernalar merupakan kegiatan pikiran untuk menarik
kesimpulan dari premis-premis yang sebelumnya sudah diketahui. Kegiatan
bernalar merupakan aspek yang sangat penting dalam berpikir. Akan tetapi,
menyamakan bernalar dengan berpikir merupakan penyempitan konsep
berpikir.
Penalaran adalah merupakan kegiatan berpikir seturut asas kelurusan
berpikir atau sesuai dengan hukum logika. Sedangkan kegiatan berpikir
dimengerti secara lebih luas dan menyeluruh, mulai dari pencerapan indrawi,
konseptualisasi atau proses pemahaman atas data yang diperoleh, serta berakhir
dengan penegasan putusan. Mengadopsi pendapat dari Krulik dalam Sujadi
(2010: 24) bahwa penalaran merupakan aktifitas berfikir yang berada diatas
tingkatan mengingat. Tingkatan berfikir dalam penalaran meliputi : berfikir
dasar, berfikir kritis, dan berfikir kreatif. Kriteria penalaran siswa tentang
sampel didasarkan pendapat Watson (2004:279) yang membagi ke dalam tiga
tingkat, yaitu tingkat 1(understanding terminology), tingkat 2 (understanding
terminology in context), tingkat 3 (critical questioning of claims made without
justification). Seperti yang diungkapkan Krulik dalam Sujadi (2010: 24) bahwa
penalaran merupakan aktifitas berfikir yang berada diatas tingkatan mengingat.
Tingkatan berfikir dalam penalaran meliputi : berfikir dasar, berfikir kritis, dan
berfikir kreatif. Sehingga level penalaran tingkat 1 merupakan tingkatan
berfikir dasar, level penalaran tingkat 2 berfikir kritis dan level penalaran
tingkat 3 mengarah kepada proses berfikir kreatif. Sedangkan Way 2003
(dalam Murni (2013 : 98)) memaparkan tengtang tingkat berfikir “The level of
thinking used in math become seven levels : Memory (Knowledge), Translation,
Interpretation , Application, Analysis, Synthesis and Evaluation.” Yakni
:mengingat

atau

mengetahui,

mengartikan,

menganalisa, mengkategorikan, mengevaluasi.
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Sebagai suatu kegiatan berpikir maka penalaran mempunyai cirri –ciri
tertentu. Dalam bukunya S.Suriasumantri (2010 : 43) mengatakan “ Ciri yang
pertama ialah adanya pola berfikir yang secara luas dapat disebut logika. Ciri
yang kedua dari penalaran adalah sifat analitik dari sifat berfikir.” Maksudnya
ialah terdapat konsekuensi dari adanya pola berfikir analisis – sintesis
berdasarkan langkah – langkah tertentu.
Daya nalar (power of reason) merupakan kekuatan memahami dan
menarik kesimpulan. Daya nalar juga merupakan pembentuk ( cara berpikir )
bukan sebagai bentukan( hasil pemikiran), sehingga dominasinya terletak pada
kekuatan pengetahuan, teori dan sejumlah pengetahuan lain.
Level atau tingkat nalar siswa dapat ditentukan ketika siswa mampu
menerapkan proses berfikir mulai dari C1 yaitu mengingat hingga C6 yaitu
evaluasi dengan skala tertentu. Semakin tinggi pencapaian dalam proses
berfikir maka semakin tinggi pula proses bernalar. Daya nalar siswa ini akan
diukur saat siswa melakukan aktifitaas analisis kesalahan atau menganalisis
bentuk kesalahan secara mandiri. Sehingga dengan demikian ,dengan
mengetahui kesalahan sendiri dan berusaha memperbaiki kesalahan dengan
melalui proses analogi akan memiliki makna mendalam sehingga dapat
dijadikan pengalaman untuk mengerjakan soal – soal berikutnya.

3. Pengertian Analogi
Analogi dalam bahasa Indonesia ialah “ kias (dalam bahasa Arab, qasa =
mengukur, membandingkan). Soekadijo (1997 : 139) (dalam Kariadinata
(2012)) memaparkan “Berbicara tentang analogi adalah bicara tentang dua hal
yang berlainan, yang satu bukan yang lain, dan dua hal yang berlainan itu
dibandingkan.” Polya ( 1973: 37)” Analogy is a short of similarity. Similar
object agree with each other in some respect, analogous object agree in
certain relations of their respective part”. Perbandingan yang dimaksud adalah
mencari persamaan, perbedaan ataupun hubungan antara keduanya.Untuk
dapat menyelesaikan soal analogi diperlukan pemahaman konsep yang baik
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Contoh beranalogi :
tan α =

tan

+ cos

= sec

Dilihat dari contoh diatas, terdapat kesamaan antara persamaan yang kiri
dengan persamaan kanan sehingga persamaan kiri dapat digunakan sebagai
langkah penyelesaian dalam persamaan kanan.
Berikut alur penalaran dengan analogi :
Known
Problem

New
Problem

SOURSE

TARGET

Unknown
Relational
structure

Known
Relational
structure

Known
Relational
Prosedure

Unknown
Relational
Prosedure

Gambar 2.1 : Penalaran dengan Analogi dalam Memecahkan Masalah
Sternberg menyatakan bahwa komponen dari berpikir analogi meliputi
empat hal yaitu :
1) Enconding, mengidentifikasi soal sebelah kiri (masalah sumber) dan soal
yang sebelah kanan (masalah target) dengan mencari ciri-ciri atau struktur
soalnya.
2) Inferring, mencari hubungan yang terdapat pada soal sebelah kiri
(masalah sumber) atau di katakan mencari hubungan “rendah” (low order)
3) Mapping, Mencari hubungan yang sama antara soal sebelah kiri (masalah
sumber) dengan soal yang kanan (masalah target) atau membangun
kesimpulan dari kesamaan hubungan antara soal yang sebelah kiri
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(masalah sumber) denga soal sebelah kanan (masalah taget), atau
mengdentifikasi hubungan yang lebih tinggi.
4) Applying, melakukan pemilihan jawaban yang cocok. Hal ini dilakukan
untuk memberikan konsep yag cocok (membangun keseimbangan antara
soal yang kiri (masalah sumber) dengan soal yang kanan (masalah target).
Siswa dikatakan melakukan penalaran analogi dalam pemecahan masalah
matematika jika :
a. Siswa dapat mengidentifikasi apakah ada hubungann antara masalah yang
dihadapi (target) dengan pengetahuan yang dimiliki (sumber)
b. Siswa dapat mengidentifikasi suatu struktur masalah sumber yang sesuai
dengan target.
c. Siswa dapat mengetahui begaimana cara menggunakan masalah sumber
dalam memecahkan masalah target.
4.

Analisis Kesalahan dalam Materi Identitas Trigonometri Berdasarkan
Kriteria Polya berbasis analogi
Kesalahan merupakan kekeliruan atau kealpaan. Kesalahan dalam
mengerjakan dapat terjadi pada aspek :
1. Kesalahan dalam pemahaman Soal, apakah peserta didik dapat
memahami soal dilihat dari bagaimana peserta didik menuangkan dari
bahasa matematika yang ada pada soal
2.

Kesalahan dalam penyusunan rencana, dilihat dari sistematika
pengerjaan soalnya.

3.

Kesalahan dalam pelaksanaan rencana

4.

Kesalahan tidak dilakukan pemeriksaan kembali, apakah peserta didik

Siswa dituntut menganalisis secara mandiri hasil kinerjanya dan berusaha
untuk mengidentifikasi jenis kesalahan berdasarkan criteria kesalahan yang
telah ditentukan. Keberhasilan siswa dalam mengkategorikan hingga
menyusun kembali menjadi jawaban yang benar akan menumbuhkan daya
nalar (power of reason) siswa.
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Berikut contoh analisis yang dilakukan berdasarkan criteria Polya,
antara lain beserta criteria kesalahannya :
a. Buktikan 5 + 4
Diketahui :
5+4
(merupakan kesalahan dalam langkah perencanaan)

Ditanya : 5 + 4
Jawab :
Ruas Kiri

5+4

=5+4

=
=
=
=

(kesalahan tidak pengecekan kembali)

Data yang kurang tepat, seharusnya tan2 α diganti dengan sec2 α – 1
bukan

C. Metode Penelitian
Penelitian ini bertujuan mengukur daya nalar (power of reason) siswa
serta membandingkan daya nalar siswa sebelum dan sesudah diterapkannya
pendekatan analisis kesalahan berbasis analogi tersebut. Penelitian ini
dilaksanakan dengan menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan
Kuantitatif deskriptif.
Menurut Nursalam ( 2003 : 165)” Penelitian eksperimental adalah
suatu rancangan penelitian yang digunakan untuk mencari hubungan sebab
akibat (kausal) dengan adanya keterlibatan penelitian dalam melakukan
manipulasi terhadap variabel bebas”. Pada penelitian ini peneliti
menggunakan Pre Ekperimental. Pre Ekperimental memiliki
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macam jenis yaitu one shot Case Study, One Group Pretest Posttest
Design, dan Inact Group Comparation. Dalam penelitian ini menggunakan
Pre-Eksperimental jenis One Group Pretest Posttest Design . Penggunaan
eksperimen ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh pendekatan analisis
kesalahan terhadap daya nalar siswa. Sedangkan teknik pengambilan
sampel yang digunakan adalah population sampling
Indikator kesalahan akan diuji terlebih dahulu. Pengujian dapan dinilai
dari hasi tes awal siswa. Dari tes awal akan ditentukan secara pasti indikator
yang akan dipergunakan siswa untuk menganalisis, untuk itu diperlukan sebuah
instrumen. Dalam penelitian ini terdapat dua instrument. Instrumen yang
pertama yaitu instrumen untuk menentukan indikator kesalahan dan instrumen
yang kedua yaitu instrument yang dipergunakan untuk mengukur daya
nalar(power of reason) siswa. Instrumen –instumen penilaian tersusun secara
terlampir dalam proposal.
Langkah - langkah menentukan instrument adalah:
a. Penetapan indikator kriteria kesalahan
Kriteria kesalahan perlu ditentukan guna dipergunakan untuk pedoman
siswa dalam menganalisis hasil kerjanya. Berikut adalah kisi – kisi dalam
menentukan indikator kesalahan nerujuk pada criteria Polya.
Tabel 3.3
No
1

Jenis Kesalahan
Pemahaman

Indikator
Siswa tidak dapat mengidentifikasi soal
Siswa tidak mengerti maksud soal
Siswa tidak mengetahui langkah apa yang
harus dilakukan

2

Penyusunan

Siswa tidak dapat menentukan masalah

Perencanaan

Siswa tidak dapat mengenali pola yang sudah
dikenali sebelumnya
Siswa tidak mampu beranalogi
Siswa tidak dapat menentukan langkah baru
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pada saat mengerjakan
Siswa tidak dapat membuat solusi kasus
Siswa tidak dapat mengasumsi jawaban
3

Pelaksanaan

Siswa tidak mampu mengerjakan sesuai

Perencanaan

konsep yang telah difikirkan
Siswa tidak menuangkan ide dalam bentuk
tindakan

4

Validasi

Siswa kurang teliti saat mengerjakan
Siswa enggan mengoreksi kembali

b. Kemampuan Penalaran (Reasoning) siswa
Level atau tingkat penalaran siswa dapat diukur pada saat siswa
menganalisis bentuk kesalahan serta melakukan perbaikan dengan
beranalogi. Pada penelitian ini dipergunakan instrumen berupa lembar
observasi yang perlu divalidasi. Lembar observasi divalidasi logis,artinya
secara logis butir – butir pertanyaan tersebut telah memenuhi syarat sebagai
instrument, karena pernyataan dijabarkan dari aspek – aspek daya nalar
siswa . Berikut kisi – kisi dalam menentukan daya nalar
Tabel 3.4
No

Tingkat Bernalar

Indikator Proses Berfikir
C1

1

C2

C3

C4

Level 1
Berfikir dasar

2

Level 2
Berfikir Kritis

3

Level 3
Berfikir Kreatif

Lembar Instrumen Pengukuran Daya Nalar
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Indikator
C1

Memory

Siswa dapat mengingat kembali materi sebelumnya

C2

Translation

Siswa dapat mengerti maksud soal

C3

Interpretation Siswa dapat memahami maksud soal

C4

Aplication

Siswa dapat menerapkan rumus-rumus yang ia ketahui
untuk dijadikan langkah pengerjaan

C5

Analysis

Siswa dapat mengkategorikan jenis-jenis kesalahan

C6

Synthesis

Siswa dapat menyususn kembali bentuk kesalahan sehingga
menjadi jawaban yang benar

C7

Evaluation

Siswa dapat menyimpulkan bentuk kesalahan beserta
langkah-langkah yang benar dalam pengerjaan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data
kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari observasi dan
catatan lapangan. Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari tes akhir
pertemuan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
sebagai berikut :

a. Tes
b. Observasi
Adapun format observasi daya nalar siswa sebagai berikut :
Tabel 3.4
Pedoman Penskoran Lembar Observasi Daya Nalar Siswa
No
Nama
Indikator Bernalar dalam
Skor
Siswa

Proses Berfikir
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

1
2
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3
Dst….
Rumus penghitungan

DN =

x 100%
Tabel 3.5 Prosentase Skor Keseluruhan
Presentase (P)
Kategori

75% ≤ DN≤ 100%
Level 1 (Berfikir Dasar)
45% ≤ DN< 75%

Level 2 (Berfikir Kritis)

DN < 45%

Level 3 (Berfikir Kreatif)

c. Angket atau Kuesioner
d. Wawancara (interview) Terstruktur
e. Dokumentasi
Adapun jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
jenis penelitian kuantitatif diskriptif sehingga data yang diperoleh terdiri
dari data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif menghasilkan
bentuk analisa yang menggunakan angka- angka dan perhitungan dengan
metode statistik untuk menguji kebenaran hipotesis penelitian yang telah
diajukan sebelumnya. Adapun alat yang digunakan adalah Uji Normalitas
Saphiro Wilk dengan taraf signifikan 5%, jika data tersebut berdistribusi
normal maka dilanjutkan uji homogenitas. Namun jika salah satu data
tidak berdistribusi normal maka analisis dilanjutkan pada uji kesamaan dua
rata-rata dan uji non parametric uji Mann-Whitney.
Uji Homogenitas bertujuan untuk mengetahui data dari kedua kelas
yang memiliki varians homogen yaitu seragam tidaknya variansi sampelsampel dari populasi yang sama. Sedangkan teknik analisis data kuantitatif
adalah Uji Validitas dengan aplikasi SPSS ( Statistical Packeage for Social
Sciences), dilanjutkan Uji Reliabelitas menggunakan rumus Spearman
277

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2014
“ Membangun Paradigma Baru Pembelajaran Matematika melalui
Implementasi Kurikulum 2013 “
Surabaya, 10 Mei 2014

Brown , setelah itu untuk mendefinisikan hubungan matematis antar
variabel dengan menggunakan Uji regresi linier dan untuk mengetahui
pengaruh antar variabel digunakan T-test.
Adapun langkah – langkah dalam pengujian variabel adalah :
1.

Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif
H0 = 0 artinya tidak adanya pengaruh positif pembelajaran dengan
menggunakan pendekatan analisis kesalahan berbasis analogi terhadap
daya nalar(Power of Reason) siswa.
H1 ≠ 0 artinya terdapat pengaruh positif pembelajaran dengan
menggunakan pendekatan analisis kesalahan berbasis analogi terhadap
daya nalar(Power of Reason) siswa.

2. Menentukan taraf signifikasi
Taraf signifikasi menggunakan 5%
3. Menentukan t hitung dan t tabel. dalam menentukan t hitung
menggunakan software SPSS ( Statistical Packeage for Social
Sciences)
4. Pengambilan Keputusan
a.

t hitung < t tabel atau –t hitung > -t tabel maka H0 diterima

b.

t hitung > t tabel atau–t hitung < -t tabel maka H0 ditolak
Adapun hasilnya apabila
H0 :

1 =

2 (rataan

Y1 sama dengan rataan Y2)

H1 :

1≠

2 (rataan

Y1 tidak sama dengan rataan Y2)

Norma keputusan dengan taraf signifikan 5% (α = 0,05):
Jika thitung ≥ ttabel (terdapat perbedaan), maka H0 ditolak dan H1
diterima
Jika thitung ≤ ttabel(tidak terdapat perbedaan), maka H0 ditolak dan H1
diterima
Hipotesis statistic uji regresi
H0 : = 0 (tidak ada hubungan antara X dengan Y)
H1 :

≠ 0 (ada hubungan antara X dengan Y)
278

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2014
“ Membangun Paradigma Baru Pembelajaran Matematika melalui
Implementasi Kurikulum 2013 “
Surabaya, 10 Mei 2014

(

simbol kuatnya hubungan kedua variabel)

Norma keputusan dengan taraf signifikan 5% (α = 0,05):
Jika FTC < Ftabel (regeresi linier dan thitung > ttabel (terdapat hubungan
positif), maka H0 ditolak dan H2 diterima (terdapat pengaruh).
Jika FTC ≥ Ftabel (regeresi tidak linier dan thitung > ttabel (tidak terdapat
hubungan positif), maka H2 ditolak dan H0 diterima (tidak terdapat
pengaruh).
D. Penutup
Penerapan pembelajaran matematika dengan pendekatan analisis kesalahan
berbasis analogi dalam rangka menumbuhkan daya nalar (power of reason)
siswa, memerlukan kesiapan yang matang baik dari guru maupun siswa. Guru
senantiasa memantau setiap kegiatan siswa saat melakukan proses analisis.
Dengan cara analisis kesalahan secara mandiri berbasis analogi diyakinkan
akan menumbuhkan daya nalar (power of reason) siswa secara optimal.
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abstrak
Masalah terbuka sering menjadi kendala bagi siswa sehingga pencapaian siswa
dalam matematika belum optimal. Padahal kemampuan dalam menyelesaikan
masalah sangat dibutuhkan dalam penyelesaian masalah sehari – hari.
Kemampuan menyelesaikan masalah dalam pembelajaran dapat diketahui dari
tingkatan kognitif siswa yang dikemukakan oleh Bloom, yaitu pengetahuan
(literal), kefahaman (comprehension), aplikasi (application), analisis (analysis),
sintaksis (syinthesis), dan penilaian (evaluation) (Iskandar, 2009: 90). Dalam
tulisan ini memaparkan implementasi pendekatan open-ended dengan strategi
mind map untuk mengetahui thinking skill siswa. Pendekatan open-ended
merupakan bentuk pendekatan pembelajaran dengan penyelesaian terbuka yang
lebih menekankan proses dalam menemukan suatu jawaban sehingga dapat
memberikan gambaran tentang proses berpikir siswa yang dapt ditelusuri dari
jawabannnya. Strategi mind map merupakan pemetaan pemikiran untuk
merepresentasikan dari ide – ide. Strategi mind map digunakan untuk membuat
hubungan – hubungan antara setiap poin yang telah diketahui sehingga dapat
memecahkan masalah. Thinking skill dari siswa didasarkan pada tahapan
kemampuan berpikir yang dikemukakan oleh Bloom. Pendekatan open-ended
dengan strategi mind map digunakan untuk mengetahui thinking skill siswa dalam
materi fungsi aljabar.
Kata kunci : pendekatan Open-ended, strategi mind map, thinking skill
A. Pendahuluan
Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan
manusia. Pendidikan merupakan suatu usaha manusia untuk menuju kearah
hidup yang lebih baik (Sari, dkk 2013: 9). Dalam pendidikan formal salah satu
mata pelajaran yang termasuk dalam kurikulum adalah matematika.
Matematika mengajarkan cara atau proses berpikir yang terstruktur logis
(rasional), kritis dan objektif. menurut Elea Tinggih (Erman Suherman, 2001)
dalam matematika ilmu pengetahuan yang didapatkan dari proses bernalar, hal
ini dmaksudkan dalam matematika ditekankan pada penggunaan rasional dan
nalar.
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Penggunaan rasional dan nalar dalam pembelajaran matematika harus
diterapkan agar siswa terbiasa berfikir untuk memecahkan masalah. Menurut
wahyudi (2003: 223) dalam Mustikasari (2010) dalam proses pembelajaran
umumnya guru asyik sendiri menjelaskan apa

– apa yang telah

dipersiapkannya. Sedangkan siswa asyik menjadi pemerima informasi yang
baik. Siswa menerima begitu saja apa yang disampaikan oleh guru tanpa ada
usaha atau motivasi untuk menyelesaikan masalah dengan alternatif lain yang
ditemukan sendiri dalam proses pembelajaran. Menurut Marpaung (Khabibah,
2006: 104) dalam Mustikasari (2010: 46) proses pembelajaran di sekolah
didominasi oleh golongan yang memandang matematika sebagai produk yang
sudah ada dan perlu ditransfer ke pikiran anak. Pembelajaran yang seperti ini
hanya membuat anak belajar dengan hapalan tanpa memahami hal – hal apa
yang terkandung dalam pembelajaran yang berlangsung. Hal ini menyebabkan
kemampuan intelektual siswa untuk berkembang diabaikan.
Berdasarkan pengalaman penulis saat melakukan praktik pengalaman
lapangan didapati bahwa banyak siswa mengalami kesulitan dalam
menyelesaikan masalah dan dalam menyelesaikan masalah siswa hanya
berdasarkan apa yang diajarkan oleh guru dengan tanpa berusaha untuk
mancari penyelesaian lain. Dengan kondisi tersebut dalam pembelajaran tidak
dapat diketahui bagaimana kretifitas siswa dalam mengkombinasi hal – hal
yang sudah diketahui sehingga menjadi bentuk pengetahuan baru serta tidak
diktahui juga bagaimana tingkatan kemampuan siswa dalam menyelesaikan
masalah.
Berdasarkan masalah di atas perlu adanya jalan keluar untuk
meciptakan suasana pembelajaran matematika yang memberikan keleluasaan
berpikir siswa salah satunya dengan pemberian masalah atau soal open-ended.
Open-ended artinya bentuk penyelesaian terbuka. Menurut Suherman dkk
(2003; 123) “problem yang diformulasikan memiliki multi jawaban yang
benar disebut problem tak lengkap atau disebut juga problem open-ended atau
problem terbuka.” Open-ended Menurut Shimada (1997) dalam Mustikasari
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(2010: 46) “open-ended adalah pembelajaran yang menyajikan suatu
permasalahan yang memiliki metoda atau penyelesaian yang lebih dari satu”.
Tujuan pembelajaran open-ended tidak menekankan pada hasil atau
jawaban namun lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu
jawaban atau dengan kata lain yang diutamakan adalah proses dalam
pemyelesaian masalah sehingga tidak hanya menghasilkan

satu jawaban

melainkan beberapa cara atau banyak cara (Asriah, 2011:10) dalam Martunis
(2013: 75). Soal –soal open-ended memberikan gambaran tentang proses
berpikir siswa yang dapat ditelusuri melalui jawabannya. Dengan demikian
guru akan mendapat banyak informasi berkenaan dengan kemampuan berpikir
siswa (mustikasari, 2010: 48). Dalam kegiatan pembelajaran penerapan
problem Open-ended adalah ketika siswa diminta untuk mengembangkan
metode, cara atau pendekatan yang berbeda dalam menjawab permasalahan
yang diberikan dan bukan berorientasi pada jawaban akhir.
Menurut Shimada (1997) dalam Suherman (2003: 124) menyebutkan
bahwa dalam pembelajaran matematika, rangkaian dari pengetahuan,
keterampilan, konsep, prinsip atau aturan diberikan kepada siswa biasanya
melalui langkah demi langkah. Hal ini bukan berarti rangkaiannya saling
terpisah namun rangkaian ini terintegrasi dengan kemampuan siswa sehingga
di dalam pikiran terjadi proses pengorganisasian intelektual yang optimal.
Keunggulan – keunggulan dari pendekatan open-ended menurut
Suherman, dkk (2003: 132) adalah:
a. Siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pelajaran dan lebih mudah dalam
mengungkapkan ide-idenya.
b. Siswa memiliki lebih banyak kesempatan untuk memakai pengetahuan dan
keterampilan matematika yang komprehensif.
c. Siswa dengan kemampuan matematika yang rendah dapat merespon
permasalahan dengan cara mereka sendiri atau dengan kata lain setiap
siswa dapat merespon soal dalam beberapa cara berbeda menurut caranya
sendiri.
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d. Memberikan siswa pengalaman bernalar melalui kegiatan membandingkan
dan diskusi dalam kelas, siswa sangat termotivasi untuk memberikan
alasan dari jawaban – jawabannya kepada siswa-siswa lain.
e. Terdapat pengalaman yang banyak bagi siswa untuk menikmati
kesenangan menemukan dan menerima persetujuan dalam menjawab
permasalahan.
Selain dengan penggunaan pendekatan open-ended diterapkan strategi
mind map. Strategi mind map atau pemetaan pikiran adalah representasi dari
ide – ide. Dalam penggunaan mind map siswa menuliskan tema utama
sebagai titik sentral dan memikirkan cabang – cabang atau tema turunan.
Dalam mind map siswa dituntut untuk membuat peta konsep dari
pembelajaran yang dilakukan dengan membuat hubungan – hubungan antara
setiap poin yang telah diketahui. mind map merupakan teknik yang berguna
untuk membantu siswa belajar lebih efektif, membantu meningkatakan cara
merekam informasi dan mendukung dan meningkatkan pemecahan masalah
secara kreatif (alamsyah dalam Riswanto, 2012). Hal ini dapat digunakan
sebagai cara untuk mengetahui hal – hal apa yang telah diketahui siswa dan
area mana saja yang dapat dikuasai dengan baik. Menurut Wina (2012: 65)
Dalam mind map harus melibatkan :
a. Imaginasi (membayangkan) pengalaman – pengalaman atau informasi –
informasi yang telah didapatkan.
b. Asosiasi (menghubungkan) pengalaman – pengalaman atau informasi –
informasi yang telah didapatkan.
c. Repetisi (mengulang – ulang)
d. Visualisasi (menggambarkan konsep atau materi yang ada).
Dari proses mapping pengetahuan dapat diketahui kemampuan
berfikirnya. Berpikir menurut Beyer (Iskandar, 2009: 87) adalah “upaya
manusia untuk membentuk konsep, memberi sebab atau membuat
penentuan.” Sedangkan menurut Meyer (1977) “berpikir melibatkan
pengelolaan operasional mental tertentu yang berlaku dalam pikiran atau
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sistem kognitif seseorang yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah.”
Berpikir merupakan suatu aktifitas akal dan rhani yang berlaku pada
seseorang yang merupakan akibat dari kecenderungan mengetahui dan
mengalami pengetahuan yang disusun sedemikian hingga sesuai dengan
tahapan kemampuan yang dimiliki supaya lahir pemahaman. Sedangkan
kemampuan berpikir adalah kegiatan penalaran yang reflektif, kritis dan
kreatif, yang berorientasi pada suatu proses intelektual yang melibatkan
pembentukan konsep, aplikasi, analisis, menilai informasi yang terkumpul
atau dihasilkan melalui pengamatan atau komunikasi sebagai landasan kepada
satu keyakinan dan tindakan.
Kemampuan berpikir dari individu dapat dilihat dari tingkatan
berpikirnya. Menurut Socrates menggunakan kemampuan berpikir dengan
berdasarkan domain kognitif, domain, afektif dan domain psikomotor
(Iskandar, 2009: 86). Menurut Bloom ada berkaitan dengan domain kognitif
ada tingkatan pemikiran atau levels of thought processes. Menururt Bloom
tingkat pemikiran tinggi dapat dilakukan dan diterapkan dengan menggunakan
tujuan instruksional pembelajaran tingkat tinggi juga. Tingkat pemikiran
tersebut terdiri dari: pengetahuan (literal), kefahaman (comprehension),
aplikasi (application), analisis (analysis), sintaksis (syinthesis), dan penilaian
(evaluation) (Iskandar, 2009: 90). Penjelasan dari masing – masing tahapan
adalah sebagai berikut :
a. pengetahuan (literal) atau biasanya disebut memori. Pada tahapan ini
siswa diminta untuk mengenalatau mengingat kembali fakta – fakta.
b. Kefahaman (comprehension), menurut Arikunto (2003) dalam kategori ini
siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan –
hubungan yang sederhana antara fakta – fakta atau konsep.
c. Aplikasi (application) adalah kemampuan siswa untuk memilih suatu
konsep, dalil, aturan atau gagasan yang tepat untuk diterapkan pada situasi
baru dengan benar.
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d. analisis (analysis) adalah kemampuan siswa untuk menjadwal atau
mereduksi masalah ke dalam komponen yang lebih kecil atau untuk
memahami hubungan antar bagian – bagain tersebut.
e. Sintesis (syinthesis), siswa melakuan proses mengkombinasi bagian,
komponen ke dalam struktur pola baru atau secara singkat soal sintesis
siswa diminta untuk melakukan generalisasi.
f. Penilaian (evaluation) megukur sejauh mana siswa mampu menerapkan
pengetahuan dan kemampuan untuk menilai soal yang diajukan sesuai
dengan dalil, hukum, prinsip pengetahuan.

B. Metode
Dalam melakukan sebuah penelitian peneliti menggunakan berbagai
macam metode yang sesuai dengan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian
itu sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Bogdan & Biklen
(dalam Rahmat, 2009) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan
dan perilaku orang-orang yang diamati. Fokus dalam penelitian ini adalah analisis
terhadap kemampuan berpikir siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan
pendekatan open-ended dengan strategi mind map. Kemampuan berpikir dilihat
dari tingkatan pemikiran yang dikemukakan oleh Bloom.
Peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus dalam penelitian ini.
Pupu Saeful Rahmat (2009:6) menyatakan bahwa penelitian studi kasus adalah
studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki
pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi.
Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, serta kasus yang dipelajari berupa
kemampuan berpikir yang terepresentasi dalam aktivitas belajar individu.
Peneliti berperan sebagai guru (partisipan) dan sebagai pengumpul data
(pengamat).

Peneliti

sebagai

partisipan

bertindak

menjadi

guru

yang

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan open-ended
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dengan strategi mind map di kelas. Peneliti sebagai pengamat bertidak menjadi
pengumpul dan pengolah data dari hasil tes, observasi aktivitas, dan wawancara
dengan subjek penelitian.
Pada penelitian ini subyek penelitian adalah siswa SMP Negeri 5 Kediri
kelas VIII yang beralamat di Kleco Kota Kediri. Untuk mengumpulkan data
sebagai kondisi awal data yang digunakan adalah nilai ulangan harian bab
pertama, karakter kelas dan kebiasaan belajar siswa. Dari data yang diperoleh
berupa hasil belajar siswa nilai dikelompokkan menjadi tiga jenis kemampuan
yaitu tinggi, sedang, dan menengah. Dengan ketentuan kelas sebagai berikut:
Tabel 1.1 kriteria jenis kemampuan
Tingkat kemampuan
Tinggi
Sedang
Rendah

Nilai
Nilai > 85
KKM ≤ nilai ≤ 85
Nilai < KKM

Keterangan:
KKM : kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran matematika yang berlaku di
SMP Negeri 5 Kediri.
Pendistribusian nilai berdasarkan ketentuan peneliti. Dalam pengambilan sampel
dari tingkatan yang ada diambil 27% dengan pengambilan secara acak.
Rencana kegiatan pada penelitian ini diuraikan sebagai berikut:
1. Tahap perencanaan : dalam tahap ini peneliti membuat RPP yang sesuai
dengan materi fungsi aljabar, membuat soal tes, membuat lembar observasi
siswa dan observasi guru, lembar wawancara.
2. Tahap pelaksanaan : menerapkan RPP yang sudah dibuat, memilih sampel
siswa yang diobservasi, melaksanakan observasi guru, melakukan wawancara
pada subyek penelitian.
3. Tahap pengamatan : mengamati keterlaksanaan pembelajaran berdasarkan
hasil observasi dan wawancara.
4. Tahap pengolahan data : menganalisis data yang telah diperoleh dan membuat
kesimpulan penelitian.
Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga metode
yaitu :
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a. Soal tes
Dalam penelitian ini soal tes didasarkan pada tahapam kemampuan berpikir
yaitu C1 sampai C6 untuk mengetahui bagaimana kemampuan berpikir siswa.
b. Wawancara
Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan menggunakan pedoman
wawancara yang digunakan untuk mengetahui bagaimana rangkaian proses
berpikir yang dilakukan sehingga dapat mengerjakan soal yang diberikan.
c. Observasi
Penelitian

ini

menggunakan

observasi

partisipasi.

Observasi

partisipasi (participant observation) adalah metode pengumpulan data yang
digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan
pengindraan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam kegiatan
responden (Rahmat, 2009).
Terdapat dua lembaran observasi yang digunakan pada penelitian ini
yaitu lembar observasi untuk mengamati siswa dan lembar observasi untuk
mengamati guru sehingga observer pada penelitian ini ada dua orang dimana
peneliti bukan sebagai observer. Lembar observasi dilengkapi dengan rubrik
penskoran sehingga meminimalisir subjektifitas observer. Model skala yang
digunakan adalah skala likert dengan jawaban dari yang paling positif sampai
negatif yaitu 5(sangat baik), 4(baik), 3(cukup), 2(kurang) dan 1(sangat
kurang).
Agar data dalam penelitian dapat dipertanggungjawabkan, maka
dalam penelitian ini dibutuhkan teknik pengecekan keabsahan data. Dalam
sugiyono (2013: 366) cara menguji keabsahan dalam penelitian kualitatif
adalah sebagai berikut :
a. Uji kredibilitas
Uji kredibilitas data dalam penelitian dapat dilakukan dengan berbagai cara
salah satunya adalah dengan menggunakan member check

yaitu proses

pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya
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adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa
yang siberikan oleh pemberian data.
b. Keteralihan
Merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas ini
merupakan

cara

untuk

menunjukkan

derajat

ketepatan

atau

dapat

diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.
Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif yang dilakukan
maka peneliti harus membuat laporan dengan uraian yang rici, jelas,
sistematis, dan dapat dipercaya.
c. Ketergantungan
Dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan melakukan audit terhadap
keseluruhan proses penelitian. Hal ini dapat dilakukan oleh pembimbing untuk
mengaudit keseluruhan aktifitas peneliti dalam melakukan penelitian.
d. Kepastian
Pengujian

kepastian dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji

obyektifitas penelitian. Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmability mirip
dengan uji dependability sehingga pengujiannya dapat dilakukan dengan
bersamaan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang
dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability.
C. Kesimpulan
Dari uraian di atas maka peneliti menyadari bahwa soal – soal fungsi
merupakan bentuk soal yang cocok dengan penggunaan pendekatan openended dengan strategi mind map untuk mengetahui kemampuan berpikir siswa
dalam materi fungsi aljabar.
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KEMAMPUAN ANALISIS MATEMATIKA MENGGUNAKAN MODEL
DISCOVERY DAN PENDEKATAN SCIENTIFIC
Zahlul Himma Akfa1
Abstrak
Analisis merupakan kemampuan peserta didik untuk menguraikan atau
memisahkan suatu hal ke dalam bagian-bagiannya dan dapat mencari keterkaitan
antara bagian-bagian tersebut. Menganalisis adalah kemampuan memisahkan
materi (informasi) ke dalam bagian-bagiannya yang perlu, mencari hubungan
antara bagian-bagiannya, mampu melihat (mengenal) komponen-komponennya,
bagaimana komponen-komponen itu berhubungan dan terorganisasikan,
membedakan fakta dari hayalan. Kemampuan analisis adalah kemampuan
membedakan bagian, mengidentifikasi elemen, dan melihat dari satu titik pandang
suatu system. Peserta didik dapat dikatakan mampu menganalisis apabila
mempunyai kemampuan aktif, trampil, dan kreatif.
Kemampuan analisis sangat erat kaitannya dengan model dan pendekatan
yang diterapkan dalam pembelajaran. Dan salah satu model yang diterapkan
dalam penelitian yaitu
Discovery learning adalah belajar mencari dan
menemukan sendiri. Dalam sistem belajar mengajar ini guru menyajikan bahan
pelajaran tidak dalam bentuk yang final, tetapi anak didik diberi peluang untuk
mencari dan menemukannya sendiri dengan mempergunakan teknik pendekatan
pemecahan masalah. Model discovery merupakan model yang lebih menekankan
pada pengalaman langsung. Pembelajaran dengan model discovery lebih
mengutamakan proses daripada hasil belajar. Langkah-langkah dalam
pembelajaran odel discovery adalah Simulation, Problem Statement, Data
Collections, Data Processing, Verification, Generalization. Pendekatan Scientific
merupakan pendekatan yang mengarahkan peserta didik agar lebih terfokus untuk
mengamati segala sesuatu yang berada di alam dan dikaitkan dengan ilmu
matematika yang sedang dipelajari. Pendekatan Scientific melatih peserta didik
untuk mengamati bahwa satu kondisi alam dapat dikaitkan dengan kondisi lain
seperti kondisi sosial, budaya, dsb, begitu pula sebaliknya
Kata Kunci : Analisis, Model Discovery, Pendekatan Scientific.
PENDAHULUAN
Pada mata pelajaran matematika, di mana kebanyakan kontennya bersifat
abstrak, tidak sedikit peserta didik yang merasa kesulitan dalam mempelajarinya.
Dan dari data tersebut bisa dilihat bahwa masih banyak peserta didik yang masih
kesulitan dalam memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah matematika.
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Sehingga peran seorang pendidik sangat besar dalam membantu peserta didik
dalam kegiatan belajar mengajar.
Berdasarkan hasil penelitian Khoirun Nisa’ (2011), diperoleh data bahwa
prosentase kesulitan peserta didik di Indonesia pada pembelajaran matematika
dalam pemahaman konsep sebesar 71,8 %, kesulitan dalam keterampilan sebesar
53,1 %, dan kesulitan dalam pemecahan masalah sebesar 46,8%.
Ada berbagai faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar mengajar
khususnya diruang kelas. Salah satu diantaranya adalah bagaimana cara pendidik
menyampaikan materi kepada peserta didik dengan harapan bahwa peserta didik
paham dan mengerti dengan penjelasan pendidik. Harapan tersebut yang akhirnya
mendorong pendidik untuk meciptakan berbagai metode dan cara untuk dapat
memenuhi target bahwa peserta didik harus mengerti dengan materi yang
pendidik sampaikan. Permasalahan yang muncul di kelas saat ini semakin
beragam, dan dewasa ini perkembangan metode mengajar juga sangat beragam
mengikuti perkembangan peserta didik.
Salah satu penyelesaian untuk permasalahan tersebut adalah dengan
penerapan model Discovery dan pendekatan scientific. Dalam Model Discovery,
peserta didik dituntut untuk berkreatifitas dalam menyelesaikan masalah yang
disajikan oleh guru secara sistematis. Dengan demikian, peserta didik bisa lebih
mengembangkan ilmu yang dimiliki dengan ilmu baru yang mereka temukan.
Pendekatan Scientific merupakan pendekatan yang mengarahkan peserta
didik agar lebih terfokus untuk mengamati segala sesuatu yang berada di alam dan
dikaitkan dengan ilmu matematika yang sedang dipelajari. Pendekatan Scientific
melatih peserta didik untuk mengamati bahwa satu kondisi alam dapat dikaitkan
dengan kondisi lain seperti kondisi sosial, budaya, dsb, begitu pula.
Pembelajaran

matematika

menggunakan

model

discovery

dengan

pendekatan scientific yang merupakan suatu metode pembelajaran d imana peserta
didik belajar matematika yang diarahkan untuk menganalisis masalah, mengamati,
dan menyimpulkan serta mengungkapkan hasil pengamatan. Dan dengan
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pengamatan yang dilakukan oleh peserta didik pada akhirnya diperoleh
kesimpulan.

METODOLOGI
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif, di mana dalam proses penelitian yang digunakan berdasarkan teori yang
relevan dengan permasalahan yang diteliti untuk menemukan solusi dalam
permasalahan tersebut. jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif
dikarenakan penelitian ini menghasikan data-data yang didapat dari lapangan
berupa kata tertulis sebagai data pemecah masalah berbentuk figural, semantik
dan simbolik dan lisan yang berfungsi untuk mendeskripsikan dari data-data yang
di dapat dari lapangan.
Sumber data pada penelitian ini adalah data primer. Marzuki (1986: 55)
menyatakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya atau data yang masih asli
serta masih memerlukan analisis lebih lanjut.
Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau
tempat penelitian (Nasution, 2004). Sedangkan menurut Lofland bahwa sumber
data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan (Moleong,
1991). Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari
lapangan dengan tes dan wawancara.
Data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Proses pembelajaran menggunakan Model Discovery dengan Pendekatan
Scientific di SMA Pawyatan Daha Kediri.
2. Kemampuan siswa dalam menganalisis masalah matematika menggunakan
Model Discovery dengan Pendekatan Scientific di SMA Pawyatan Daha
Kediri.
Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan
sebelum penelitian untuk melihat katifitas peserta didk dalam pembelajaran
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matematika dengan model dan pendekatan yang diterapkan oleh guru di SMA
tersebut.
Setelah peneliti mengamati aktifitas pembelajaran kemudian peneliti
menerapkan model Discovery dan pendekatan Scientific untuk melihat
kemampuan analisis peserta didik dalam pembelajaran matematika.
1. Test
Tes ini dikerjakan oleh siswa secara kelompok berdasarkan syntax dari model
Discovery. Tes dalam bentuk ganda dan uraian. Tes ini diberikan untuk
melihat

proses

peserta

didik dalam

memahami,

menganalisis,

dan

menyelesaikan permasalahan matematika.
2. Wawancara
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pedoman wawancara
terhadap beberapa peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang tidak dapat
atau kurang jelas diamati saat pengamatan proses pembelajaran berlangsung,
dan juga untuk melihat bagaimana peserta didik mengalami proses analisis
dalam pembelajaran matematika.
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan test dengan cara
mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan
yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh
peneliti sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2009: 428).
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Mereduksi data
Reduksi data meliputi penyeleksian data melalui ringkasan, uraian singkat
dan pengelolaan data kedalam pola yang lebih terarah.
2. Menyajikan data
Penyajian data dilakukan untuk mengorganisasikan data dari reduksi data.
3. Menarik kesimpulan
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Penarikan kesimpulan berarti pemberian makna pada data yang diperoleh
dengan triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan
atau sebagai pembanding dari data itu.

KESIMPULAN
Tujuan utama dari proposal skripsi ini adalah untuk memberikan alternatif
pembelajaran dalam mengoptimalkan kemampuan analisis peserta didik dalam
pembelajaran matematika dengan menggunakan Discovery Method dengan
Scientific Approach. Pembelajaran ini lebih banyak melibatkan peserta didik
untuk menggali data dan menganalisis permasalahan. Dan dengan menggunakan
Discovery Method dengan Scientific Approach diharapkan peserta didik lebih
optimal dalam menganalisis masalah matematika sehingga materi dapat dipahami
peserta didik dengan baik.
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Seorang guru, dalam mengajar diharuskan untuk memilih metode mengajar yang
paling tepat sesuai dengan kondisi siswa, lingkungan atau pun sifat materi yang disajikan.
Salah satu alternatif metode pembelajaran yang dirasa paling tepat adalah metode
pembelajaran kooperatif karena mampu mengoptimalkan interaksi antara siswa dan Guru.
Rumuskan masalah dari skripsi ini adalah “Apakah ada perbedaan hasil belajar
siswa yang diajar dengan menggunaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT
(Number Heads Together) dengan siswa yang diajar dengan menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw di SMPN 1 Kwanyar semester 1 tahun ajaran 2013 2014 pokok bahasan sistem persamaan linear satu variabel kelas VII ?”
Variable bebas dalam penelitin ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe NHT
dan jigsaw, dimana pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbere Head Together)
menurut Rahayu adalah suatu model pembelajaran yang lebih mengedepankan kepada
aktivitas siswa dalam mencari, mengolah dan melaporkan informasi dari berbagai sumber
yang akhirnya dipersentasika didepan kelas. Model pembelajaran kopertif tipe Jigsaw
merupakan salah satu jenis strategi pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa
dalam kelompok- kelompok kecil untuk menyelidiki suatu topik umum. Variable terikat
dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa didapat dari selisih post- test dan pre- test.
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah siswa kelas VII SMP Negeri 01
Kwanyar tahun ajaran 2013- 2014. Sedangkan sampelnya adalah kelas VII– B dan kelas
VII– C. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes tertulis jenis tes essay.
Metode penelitian menggunakan desain control group pree– test–post- test. Kesimpulan
dari penelitian ini ”Ada perbedaan hasil belajaran antara siswa yang diajar dengan
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan hasil belajar siswa yang
diajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ”Dimana model
Pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa
pada pokok bahasan Sistem persamaan linear satu variable dibandingkan dengan model
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw.

Kata Kunci : NHT, Jigsaw, Model pembelajaran

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Umumnya pembelajaran yang terjadi di sekolah lebih bersifat satu
arah, maksudnya guru mendominas proses pembelajaran, guru menjadi pusat
informasi sedangkan siswa hanya menerima informasi yang di berikan oleh
guru. Pembelajaran seperti ini akan membuat siswa menjadi pasif dan tidak
mengalami proses belajar bermakna, dimana pada dasarnya proses belajar
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bermakna sangat dibutuhkan oleh siswa agar materi yang didapat lebih
mudah dipahami dan diingat.
Oleh sebab itu, strategi pembelajaran hendaknya diharuskan dapat
mengoptimalkan interaksi antara seluruh komponen dalam proses belajar
mengajar, komponen yang dimaksud adalah guru dan siswa. Seorang guru,
dalam mengajar diharuskan untuk memilih metode mengajar yang paling
tepat sesuai dengan kondisi siswa, lingkungan atau pun sifat materi yang
disajikan. Salah satu alternatif metode pembelajaran yang dirasa paling tepat
oleh peneliti untuk penelitian ini adalah metode pembelajaran kooperatif.
Dimana pembelajaran kooperatif itu sendiri merupakan istilah umum untuk
sekumpulan strategi pengajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama
kelompok dan interaksi antar siswa (Jacobsen 2009: 230).
Strategi pembelajaran kooperatifini dirancang untuk menyingkirkan
persaingan yang terdapat di dalam kelas, yang cenderung menimbulkan pihak
“yang menang dan yang kalah.” Ruang kelas yang kompetitif hanya akan
mengecilkan hati siswa untuk saling membantu antarsatu sama lain, Johnson
& Johnson (dalam Jacobsen 2009: 230). Dengan menerapkan metode
pembelajaran kooperatif tersebut diharapkan setiap siswa akan saling
membantu dan akan mempunyai motivasi untuk keberhasilan kelompok,
sehingga setiap siswa akan memiliki kesempatan yang sama untuk
memberikan kontribusi demi keberhasilan kelompoknya, Sanjaya (dalam
Pitriana 2010: 242).
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah
“Apakah ada perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunaan
model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Number Heads Together) dengan
siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe
jigsaw di SMP Negeri 1 Kwanyar semester pertama tahun ajaran 2013- 2014
pokok bahasan sistem persamaan linear satu variabel kelas VII ?”
C. Tujuan Penelitian
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Tujuanan peneliti

mengadakan penelitian ini adalah “Untuk

mengetahui perbedaan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT
(Number Heads Together) dan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw
terhadap hasil belajar siswa SMP pokok bahasan sistem persamaan linear satu
variabel kelas VII SMP Negeri 01 Kwanyar semester pertama tahun ajaran
2013 – 2014”.
D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Guru
a.

Menambah wawasan untuk menggunakan model pembelajaran
dalam meningkatkan hasil belajar siswa.

b.

Memberi solusi terhadap kendala pelaksanaan pembelajaran
Matematika.

2. Bagi Siswa
Memberikan suasana belajar yang menarik serta menyenangkan.
3. Bagi Peneliti
Sebagai bahan pertimbangan dan masukan atau referensi ilmiah untuk
penelitian lebih lanjut.
E. Kajian teori
1. Pengertian belajar.
Belajar adalah sebagai suatu proses dimana suatu organisme
berubah prilakunya sebagai akibat dari pengalaman, Gage (dalam Sagala
2010:13). Sedangkan henry E. Garrret (dalam Sagala 2010:13) juga
berpendapat bahwa belajar merupakan proses yang berlangsung dalam
jangka waktu lama melalui latihan maupun pengalaman yang membawa
kepada perubahan diri dan perubahan cara mereaksi terhadap suatu
perangsang tertentu. Kemudian Lester D. Crow (dalam Sagala 2010:13)
mengemukakan belajar ialah upaya

untuk mempeoleh kebiasaan-

kebiasaan, pengetahuan, dan sikap-sikap. Belajar dikatakan berhasil
manakala seseorang mampu mengulangi kembali materi yang telah
dipelajarinya, maka belajar seperti iu disebut “rote learning”. Kemudian,
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jika yang telah dipelajari mampu disampaikan dan diekspresikan dalam
bahasa sendiri, maka disebut “over learning”.
2. Pembelajaran Kooperatif
Nurulhayati (dalam Rusman 2012: 203) berpendapat bahwa
pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan
partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi.
Terdapat beberapa variasi dalam model pembelajaran kooperatif
diantaranya, ada empat pendekatan. Yaitu STAD, Jigsaw, TGT dan
pendekatan stuktural yang meliputi TPS dan NHT. Dan salah satu tipe atau
variasi dari pembeljaran kooperatif yang akan coba diterapkan dalam
pembelajaran ini adalah pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan
pembelajran kooperatif tipe NHT.
3. Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw
Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan model
pembelajaran kooperatif dengan siswa belajar dalam kelompok kecil yang
terdiri dari 3- 6 orang dengan memperhatikan keheterogenan, bekerjasama
positif dan setiap anggota bertanggung jawab untuk mempelajari masalah
tertentu dari materi yang diberikan dan menyampaikan materi tersebut
kepada anggota kelompok yang lain.
Langkah-langkah pembelajaran kooperatof tipe Jigsaw secara
singkat dapat dituliskan sebagai berikut :
1. Siswa dibagi atas beberapa kelompok (tiap kelompok anggotanya 3- 6
orang).
2. Materi pelajaran diberikan kepada siswa dalam bentuk teks yang telah
dibagi-bagi menjadi beberapa sub bab.
3. Setiapanggota kelompok membaca sub bab yang ditugaskan dan
bertanggung jawab mempelajarinya.
4. Anggota dari kelompok lain yang sudah mempelajari bab yang sam
bertemu dalam kelompok-kelompok ahli untuk mendiskusikannya.
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5. Setiap anggota kelompok ahli setelah kembali ke kelompoknya bertugas
mengajarkan teman-temannya.
6. Pada pertemuan dan diskusi kelompok asal, siswa-siswa dikenai tagihan
berupa kuis individu.
4. Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT
Pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together)
merupakan

jenis

pembelajaran

kooperatif

yang

dirancang untuk

mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur
kelas tradisional. Ada empat Fase NHT: Fase 1: Penomoran, fase 2:
Mengajukan Pertanyaan, fase 3: Berfikir Bersama , fase 4: Menjawab.
5. Hasil Belajar
Menurut Sujana, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan
yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya (dalam
Yasin 2012). Sedangkan menurut Hamalik, hasil belajar adalah sebagai
terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat di amati
dan di ukur bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan.
Hasil belajar salah satunya dapat diukur dengan cara melakukan tes
hasil belajar, dimana pengertian dari tes hasil belajar sendiri merupakan
butir tes yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah
mengikuti kegiatan belajar mengajar ( Triato 2010: 114). Dengan kata lain
hasil belajar dapat diukur dari hasil nilai post –test dikurangi hasil nilai
pree– test.

6.

Pembahasan
a. Rancangan Penelitian
Pada penelitian ini, penelitii menggunakan desain control
group pree–test–post-test yang merupakan bentu desain penelitian
dalam metode kuasi eksperimen. Dimana kelompok eksperimen dan
kelompok kontrol dipilih tanpa adanya penugasan random (acak).
Alasan tidak dilakukannya penugasan random ini disebabkan peneliti
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tidak dapat merubah kelas yang sudah ada sebelumnya, sehingga
peneliti dapat menentukan subjek penelitian yang mana saja yang
masuk kedalam kelompok-kelompok eksperimen. Desain dapat
digambarkan sebagai berikut:
E

01

χ

02

K0304

Keterangan :
E adalah kelompok eksperiment.
K adalah kelompok kontrol.
01 – 03 adalah pree-test.
02 - 04 adalah post-test.
χ adalah perlakuan yang diberikan.

Hal pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
menetapkan kelompok yang akan dijadikan kelompok eksperimen dan
kelompok yang akan dijadikan kelompok kontrol. Kelompok yang
menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ditetapkan
menjadi kelompok kontrol, sedangkan kelompok yang menggunakan
pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Headt Together)
ditetapkan menjadi kelompok eksperiment.
Sebelum diberi perlakuan, kelompok kontrol dan kelompok
eksperimen diberi pre-test terlebih dahulu, kemudian dilanjudkan
dengan memberikan perlakuan pada kelompok ekperiment berupa
pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together) dan
kelompok kontrol yang menggunkan metode pembelajaran kooperatif
tipe Jigsaw, kemudian diberikan post- test kepada kelompok control
dan kelompok eksperimen. Hasil dari post– test dikurangi pre–test
dijadikan sebagai hasil belajar.
b. Populasi dan Sampel.
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1. Populasi
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah siswa
kelas VII SMP Negeri 1 Kwanyar tahun ajaran 2013-1014.
2. Sample
Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan
tekhnik purposive sample, dimana menurut Arikunto (2010: 183)
purposive sample dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan
didasarkan atas strsta, random atau daerah tetapi didasarkan atas
adanya tujuan tertentu.
Pada penelitian ini tekhnik ini dilakukan karena atas
dasar pertimbangan kemampuan siswa yang akan diteliti, maka dari
hasil pertimbangan kepala sekolah dan guru mata pelajaran
matematika di sekolah yang bersangkutan diputuskan bahwa kelas
yang bias dijadikan sampel untuk penelitian ini adalah kelas VII– B
dan kelas VII– C.
c. Metode Pengumpulan Data.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tes tertulis
berbentuk tes essay sebagai metode pengumpulan data.
d. Tekhnik Analisi Data
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji- t sebagai
tekhnik analisis data. Rumus yang digunakan:

e. Penyajian Data
Dari hasil penelitian berupa data kuantitatif yaitu skor atau
nilai hasil belajar yang diperoleh dari hasil nilai post- tes dikurangi
hasil nilai pree- test pada pokok bahasan persamaan linier satu
variable. Maka didapat data.
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Analisis nilai Matematika kelas VII- B dengan menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe NHT.

Analisis nilai Matematika kelas VII- C dengan menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw.
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Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang seknifikan
mengenai hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan hasil
belajar siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw, maka langkah- langkah yang dilakukan sebagai
berikut:
1. Menentukanhipotesis
H0: ( Tidak ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang
diajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe
NHT dengan hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw).
Ha: (Ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang diajar
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT
dengan hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw).
2. Menentukan taraf signifikan ( )= 0,05 atau 5 .
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3. Menghitung derajad kebebasan

Jadi derajad kebebasannya adalah 83
4. Menghitung thitung

thitung =

5. Menentukan criteria pengujian
H0 ditolak jika

dengan

Dari daftar distribusi t, didapat ttabel = 1,66
6. Menarik kesimpulan
Karena

yaitu

, maka H0

ditolak. Karena H0 ditolak berarti ada perbedaan hasil belajar
antara

siswa

yang

diajar
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pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan hasil belajar siswa
yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif
tipe jigsaw.
Kriteria penolakan H0:
H0 ditolak apabila

Perbedaan yang terjadi karena adanya variasi dalam
mengajar antara siswa yang diajar dengan menggunakan variasi
model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan siswa yang
diajar

dengan

menggunakan

variasi

model

pembelajaran

kooperatif tipe jigsaw pada pokok bahasan persamaan linear satu
variable siswa SMP Negeri 1 Kwanyar.
f.

Kesimpulan dan Saran
a. Kesimpulan
Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan
selama dua kali pertemuan dan berdasarkan pembahasan serta
analisis yang telah dilakukan dapat diambil suatu kesimpulan
bahwa ”Ada perbedaan hasil belajaran antara siswa yang diajar
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT
dengan hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ”Dimana model
Pembelajaran kooperatif tipe NHTdapat meningkatkanhasil
belajar matematika siswa pada pokok bahasan Sistem persamaan
linear satu variable dibandingkan dengan model pembelajaran
kooperatif tipe Jigsaw.
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b. Saran
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang
telah dicapai dalam penelitian ini, makapenelitimemberikan saran
sebagaiberikut :
1.

Untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa, guru
hendaknyadapatmenerapkan model Pembelajaran kooperatif
tipe NHT secaraefektif pada soal matematika khususya untuk
pokok bahasan sistem persamaan linear satu variabel.

2.

Siswa perlu dibiasakan untuk dapat memecahkan masalah,
menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan ide- ide,
tidak semata-mata bergantung pada penjelasan dari guru
sehingga siswa akan belajar lebih aktif, kritis dan kreatif juga
lebih siap dan berani menunjukkan pendapatnya.

3.

Bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut diharapkan
dapat mencoba pokok bahasan yang lain dan lebih sempurna.

4.

Bagi calon guru diharapkan dapat mempersiapkan dan
mengatur strategi dalam penyampaian materi agar setiap
langkah kegiatan pencapaian kompetensi untuk siswa dapat
dilakukan

secara

bertahap

sehingga

diperoleh

hasil

pembelajaran matematika yang optimal.
Contoh soal (pree- test dan post- test):
1. Apa yang dimaksud dengan kalimat terbuka dan berikan contohnya!
2. Dengan cara substitusi, tentukan himpunan penyelesaaian dari persamaan

3. Dengan cara persamaan yang ekuivalen, tentukan himpunan penyelesaian dari
persamaan

.

4. Tentukan Hp dari

dengan menggunakan cara lawan dan

kebalikan!
Kunci Jawaban Soal Pree- Test dan Post- Test
No.

Jawaban
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1.

2.

Ditanya: apa yang dimaksud dengan kalimat terbuka
dan berikan contohnya!
Dijawab: Kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat
variable dan belum diketahui nilai
kebenarannya.
Contoh:
Rentang Nilai
Diketahui:
Ditanya: Tentukan Hpnya dengan cara substitusi
Dijawab:

5
10

5
1- 20
3
2

maka
10
(pernyataan salah)
maka
10
(pernyataan benar)

3.

4.

Rentang Nilai
Diketahui:
.
Ditanya: Tentukan Hpnya dengan cara persamaan yang
ekuivalen
Dijawab:
.

1- 25
5

Rentang Nilai
Diketahui:
Ditanya: Tentukan Hp dengan cara lawan dan kebalikan
Dijawab:

1- 30
2
3

5
5
5
5
5

5
5
5
5

Rentang Nilai
Jumlah
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PEMANFAATAN SOFTWARE GEOGEBRA DALAM PEMBELAJARAN
MATEMATIKA PADA POKOK BAHASAN GEOMETRI DAN ALJABAR
Putri Wulandari Ningsih
Putri.princess.ningsih@gmail.com

Mirza Ardhian Ahmad
Ardhian.ahmad@gmail.com
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA
ABSTRAK
Perkembangan zaman yang semakin pesat mampu mempengaruhi berbagai
bidang dalam kehidupan, seperti teknologi, ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan
politik. Perkembangan dari setiap bidang tersebut mampu memberikan pengaruh
pada bidang yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya saling keterkaitan
antara satu sama lain, dengan demikian sangat diharapkan antar bidang tersebut
mampu memberikan support untuk penyempurnaan dari setiap bidang.
Berdasarkan PERMENNEG PAN dan RB No. 16 tahun 2009 pasal 13 tentang
rincian kegiatan yang dinilai dituliskan bahwa guru memiliki kewajiban sebagai
pendidik selain mengajar yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya
inovatif. Untuk itu sebagai tenaga pendidik, guru juga diharapkan mampu
mengikuti perkembangan teknologi agar dapat menginovasikan pembelajaran
dengan pemanfaatan kemajuan teknologi.
Pada zaman yang modern ini, hampir tidak ada aktivitas yang tidak memanfaatkan
teknologi, misalnya teknologi computer. Sudah banyak sekolah yang memiliki
fasilitas teknologi yang baik. Namun dalam praktiknya, fasilitas teknologi tersebut
kurang dimanfaatkan dalam penyampaian materi pelajaran terutama pada mata
pelajaran matematika. Oleh sebab itu, penulis ingin mengenalkan salah satu
software yang dapat membantu dalam pembelajaran matematika melalui makalah
ini yang berjudul “Pemanfaatan Software GeoGebra Dalam Pembelajaran
Matematika Pada Pokok Bahasan Geometri Dan Aljabar”.
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini ialah untuk mengenalkan program
GeoGebra dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan geometri dan
aljabar. Geogebra merupakan suatu software yang bersifat dinamis dan interaktif
untuk mendukung pembelajaran dan penyelesaian persoalan matematika,
khususnya pada materi geometri, aljabar, dan kalkulus. Software Geogebra ini
dikembangkan oleh Markus Hohenwarter dari Austria di Universitas Florida
Atlantic. GeoGebra memiliki banyak manfaat untuk membantu dalam bidang ilmu
matematika, salah satunya ialah untuk membuat bangun ruang yang mampu
memberikan visualisasi lebih jelas.
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PENDAHULUAN
A.

LATAR BELAKANG
Perkembangan zaman yang semakin pesat mampu mempengaruhi
berbagai bidang dalam kehidupan, seperti teknologi, ekonomi, pendidikan,
lingkungan, dan politik. Perkembangan dari berbagai bidang tersebut saling
memberikan pengaruh, dari kelima bidang tersebut yang memberikan
pengaruh paling dominan pada bidang yang lainnya ialah bidang tekhnologi.
Namun, perlu kita sadari bahwa kemajuan tekhnologi tidak terlepas dari
peran bidang pendidikan. Jadi jangan sampai dunia pendidikan tertinggal
atau ditinggalkan oleh perkembangan tekhnologi. Dengan adanya pengaruh
yang besar antara bidang pendidikan dan teknologi, maka kedua bidang
tersebut dapat saling menyempurnakan.
Bidang pendidikan memiliki peran penting yakni melaksanakan
kegiatan pembelajaran. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada
siswa, teknologi dapat memberikan perannya dalam menyempurnakan
kegiatan proses pembelajaran. Misalnya dengan pemanfaatan teknologi
modern (software) yang dapat membantu dalam kegiatan proses
pembelajaran matematika.
Dalam dunia pendidikan seringkali materi pelajaran matematika
dianggap materi yang sulit, membosankan dan tidak ada kaitannya dengan
kehidupan sehari-hari. Paradigma tersebut timbul karena berbagai factor,
salah satunya ialah karena adanya penyampaian materi yang kurang
menarik.
Berdasarkan PERMENNEG PAN dan RB No. 16 tahun 2009 pasal 13
tentang rincian kegiatan yang dinilai dituliskan bahwa guru memiliki
kewajiban sebagai pendidik selain mengajar yaitu pengembangan diri,
publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Untuk itu sebagai tenaga pendidik,
guru juga diharapkan mampu mengikuti perkembangan teknologi agar dapat
menginovasikan pembelajaran dengan pemanfaatan kemajuan teknologi.
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Pada zaman yang modern ini, hampir tidak ada aktivitas yang tidak
memanfaatkan teknologi, misalnya teknologi computer. Sudah banyak
sekolah yang memiliki fasilitas teknologi yang baik. Namun dalam
praktiknya, fasilitas teknologi tersebut kurang dimanfaatkan dalam
penyampaian materi pelajaran terutama pada mata pelajaran matematika.
Oleh sebab itu, penulis ingin mengenalkan salah satu software yang dapat
membantu dalam pembelajaran matematika melalui makalah ini yang
berjudul

“Pemanfaatan

Software

GeoGebra

Dalam

Pembelajaran

Matematika Pada Pokok Bahasan Geometri Dan Aljabar”.
B.

BATASAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah yang luas tersebut diatas, makalah
ini hanya membahas masalah pemanfaatan salah satu software matematika
yaitu GeoGebra untuk membuat gambar obyek geometri ruang dan grafik
fungsi.

C.

RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan
diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini adalah
“Apa manfaat program GeoGebra dalam pembelajaran matematika pada
pokok bahasan Geometri dan Aljabar?”.

D.

MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari pembuatan makalah ini ialah untuk memenuhi
persyaratan akademis yaitu tugasa pada mata kuliah seminar matematika.
Tujuan dari pembuatan makalah ini ialah untuk mengenalkan program
GeoGebra dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan geometri
dan aljabar.

E.

MANFAAT
1. Melalui program GeoGebra, diharapkan guru mampu mengembangkan
media pembelajaran didalam proses belajar mengajar.
2. Melalui program GeoGebra, diharapkan siswa dapat mengkontruksi
gambar pada bangun ruang.
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PEMBAHASAN
A.

PENGERTIAN GEOGEBRA
Menurut dhini (2013), Geogebra singkatan dari Geometry dan
Algebra yang berarti suatu perangkat lunak inovatif matematika untuk
menyelesaikan masalah-masalah geometri dan aljabar. Tidak jauh berbeda
dengan pendapat Siti Salbiya (2013), Geogebra merupakan salah satu
software pembelajaran matematika yang bisa melakukan operasi geometri
secara dinamis, aljabar, serta kalkulus. Dari kedua pendapat tersebut,
penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Geogebra adalah Geogebra
merupakan suatu software yang bersifat dinamis dan interaktif untuk
mendukung

pembelajaran

dan

penyelesaian

persoalan

matematika,

khususnya pada materi geometri, aljabar, dan kalkulus. Sebagai sistem
geometri yang bersifat dinamis, kontruksi pada software Geogebra dapat
dibuat dengan menggunakan titik, vektor, ruas garis, garis, irisan
kerucut,dan begitu juga dengan fungsi dan mengubah hasil kontruksinya.
Selain itu Geogebra juga memiliki kemampuan system aljabar untuk
menyelesaikan hal-hal penting yang berkaitan dengan fungsi tertentu seperti
akar, titik ekstrim dan lain-lain, penggunaan rumus fungsi dan titik
koordinat secara langsung pada input bar serta mencari nilai turunan dan
integral dari suatu fungsi. Oleh sebab itu, Geogebra merupakan obyek yang
tepat untuk menampilkan obyek geomtri secara langsung.
Software Geogebra ini dikembangkan oleh Markus Hohenwarter dari
Austria di Universitas Florida Atlantic. Software ini dapat digunakan secara
gratis untuk semua kalangan, terutama untuk guru dan siswa. Karena
software ini memang dirancang Markus untuk tujuan pendidikan. Adapun
beberapa pemanfaatan program Geogebra pada pembelajaran matematika,
diantaranya ialah sebagai berikut:
1. Dapat menghasilkan lukisan-lukisan geometri dengan cepat dan teliti,
dibandingkan dengan menggunakan pensil, penggaris, atau jangka.
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2. Adanya fasilitas animasi dan gerakan-gerakan manipulasi (dragging).
Pada program Geogebra dapat memberikan pengalaman visual yang
lebih jelas kepada siswa dalam memahami konsep geometri.
3. Dapat dimanfaatkan sebagai balikan/evaluasi untuk memastikan bahwa
lukisan yang telah dibuat benar.
4. Mempermudah guru/siswa untuk menyelidiki atau menunjukkan sifatsifat yang berlaku pada suatu objek geometri.
Selain beberapa manfaat diatas geogebra juga memiliki kekurangan,
yaitu harus selalu mengup date java, kecuali menginstall versi offline dan
untuk Geogebra versi dibawah 5.0, belum bisa menggambar objek 3D.
Sedangkan Geogebra versi 5.0 sudah bisa digunakan untuk menggambar 3D
hanya saja masi dalam bentuk versi beta (software uji coba).
Program Geogebra ini berkembang mulai dari versi 1.0 yang
dikembangkan Markus pada tahun 2001. Berikut penjelasan dari kajian
ringkas sejarah Geogebra 1.0 dan mencari versi 4.0.
1.

Versi 1.0
Versi 1.0 merupakan versi pertama yang dikembangkan oleh Markus
Hohenwarter. Versi 1.0 sangat jarang digunakan, hal ini disebabkan
karena versi 1.0 masih mempunyai sangat sedikit alat dan pilihan.
Pilihan bahasanyapun Cuma ada dua pilihan, yaitu bahasa inggris dan
bahasa jerman.

2.

Versi 2.0
Versi 2.0 merupakan versi lanjutan dari versi 1.0 pada versi ini sudah
ditambahkan beberapa fitur yaitu: grafik fungsi x, devariatif, integral,
fungsi hiperbola, dan grafik gambar lebih tajam.

3.

Versi 3.0
Pada versi ini, ada banyak fitur yang ditambahkan yaitu terdapat 39
bahasa, kemampuan untuk mengeksport file ke web, dan perintah baru
dalam pengoprasian Geogebra, juga sudah ditambahkan beberapa
toolbar baru seperti toolbar area, slope, lenght, dan perimeter.
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4.

Versi 3.2
Pada versi ini tidak berbeda jauh dengan versi 3.0 hanya ada beberapa
tambahan seperti terjemahan kedalam 45 bahasa. Pada versi ini juga
sudah dikenalkan fitur spreadsheet, dan animasi VHA.

5.

Versi 4.0
Pada versi ini geogebra sudah diterjemahkan kedalam 50 bahasa, dan
juga ditambahkan geogebratube, yaitu sebuah alat yang memungkinkan
pengguna untuk membagi hasil kerja ke dalam web.

6.

Versi 5.0
Pada versi ini tidak jauh berbeda dengan versi sebelumnya, hanya pada
versi ini ditambahkan fitur 3D, yakni sebuah alat baru dalam geogebra
yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan menganalisa objek
3D.

B.

MANFAAT GEOGEBRA
Geogebra memiliki beberapa manfaat, diantaranya ialah:
1. Sebagai media pembelajaran matematika
Sebagai media pembelajaran matematika, Geogebra dapat
digunakan untuk menggambar grafik dari sebuah persamaan garis yang
biasanya ditentukan oleh sebuah gradien. Misalnya dalam pelajaran
matematika di SMP kelas VIII materi persamaan garis lurus, siswa
diminta membuat garis lurus dengan diketahui sebuah persamaan. Siswa
dapat dengan mudah menunjukkan garis lurus dari suatu persamaan
garis dengan menggunakan Geogebra dengan langkah-langkah sebagai
berikut:
a.

Buka software Geogebra

b.

Tuliskan persamaan pada bagian input yang terletak di bawah
sebelah kanan.

c.

Maka akan muncul grafik yang menunjukkan hasil persamaan garis
yang di input tadi.
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d.

Jika kita perhatikan dengan seksama, gradien di setiap persamaan
pasti berbeda-beda. Sebab semakin besar gradien, maka semakin
besar kemiringan grafik tersebut dan jika tegak lurus maka besar
gradiennya adalah 0.

2. Sebagai alat bantu membuat bahan ajar matematika
Microsoft Word merupakan salah satu software yang paling
penting dalam pembuatan bahan ajar matematika, namun seringkali
Microsoft Word tidak dapat digunakan secara cepat untuk menggambar
grafik. Disinilah Geogebra dapat memberikan fungsinya sebagai alat
bantu membuat bahan ajar matematika, dengan Geogebra kita dapat
membuat gambar grafik fungsi dengan hitungan detik.
3. Sebagai alat bantu menyelesaikan soal matematika
Geogebra dapat membantu kita dalam menyelesaikan soal matematika.
Misalnya, menentukan daerah himpunan penyelesaian hanya dengan
memasukkan persamaan garis dan titik maka akan muncul gambar yang
menunjukkan daerah himpunan yang diinginkan.
C.

TAMPILAN DALAM GEOGEBRA
Tampilan Geogebra sangat sederhana, pada bagian atas terdapat menu
yang tampak sebagai berikut:

Pada bagian bawah menu tampak pilihan icon (simbol) yang tampak sebagai
berikut:

Adapun fungsi dari setiap icon tersebut berbeda-beda, penjelasan fungsi dari
icon tersebut ialah berikut:
Table 2.1
Fungsi Icon
Icon

Nama

Fungsi

Pindah

Men-drag dan menempatkan objek bebas dengan
menggunakan mouse
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Titik Baru

Membuat titik pada garis, fungsi, kurva, atau pada
tampilan grafik.

Garis yang melalui

Membuat garis dengan meng-klik dua titik pada

dua titik

tampilan grafik, panjang ruas garis akan
dimunculkan

Garis tegak lurus

Membuat garis tegak lurus melalui sebuah titik dan
tegak lurus garis.

Polygon

Membuat polygon dengan minimal tiga titik.

Lingkaran dengan

Membuat lingkaran dengan titik pusat dan melalui

pusat melalui titik

sebuah titik.

Elips

Membuat elips dengan dua buah titik focus

Sudut

Membuat sudut dengan memilih tiga titik atau dua
buah garis.

Refleksi objek pada

Mencerminkan objek pada garis

garis
Teks

Untuk menyisipkan teks

Geser

Untuk menggeser objek pada tampilan.

Selain itu juga tampak tampilan bilah seperti berikut:

Ini merupakan bilah input,tempat menuliskan persamaan yang ingin dicari
bentuk garis kurvanya atau mengubah persamaan. Pada tampilan awal
geogebra, terdapat tampilan seperti berikut:
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Ini merupakan tampilan koordinat kartesius dalam geogebra, sebagai tempat
grafik, fungsi, kurva atau objek pada software geogebra.
Selain itu juga terdapat bilah symbol, bilah fungsi dan bilah perintah. Bilah
symbol terletak di kanan bawah terletak pada bilah masukan, sedangkan bilah
fungsi dan bilah perintah terletak di sebelah kanan bilah symbol.
D.

CARA DAN LANGKAH-LANGKAH PENGGUNAAN GEOGEBRA
1. Menggambar fungsi linear
Bentuk umum fungsi linear adalah f(x) = ax + b Perintah untuk
menggambar grafik fungsi linear adalah f(x)=ax+b.
1. Misal, kita akan menggambar grafik f(x)=5x+1, langkah pertama
adalah mengetikan fungsi f(x)=5x+1 pada bilah masukan.

2. Pada tampilan aljabar akan muncul persamaan garis f(x)=5x+1,
sedangkan pada tampilan grafik 2D akan muncul gambar grafik
dari fungsi f(x)=5x+1.
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3. Untuk fungsi

kuadrat

dan fungsi trigonometri jugs bisa

menggunakan cara yang sama.
2. Menggambar objek tiga dimensi
Untuk menggambar objek tiga dimensi di butuhkan geogebra versi 5.0
karena pada versi tersebut sudah ada fitur atau alat yang dikhususkan
untuk menggambar objek tiga dimensi.
Misal kita akan membuat balok dengan panjang 4, lebar 3, dan tingi 2
satuan.
Adapun langkah-langkah membuat balok sebagai berikut:


Membuat alas dari balok pada tampilan grafik 2D dengan panjang
4 dan lebar 3 satuan.



Membuka tampilan grafik 3D dengan cara tekan “Ctrl+Shift+3”
pada keyboard, maka akan muncul tampilan sebagai berikut:
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Pilih icon “paksakan ke prisma atau silinder”



Klik bangun ABCD pada tampilan grafik 3D, lalu isikan tinggi
yang diinginkan, misal diisikan 2 satuan lalu klik ok



Balok dengan panjang 4, lebar 3, dan tinggi 2 satuan telah jadi,
seperti pada gambar berikut:
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PENUTUP
A.

KESIMPULAN
Berdasarkan

rumusan

masalah

serta

pembahasan

pada

bab

sebelumnya dapat diambil suatu kesimpulan bahwa software GeoGebra
dapat membantu pelaksanaan pembelajaran matematika pada pokok bahasan
Geometri dan Aljabar. Adapun manfaat yang dapat diambil dari
pemanfaatan pembelajaran matematika pada pokok bahasan Geometrid an
Aljabar ialah sebagai berikut:
1. Gambar-gambar

bangun

geometri

yang

biasanya

dilakukan

menggunakan bangun baik berupa kerangka maupun bangun ruang
dapat dibuat dengan mudah yang lebih cepat dan teliti.
2. Adanya animasi gerakan (dragging) dapat memberikan visualisasi
dengan jelas.
3. Dapat digunakan sebagai alat evaluasi apakah pekerjaan yang dilakukan
adalah benar atau salah.
4. Memudahkan guru dan siswa untuk menyelidiki sifat-sifat yang berlaku
pada suatu objek.

B.

SARAN
321

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2014
“ Membangun Paradigma Baru Pembelajaran Matematika melalui
Implementasi Kurikulum 2013 “
Surabaya, 10 Mei 2014

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka:
1. Disarankan kepada pengajar matematika untuk mempelajari dan
mengaplikasikan program geogebra dalam pembelajaran geometri dan
aljabar untuk memberikan inovasi dalam proses pembelajaran
matematika.
2. Disarankan kepada siswa yang sudah menguasai program geogebra
untuk juga mempelajari penyelesaian geometri dan aljabar secara
matematis.

DAFTAR PUSTAKA
3. Oktaria,
Dini.
2013.
Sejarah
Geogebra.
Http://dhinioktariayudoraemon. wordpress.com/2013/11/02/sejarahgeogebra/.
4. Ggbkursus. 2013. Kajian Sejarah GeoGebra. http://ggbkursus.dk/
geogebra/nyheder/historisk-tilbageblik-pa-geogebra/?lang=ms
5. Salbiya, Siti. 2013. Penggunaan GeoGebra dalam pendidikan
matematika. http://sitisalbiya.wordpress.com/2013/10/01/penggunaangeogebra-dalam-pendidikan-matematika/
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PENGARUH KEMAMPUAN MENALAR SISWA DAN PEMBERIAN
EVALUASI BERKALA TERHADAP HASIL BELAJAR DALAM
PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI SMA HANGTUAH 4 SURABAYA
Mar’atus Sholikhah
Diah Wiyat Milantina
Maratus123@gmail.com
Diah.wiyatmilantina@gmail.com
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa dalam belajar, masing-masing individu memiliki
cara yang berbeda dalam berpikir. Berpikir yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan menalar yang
dimiliki masing-masing individu tersebut. Banyak orang beranggapan prestasi yang diraih siswa
dikarenakan kemampuan menalarnya yang memang dapat dikatakan bagus.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah terdapat pengaruh antara kemampuan menalar
pada pokok bahasan peluang dengan hasil belajar pada siswa kelas XI IPS 3 SMA Hangtuah 4 Sby tahun
pelajaran 2013/2014? Apakah terdapat pengaruh antara pemberian evaluasi berkala pada pokok bahasan
peluang dengan hasil belajar pada siswa kelas XI IPS 3 SMA Hangtuah 4 Sby tahun pelajaran 2013/2014
? Apakah terdapat pengaruh antara kemampuan menalar dan pemberian evaluasi berkala pada pokok
bahasan peluang terhadap hasil belajar pada siswa kelas XI IPS 3 SMA Hangtuah 4 Sby tahun pelajaran
2013/2014? Tujuannya adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara ke 3 variabel tersebut.
Berpikir dengan teliti dan tepat merupakan logika/ penalaran yang dimiliki masing-masing individu.
Logika/ nalar berasal dari kata Yunani yaitu logos yang berarti ucapan, kata, pengertian, pikiran, ilmu.
Logika/ nalar berfungsi sebagai pegangan dan bekal dalam usaha menggali ilmu, serta meningkatkan
kemandirian intelektual dan rohani seseorang. Ada beberapa indikator kemampuan menalar siswa antara
lain: indikator penalaran sebagai berikut:Kemampuan mengajukan dugaan, kemampuan manipulasi
matematika,kemampuan menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap
kebenaran solusi, kemampuan menarik kesimpulan dari pernyataan, kemampuan memeriksa kesahihan
suatu argumen, kemampuan menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi.
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 3 SMA Hangtuah 4 Surabaya. Pengambilan
data dilakukan melalui tes dan dianalisis dengan uji regresi linier berganda menggunakan bantuan program
statistik SPSS.
Kata Kunci: Kemampuan Menalar, Evaluasi, Prestasi, Regresi

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan dalam kamus bahasa Indonesia kontemporer adalah proses
pengubahan cara berpikir atau bertingkah laku dengan cara pengajaran, penyuluhan,
dan latihan proses mendidik (Salim dan Yenny, 2002: 353). Pendidikan di Indonesia
secara umum masih mengalami banyak masalah.Masalah tersebut menyangkut
banyak faktor yang terkait dengan pendidikan.Salah satu permasalahan pendidikan
diantaranya adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan
pendidikan.
Hal tersebut tidak pernah terlepas dari proses belajar siswa itu sendiri. Menurut
Hamalik (2011: 30) seseorang dikatakan telah belajar ialah jika terjadi perubahan
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tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari
tidak mengerti menjadi mengerti. Satu hal yang jelas adalah belajar hendaknya
menjadi prioritas. Terlebih belajar untuk melihat ke depan yakni belajar untuk
mengantisipasi realitas. Menurut Syah (2009: 5) belajar semakin penting bagi anak
dan remaja yang hidup dalam era globalisasi yang menuntut keterbukaan dan
kelenturan dalam pemikiran, serta kemampuan memecahkan masalah-masalah yang
ada untuk dapat bersaing ditingkat nasional dan internasional.
Dalam belajar, masing-masing individu memiliki cara yang berbeda dalam
berpikir. Berpikir yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan menalar yang
dimiliki masing-masing individu tersebut. Kita sudah begitu sering berpikir dan rasarasanya berpikir merupakan hal yang mudah. Semenjak kecil kita sudah biasa
melakukannya. Setiap hari kita berdialog dengan diri kita sendiri, orang lain,
berbicara, menulis, membaca suatu uraian, mengkaji tulisan, mendengarkan
penjelasan, serta mencoba menarik kesimpulan dari apa yang kita lihat dan dengar.
Namun apabila diselidiki lebih lanjut, dan terutama jika harus dipraktekkan
sungguh-sungguh, ternyata berpikir dengan teliti dan tepat merupakan kegiatan yang
sulit.(Poespoprodjo, 2011: 12) menyatakan bahwa berpikir dengan teliti dan tepat
merupakan logika/ penalaran yang dimiliki masing-masing individu. Logika/ nalar
berasal dari kata Yunani yaitu logos yang berarti ucapan, kata, pengertian, pikiran,
ilmu. Logika/ nalar berfungsi sebagai pegangan dan bekal dalam usaha menggali
ilmu, serta meningkatkan kemandirian intelektual dan rohani seseorang. Pegangan
yang kita miliki bisa jadi akan memberi dampak positif pada saat evaluasi
pembelajaran.
(Arikunto, 2012: 4) menyatakan bahwa evaluasi merupakan penilaian oleh guru
yang dilakukan dengan mengukur terlebih dahulu. Pemberian evaluasi secara berkala
kemungkinan besar akan memberikan kontribusi positif bagi hasil belajar siswa.
Menurut pengertian lama, pencapaian tujuan pembelajaran yang berupa hasil belajar,
merupakan hasil dari kegiatan belajar mengajar semata. Dengan kata lain, kualitas
kegiatan belajar mengajar adalah satu-satunya faktor penentu bagi hasilnya. Pendapat
seperti itu kini sudah tidak berlaku lagi. Pembelajaran bukanlah satu-satunya faktor
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yang menghasilkan hasil belajar, karena hasil belajar merupakan suatu hal yang
kompleks.
Jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan jenjang
pendidikan yang dipilih, selain kemampuan menalar dan tingkat tanggung jawab
siswanya lebih tinggi jika dibandingkan jenjang dibawahnya apabila ditinjau dari
faktor kedewasaan, jenjang SMA juga dapat memudahkan peneliti dalam hal
komunikasi dengan siswa. Dari uraian di atas, peneliti mengambil judul
“PENGARUH
EVALUASI

KEMAMPUAN
BERKALA

MENALAR

TERHADAP

SISWA
HASIL

DAN

PEMBERIAN

BELAJAR

DALAM

PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI SMA HANGTUAH 4 SURABAYA.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, dapat diketahui bahwa
yang menjadi masalah pokok bahasan dalam penelitian ini adalah ada atau tidaknya
pengaruh antara kemampuan menalar siswa dan pemberian evaluasi berkala terhadap
hasil belajar. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Apakah terdapat pengaruh antara kemampuan menalar pada sub pokok bahasan
peluang dengan hasil belajar pada siswa kelas XI IPS 3 SMA Hangtuah 4 Sby
tahun pelajaran 2013/2014?
2. Apakah terdapat pengaruh antara pemberian evaluasi berkala pada sub pokok
bahasan peluang dengan hasil belajar pada siswa kelas XI IPS 3 SMA Hangtuah
4 Sby tahun pelajaran 2013/2014 ?
3. Apakah terdapat pengaruh antara kemampuan menalar dan pemberian evaluasi
berkala pada sub pokok bahasan peluang terhadap hasil belajar pada siswa kelas
XI IPS 3 SMA Hangtuah 4 Sby tahun pelajaran 2013/2014?
C. Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya dapat
diuraikan sebagai berikut:
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1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara kemampuan menalar siswa
pada sub pokok bahasan peluang dengan hasil belajar siswa kelas XI IPS 3 SMA
Hangtuah 4 Surabaya.
2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara pemberian evaluasi berkala
pada sub pokok bahasan peluang dengan hasil belajar siswa siswa kelas XI IPS 3
SMA Hangtuah 4 Surabaya.
3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara kemampuan menalar siswa
dan pemberian evaluasi berkala pada sub pokok bahasan peluang terhadap hasil
belajar siswa kelas XI IPS 3 SMA Hangtuah 4 Surabaya.
D. Manfaat
Ada dua macam manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini. Dua manfaat
tersebut adalah:
1. Manfaat Praktis
a. Bagi sekolah
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini bagi sekolah adalah hasil
penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan, guna meningkatkan
hasil belajar siswa sesuai target yang diinginkan dalam pelajaran matematika.
b. Bagi peneliti
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini bagi peneliti adalah hasil
penelitian ini dapat menjadi sarana belajar untuk menjadi seorang pendidik
yang professional, agar siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik,
sehingga hasil belajar siswa sesuai dengan yang diharapkan.
2. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut
yang berkaitan dengan kemampuan menalar siswa dan pemberian evaluasi
berkala terhadap hasil belajar pada pelajaran matematika.
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METODE PENELITIAN
A. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah anak kelas XI IPS 3 pada kelas XI SMAHangtuah
4 Surabaya dimana kemampuan siswa dalam masing-masing kelas bervariasi artinya
tidak semuanya pintar ataupun tidak semua kemampuannya dibawah rata-rata, hal
tersebut telah diatur oleh kepala sekolah sebagai pendukung dari penelitian ini.
Pengambilan kelas XI IPS 3 sebagai sampel dilakukan secara random.
B. Prosedur Penelitian
Untuk mengumpulkan data, ada beberapa prosedur yang harus dilewati.
Prosedur tersebut dapat digambarkan seperti di bawah ini:
Tes Kemampuan
Menalar 1
Pembelajaran KD 1
Data 1

Evaluasi 1

Data 2
Tes Kemampuan
Menalar 2
Pembelajaran KD 2
Evaluasi 2

Tes Hasil Belajar

Data 3

Analisis Data
C. INSTRUMEN
Instrumen merupakan alat ukur yang dimiliki oleh peneliti untuk mengukur
kemampuan siswa serta mengambil data. Ada dua jenis instrumen yaitu test dan non
test. Sedangkan instrumen yang dipakai dalam penelitian ini merupakan instrumen
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tes dimana di dalamnya berisi tes uraian untuk dikerjakan siswa serta tes kemampuan
menalar siswa. Keampuhan instrumen yang digunakan ditentukan oleh Validitas
Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan
atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih memiliki
tingkat validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid ber arti memiliki
validitas rendah.

D. ANALISIS DATA

Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan diolah
dengan bantuan program statistik SPSS. Untuk uji validitas,setelah outputnya muncul
kita lihat kotak correlate pada baris total. Berikut adalah nilai korelasi antara total dan
semua butir soal:
No
1
2
3
4

Tes
KM 1
KM 2
EV 1
EV 2

S1
0,378
0,712
0,501
0,126

S2
0,648
0,159
0,474
0,859

S3
0,810
0,662
0,624
0,071

S4
0,662
0,108
0,486
0,381

S5
0,431
0,087

S6
0,624
0,403

Total
1
1
1
1

Dari tabel di atas, tampak bahwa semua nilai korelasi > alpha (0,05). Hal
tersebut menunjukkan bahwa semua butir soal valid.
Sebelum melakukan analisis regresi, maka akan dilakukan pemeriksaan asumsi
terlebih dahulu, antara lain:
1. Asumsi Normalitas Error
Hasil P-P Plot menunjukkan pola garis lurus mendekati sudut 45 0, sehingga
asumsi normalitas sisaan terpenuhi.
2. Asumsi Autokorelasi

Model
1

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-Watson

.533(a)

.284

.233

4.0445

2.160

Diperoleh nilai d = 2,160. Tidak ada autokorelasi jika du < d < 4 – du. Dengan
n = 31 dan k (banyaknya variabel bebas) = 2, maka diperoleh nilai du = 1,57.
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4 – du = 4 – 1,57 = 2,43. Karena du = 1,57 < d = 2,160 < 4 – du = 2,43 maka
dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kasus autokorelasi.
3. Asumsi Multikolinearitas
Dapat dilihat pada output SPSS bahwa nilai VIF untuk kemampuan menalar siswa = 1,251 < 10 dan nilai
VIF untuk evaluasi berkala siswa = 1,251 < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kasus
multikolinearitas.

4. Asumsi Heteroskedastisitas
Plot antara residual terstudentkan dengan nilai dugaan berpola acak, maka
tidak terjadi kasus heteroskedastisitas.
Uji parsial regresi:
1. H0 : Tidak terdapat pengaruh antara kemampuan menalar pada sub pokok bahasan
peluang dengan hasil belajar pada siswa kelas XI IPS 3 SMA Hangtuah 4 Sby
tahun pelajaran 2013/2014
H1 : Terdapat pengaruh antara kemampuan menalar pada sub pokok bahasan
peluang dengan hasil belajar pada siswa kelas XI IPS 3 SMA Hangtuah 4 Sby
tahun pelajaran 2013/2014
Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

B
54.298

Std. Error
10.301

Beta

(Constant)
X1

.046

.069

X2

.377

.144

Model

1

t

Sig.

5.271

.000

.118

.660

.469

2.623

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

.514

.799

1.251

.014

.799

1.251

Nilai signifikan pada X1 menunjukkan angka di atas alpha (0,05) yaitu sebesar
0,514 dan nilai t hitung = 0,660 < t α/2(db= n- k - 1) = 2,048. Maka terima H0, Hal tersebut
menunjukkan bahwa kemampuan menalar siswa tidak berpengaruh secara parsial
terhadap hasil belajar siswa
2. H0 : Tidak terdapat pengaruh antara kemampuan menalar pada sub pokok bahasan
peluang dengan hasil belajar pada siswa kelas XI IPS 3 SMA Hangtuah 4 Sby
tahun pelajaran 2013/2014
H1 : Terdapat pengaruh antara kemampuan menalar pada sub pokok bahasan
peluang dengan hasil belajar pada siswa kelas XI IPS 3 SMA Hangtuah 4 Sby
tahun pelajaran 2013/2014
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Nilai signifikan pada X2 menunjukkan angka di bawah alpha (0,05) yaitu sebesar
0,014 dan nilai t hitung = 2,623 > t

α/2(db= n- k - 1)

= 2,048. Maka tolak H0, Hal tersebut

menunjukkan bahwa evaluasi berkala siswa berpengaruh secara parsial terhadap hasil
belajar siswa.
Uji simultan regresi
1. H0 : Tidak terdapat pengaruh antara kemampuan menalar dan pemberian evaluasi
berkala pada sub pokok bahasan peluang terhadap hasil belajar pada siswa kelas
XI IPS 3 SMA Hangtuah 4 Sby tahun pelajaran 2013/2014.
H1 : Terdapat pengaruh antara kemampuan menalar dan pemberian evaluasi
berkala pada sub pokok bahasan peluang terhadap hasil belajar pada siswa kelas
XI IPS 3 SMA Hangtuah 4 Sby tahun pelajaran 2013/2014.
Model
1

Sum
of
Squares

Df

Mean Square

F

Regression

181.519

2

90.760

5.548

Residual

458.029

28

16.358

Total

639.548

30

Sig.
.009(a)

Dengan nilai signifikan sebesar 0,009 yang < alpha (0,05) dan nilai F hitung 5,548
> F tabel (k, n-k-1) = 3,34 , maka tolak H0 (terdapat pengaruh antara kemampuan
menalar dan pemberian evaluasi berkala pada pokok bahasan peluang terhadap hasil
belajar pada siswa kelas XI IPS 3 SMA Hangtuah 4 Sby tahun pelajaran 2013/2014).
Validasi model
Koefisien determinasi (R2) = 0,284 yang artinya kontribusi pengaruh
kemampuan menalar dan evaluasi berkala terhadap hasil belajar siswa rata-rata
sebesar 28,4%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang belum ada
dalam model. Jika kita melakukan prediksi besarnya hasil belajar siswa berdasarkan
kemampuan menalar dan evaluasi berkala, maka tingkat akurasinya sebesar 28,4%.
Uji F melalui ANOVA regresi menghasilkan p = 0,009. Hal tersebut menandakan
bahwa uji koefisien regresi secara simultan signifikan.
Uji t menghasilkan nilai p untuk kemampuan menalar dan evaluasi berkala siswa
masing-masing 0,514 dan 0,014. Artinya hanya evaluasi berkala yang berpengaruh
signifikan terhadap besarnya hasil belajar siswa.
1. Model hasil regresi:
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Hasil belajar siswa = 54,298 + 0,046 kemampuan menalar + 0,377 evaluasi
berkala.
Variabel yang berpengaruh secara signifikan adalah evaluasi berkala dengan
koefisien regresi sebesar 0,377. Artinya semakin besar nilai evaluasi berkala,
maka semakin tinggi hasi belajar siswa. Pada keadaan kemampuan menalar
konstan, jika evaluasi berkala meningkat 1 tingkat, maka hasil belajar siswa akan
naik sebesar 0,377.
2. Prediksi
Misal seorang anak dengan kemampuan menalar 50 dan nilai evaluasi
berkalanya 80, maka nilai hasil belajarnya:
Hasil belajar = 54,298 + 0,046 (50) + 0,377 (80)
= 86,758.
Besar prediksi hasil belajarnya = 86,758.
Tingkat akurasi dari prediksi ini adalah sebesar 28,4% (relatif rendah), akan
tetapi bersifat general (karena nilai p untuk uji F pada ANOVA sebesar 0,009).
3. Faktor Determinan
Zhasil belajar = 0,118 Zkemampuan menalar + 0,469 Z evaluasi berkala.
Variabel yang berpengaruh paling kuat terhadap hasil belajar adalah evaluasi
berkala, kemudian kemampuan menalar. (Koefisien standardize beta terbesar
menunjukkan bahwa pengaruhnya paling kuat, seandainya seluruh variabel
signifikan). Dalam penelitian ini, yang signifikan hanya evaluasi berkala, jadi
yang berpengaruh secara bermakna terhadap hasil belajar siswa hanya evaluasi
berkala.
SIMPULAN
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:
1. Tidak terdapat pengaruh antara kemampuan menalar pada sub pokok bahasan
peluang dengan hasil belajar pada siswa kelas XI IPS 3 SMA Hangtuah 4 Sby
tahun pelajaran 2013/2014.
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2. Terdapat pengaruh antara pemberian evaluasi berkala pada sub pokok bahasan
peluang dengan hasil belajar pada siswa kelas XI IPS 3 SMA Hangtuah 4 Sby
tahun pelajaran 2013/2014 .
3. Terdapat pengaruh antara kemampuan menalar dan pemberian evaluasi berkala
pada sub pokok bahasan peluang terhadap hasil belajar pada siswa kelas XI IPS
3 SMA Hangtuah 4 Sby tahun pelajaran 2013/2014.
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DATA PENELITIAN
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

X1
44
48.5
34.5
57.5
43
60
52.5
45.5
27.5
43.5
52.5
57.5
55
41

X2
85.5
82.5
68
73
76.5
78
79
71.5
73
76.5
87.5
76.5
77.5
78

Y
85
93
88
80
82
87
92
82
87
82
90
87
85
83

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

64.5
54.5
40
30.5
57
52.5
71
59.5
64.5
33.5
67.5
60
69
48.5
55

71.5
76.5
79
79
84.5
76.5
86.5
84.5
89.5
67.5
79.5
89.5
83
79
84.5

332

78
88
88
88
92
82
92
92
92
78
87
80
92
87
90

30
31

63.5 76.5 90
31
79
80

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2014
“ Membangun Paradigma Baru Pembelajaran Matematika melalui
Implementasi Kurikulum 2013 “
Surabaya, 10 Mei 2014
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN MAKE A MATCH DENGAN
PEMBELAJARAN LANGSUNG TERHADAP HASIL BELAJAR KELAS
VII SMPN 2 SUKODONO TAHUN AJARAN 2013/2014
Wenda Ayu Mawarti1
Windi Ayu Mawarni2
Dita Ristiyanti Wardani3
Wendaayumawarti@gmail.com1
Moomoobooboo74@gmail.com2
ditaristiyanti@gmail.com3
Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, UNIPA Surabaya

Abstract
This research is motivated by the fact that during the learning process at school mostly centered /
focused on the teacher, while the students tend to be passive in receiving information resulting in
low student learning outcomes. One way to raise student learning outcomes using cooperative
learning model to Make a Match. The purpose of this study was to determine the effect learning
model to Make a Match with direct instruction on learning outcomes set of class VII SMP 2
Sukodono academic year 2013/2014.The population of this study were all students of class VII SMP
2 Sukodono academic year 2013/2014 which consisted of 320 students. Subjects in this study
consisted of two classes are taken by simple random sampling is a class VII-I as an experimental
class and class VII-B as the control class. Data obtained by the test method. Problem is that used
objective tests given at pretest and posttest. The analysis used is the t-test.The final conclusion is
that the learning model to Make a Match with learning directly affect learning outcomes set of class
VII SMP 2 Sukodono academic year 2013/2014.
Keyword: Make A Match, Learning Outcomes

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang
dinamis dan syarat perkembangan.Oleh karena itu Perubahan dalam arti perbaikan
pendidikan pada semua tingkat perlu terus menerus dilakukan sebagai antisipasi
kepentingan masa depan dan tuntutan masyarakat modern (Amri, 2013: 1).
Dalam hal ini perubahan kurikulum akan menjadi acuan yang lebih baik dari
yang sebelumnya dan diharapkan dapat menghasilkan manusia-manusia yang
berkualits dibidang ilmu pengetahuan. Matematika sebagai mata pelajaran yang
menggunakan sarana berfikir, logis, sistematis, dan kritis dalam diri peserta didik
untuk menunjang keberhasilan belajarnya dalam menempuh pendidikan yang lebih
tinggi. Selama ini proses pembelajaran matematika di sekolah kebanyakan
berpusat/berfokus pada guru, sedangkan siswa cenderung pasif dalam menerima
informasi, pengetahuan dan ketrampilan dari guru.Akibatnya pembelajaran kurang
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berjalan dengan lancar serta dianggap sulit dan membosankan oleh siswa sehingga
berimplikasi pada hasil belajar matematika yang diperoleh siswa.
Salah satu cara membangkitkan hasil belajar siswa dalam proses
pembelajaran adalah dengan menggunakan cara/model yang tepat yakni model
pembelajaran kooperatif tipe Make a Match (mencari pasangan).
Melihat paparan diatas, penulis mengambil judul, “Pengaruh model
pembelajaran Make a Match dengan pembelajaran langsung terhadap hasil belajar
kelas VII SMPN 2 Sukodono tahun ajaran 2013/2014”.
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latarbelakang yang diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah
sebagai berikut:“Apakah model pembelajaran tipe Make a Match dengan
pembelajaran langsung berpengaruh terhadap hasil belajar kelas VII SMPN 2
Sukodonotahunajaran 2013/2014?”.
3. Tujuan
Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian iniadalah: “Untuk mengetahui
pengaruh model pembelajaranMake a Match dengan pembelajaran langsung
terhadap hasil belajar kelas VII SMPN 2 Sukodono tahunajaran 2013/2014”.
4. Manfaat
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya:
1. Bagi siswa, dapat memotivasi siswa dalam memahami materi.
2. Bagi guru, memberikan referensi model pembelajaran yang akan diterapkan
pada siswa.
3. Bagipeneliti, dapatmenemukan model pembelajaran yang tepat untuk
diterapkan pada siswa dalam pembelajaran matematika, sehingga dapat
menambah pengalaman mengajar dengan menggunakan berbagai model
pembelajaran.

B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian pra-eksperimen dengan rancangan One
Group Pretest-Posttest Design (Arikunto, 2010: 125) yang bertujuan untuk
mengetahui pengaruh model pembelajaran Make a Match dengan pembelajaran
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langsung terhadap hasil belajar siswa SMP. Pengambilan subjek penelitian
dilakukan dengan cara simple random sampling ditetapkan kelas VII-I (kelas
eksperimen) dan kelas VII-B (kelas kontrol), sedangkan pengumpulan data
penelitian dilakukan dengan cara mengerjakan lembar soal dalam bentuk pilihan
ganda yang sudah dilakukan uji coba dikelas VII-A yaitu menguji validitas korelasi
point biserial, reliabilitasK-R 20, tingkat kesukaran butir soal, dan daya pembeda.
Koefisien hasil uji validitaskorelasi point biserialantara 1,385 sampai 6,387,
koefisien hasil reliabilitas K-R 20sebesar 0,676, koefisien hasil tingkat kesukaran
butir soal antara 0,281 sampai 0,906, sedangkan koefisien daya pembeda berkisar
antara 0,130 sampai 0,476. Data pretest dan posttest dianalisis dengan teknik
analisis uji-t statistika parametrik setelah dilakukan uji asumsi normaliatas dan uji
homogenitas.
Hasil uji normaliatas data pretest siswa yang diperlakukan dengan model
kooperatif tipe Make a Match (mencari pasangan) dengan menggunakan rumus chi
kuadrat sebesar 3,043 dan siswa yang diperlakukan dengan model pembelajaran
langsung sebesar 2,856 yang berarti kedua data tersebut berdistribusi normal,
sedangkan hasil uji normalitas dengan mnggunakan teknik yang sama pada data
posttest siswa yang diperlakukan dengan model kooperatif tipe Make a Match
(mencari pasangan) sebesar 10,068 dan siswa yang diperlakukan dengan model
pembelajaran langsung sebesar 9,961 yang berarti kedua data tersebut juga
berdistribusi normal. Hasil uji homogenitas data pretest dengan teknik bartlet
sebesar 1,356 pada taraf signifikan 3,841 yang berarti data tersebut homogen,
sedangkan hasil uji homogenitas data posttest dengan teknik yang sama sebesar
0,214 pada taraf signifikan 3,841 yang berarti data tersebut juga homogen.

C. HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian ini dipaparkan dalam dua sajian.Sajian pertama disebut
statistik deskriptif hasil belajar siswa dan sajian kedua uji hipotesis.
Statistik deskriptif.Statisrik deskriptif hasil belajar siswa pretest dan
posttest, diuraikan pada tabel 1 dan 2 dibawah ini.
Tabel 1 :

Statistik deskriptif hasil belajar siswa pretest
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No

Kelas

N

Mean Std. deviation

1.

Eksperimen 32

65,9

16,69

2.

Kontrol

66,3

19,02

Tabel 2 :
No

32

Statistik deskriptif hasil belajar siswa posttest
Kelas

N

Mean Std. deviation

1.

Eksperimen 32

82,8

13,52

2.

Kontrol

71,5

15,54

32

Berdasarkan tabel 1 dan 2 diatas, pada N = 32 diperoleh mean pretes hasil
belajar siswa kelas ekperimen (sebelum diperlakukan dengan model kooperatif tipe
Make a Match(mencari pasangan)) sebesar 65,9 dan kelas kontrol (sebelum
diperlakukan dengan model pembelajaran lansung) sebesar 66,3 sedangkan mean
posttest hasil belajar siswa kelas ekperimen (setelah diperlakukan dengan model
kooperatif tipe Make a Match(mencari pasangan)) sebesar 82,8 dan kelas kontrol
(setelah diperlakukan dengan model pembelajaran lansung) sebesar 71,5. Mean
posttest kelas eksperimen lebih tinggi dari pada mean pretestkelas eksperimen,
artinya terjadi peningkatan 16,9 (20,41%). Standar deviasi hasil pretes sebesar
16,69, sedangkan standar deviasi hasil posttest sebesar 13,52.
Uji hipotesis.Untuk menguji hipotesis model kooperatif tipe Make a Match
(mencari pasangan) dengan pembelajaran langsung berpengaruh terhadap hasil
belajar siswa subpokok bahasan operasi himpunan, didasarkan pada hasil analisis
uji-t. Kaidah yang digunakan adalah hipotesis alternative (Ha) yaitu model
kooperatif tipe Make a Match (mencari pasangan) dengan pembelajaran langsung
berpengaruh terhadap hasil belajar siswa subpokok bahasan operasi himpunan,
sedangkan hipotesis nihil (Ho) yaitu model kooperatif tipe Make a Match (mencari
pasangan) dengan pembelajaran langsung tidak berpengaruh terhadap hasil belajar
siswa subpokok bahasan operasi himpunan, dengan peluang (1-½α) pada taraf
signifikan 5% dan derajat kebebasan (dk) = n1+n2-2. Rangkuman hasil analisis ujit diuraikan pada tabel 3 dibawah ini.
Tabel 3 :
No

Rangkuman hasil analisis uji-t hasil belajar siswa
Kelas

N

Mean

Varian
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1.

Eksperimen 32

82,8

213,335

2.

Kontrol

71,5

257,061

32

2,947

Berdasarkan tabel 3 diatas, diperoleh t sebesar 2,947 pada taraf signifikan
2,00. Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, artinya model kooperatif tipe
Make a Match (mencari pasangan) dengan pembelajaran langsung berpengaruh
terhadap hasil belajar siswa subpokok bahasan operasi himpunan.

D. PEMBAHASAN
Penelitian pengaruh model kooperatif tipe Make a Match (mencari pasangan)
dengan pembelajaran lansung terhadap hasil belajar siswa dengan menggunakan
One Group Pretest-Posttest Design menghasilkan temuan penelitian bahwa model
kooperatif tipe Make a Match (mencari pasangan) dengan pembelajaran langsung
berpengaruh terhadap hasil belajar siswa subpokok bahasan operasi himpunan.
Berdasarkan data hasil penelitian diketahui jumlah subjek sebagai sampel
yang dianalisis yaitu kelas VII-I (kelas eksperimen) sebanyak 32 siswa dan kelas
VII-B (kelas control) sebanyak 32 siswa SMPN 2 Sukodono. Data hasil belajar
kelas eksperimen (diperlakukan dengan model kooperatif tipe Make a
Match(mencari pasangan)) dan kelas kontrol(diperlakukan dengan model
pembelajaran langsung), kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis
uji-t statistika parametrik untuk mengetahui perbedaan nilai antara kelas
eksperimen dan kelas kontrol. Hasil analisis uji-t, menunjukkan bahwa nilai t hitung
sebesar 2,947 dengan derajat kesukaran (dk)=62, pada taraf signifikan sebesar 2,00.
Karena t hitung > t tabel, hal ini menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima.
Dengan demikian, model kooperatif tipe Make a Match (mencari pasangan) dengan
pembelajaran langsung berpengaruh terhadap hasil belajar siswa subpokok bahasan
operasi himpunan.
Penelitian ini tentunya masih memilki banyak kelemahan, baik yang
bersumber dari terbatasnya populasi, instrument yang digunakan untuk
mengumpulkan data, maupun rancangan ekspserimental yang diterapkan.Oleh
karena itu, hasil penelitian ini masih perlu diverifikasi melalui peneliatian dengan
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menggunakan metode yang lebih komprehensif sehingga dapat menghasilkan
temuan penelitian yang lebih sahih.

E. SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa model pembelajaran
kooperatif tipe Make a Match (mencari pasangan) dengan pembelajaran langsung
berpengaruh terhadap hasil belajar siswa subpokok bahasan operasi himpunan kelas
VII SMPN 2 Sukodono.

F. SARAN
Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis menyarankan sebagai berikut,
1. Perlumengkaji lebih mendalam tidak hanya hasil belajar, namun disarankan
dapat meneliti variabel lain seperti motivasi dan aktivitas peserta didik dari
masing-masing model pembelajaran.
2. Perlu adanya sentuhan dan pembinaan tentang pentingnya belajar bagi peserta
didik, sehingga peserta didik berlomba-lomba untuk mendapatkan prestasi yang
terbaik.
3. Peserta didik hendaknya selalu meningkatkan hasil belajarnya semaksimal
mungkin.
4. Guru lebih meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan metode
pembelajaran yang lebih bervariatif dan lebih menarik bagi peserta didik,
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H. Lampiran
UJI HIPOTESIS KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL
Hipotesis
H0
: 𝜇1 = 𝜇2
H1 : 𝜇1 ≠ 𝜇2
Rumus yang digunakan
𝑥
̅̅̅1 − ̅̅̅
𝑥1

𝑡=
√

(𝑛1 − 1)𝑠12 + (𝑛2 − 1)𝑠22
1
1
[ + ]
×
𝑛1 + 𝑛2 − 2
𝑛1 𝑛2

Pengujian Hipotesis
Dari data diperoleh
No

Data

KelasEksperimen
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1
2
3
4

Jumlah
N
Rata-rata (𝑥̅ )
𝑠𝑖2

2688
32
82,8
213,355

2294
32
71,5
257,061

Berdasarkan rumus


= Rata-rata skor akhir kelompok ekperimen

x1


x2

= Rata-rata skor akhir kelompok kontrol

S12

= Varians skor akhir kelompok eksperimen

S 22

= Varians skor akhir kelompok kontrol

n1

= Jumlah siswa kelompok eksperimen

n2

= Jumlah siswa kelompok kontrol
𝑥1 − ̅̅̅
̅̅̅
𝑥2

𝑡=
√
𝑡=

𝑡=

(𝑛1 − 1)𝑠12 + (𝑛2 − 1)𝑠22
1
1
×[ + ]
𝑛1 + 𝑛2 − 2
𝑛1 𝑛2
82,8 − 71,5

(
)
√ 31 × 213,355 + (31 × 257,061) × [ 1 + 1 ]
32 + 32 − 2
32 32
11,3

√(6614,005) + (7968,876) × [0,0625]
62
11,3
11,3
𝑡=
=
√235,2078 × [0,0625] √14,70048
11,3
𝑡=
= 2,94722
3,834121
Pada thitung diperoleh 2,94722, sedangkan pada ttabel dengan ∝= 5 % dengan
dk = 32 + 32 – 2 = 62 diperoleh ttabel = 2,00.
Karena thitung> ttabel, maka dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima,
artinya terdapat pengaruh yang signifikan, kelas eksperimen dan kelas kontrol
secara nyata.
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PROFIL PENALARAN PROBABILISTIK SISWA SMP LAKI - LAKI
DALAM PEMECAHAN MASALAH PROBABILITAS
Moh. Syukron Maftuh.S.Pd.M.Pd1
mtu_hutfam@yahoo.co.id
Abstrak
Derajat keyakinan seseorang tentang kemungkinan munculnya suatu kejadian
sangat dipengaruhi oleh ada tidaknya pengetahuan tentang kejadian tersebut. Seseorang
perlu melakukan penalaran untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah
elemen-elemen random atau masalah yang memuat unsur ketidakpastian. Ketika seseorang
membutuhkan kuantitas dari derajat keyakinan tersebut, maka dibutuhkan suatu ukuran
untuk menentukan derajat keyakinan tersebut. Keseluruhan konsep tentang kemungkinan
munculnya suatu kejadian dikembangkan menjadi teori probabilitas atau peluang.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara lengkap profil
penalaranprobabilistik siswa dalam pemecahan masalah probabilitas ditinjau dari
perbedaan jenis kelamin.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan datanya
dilakukan dengan pemberian tes berupa tugas pemecahan masalah probabilitas (TPMP)
dan wawancara berbasis tugas. Dalam penelitian ini digunakan satu siswa yaitu siswa lakilaki. Proses pengumpulan data pada penelitian ini dimulai dengan cara subjek diberi
kesempatan untuk mengerjakan secara tertulis Tugas Pemecahan Masalah Probabilitas
(TPMP). Selanjutnya peneliti menganalisis hasil tes tertulis subjek ke-i (i=1, 2, 3, 4).
Apabila peneliti ragu terhadap jawaban tertulis subjek ke-i, peneliti mewawancarai subjek
ke-i untuk tujuan mengklarifikasi pekerjaan tes tertulisnya. Dari hasil analisis ini
didapatkan data subjek ke-i secara tertulis dan secara lisan. Selanjutnya dilakukan
triangulasi sumber yaitu membandingkan data dari sumber yang berbeda. Sumber yang
berbeda itu adalah berupa masalah yang berbeda, yang terdapat pada tugas pemecahan
masalah probabilitas (TPMP). Dari hasil triangulasi yang cendrung sama adalah merupakan
data subjek ke-i yang valid
Penalaran probabilistik siswa laki-laki, yaitu subjek cendrung bisa merespon
berbagai situasi dalam suatu konteks yang memuat unsur ketidakpastian,adapun
penalaranya dalam setiap langkah pemecahan masalah probabilitas.Dalam memahami
masalah yang diberikan subjek mengumpulkan fakta-fakta yang tertulis di soal dengan
cara menyebutkan hal-hal yang diketahui dan menyebutkan hal-hal yang ditanyakan, tetapi
ketika mengumpulkan fakta tersebut subjek membaca kembali soal yang diberikan sebayak
1 kali serta menerapkan logika dalam memahami masalahnya, dengan cara
mengkomunikasikan masalah melalui sketsa gambar, ketika menunjukkan elemen-elemen
yang diketahui dari soal, subjek mencoba mengkomunikasikan informasi yang subjek
peroleh dengan menggambar sketsa berupa diagram pohon. Hal ini menunjukkan
kecondongan subjek untuk menjelaskan pemahamannya dengan menggunakan sketsa
gambar, subjek juga memperkirakan bahwa data yang diberikan cukup untuk digunakan
dalam menyelesaikan soal, tetapi subjek tidak memberikan alasan mengapa data-data
tersebut telah cukup baginya untuk mengerjakan, ketika subjek membuat dugaan yaitu
dengan menceritakan kembali masalah yang diberikan dengan bahasanya sendiri, subjek
tanpa membaca ulang soal yang diberikan.Dalam merencanakan sesuatu masalah subjek
cepat dalam mengambil keputusan mengenai strategi yang akan digunakan dalam
menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Subjek dalam merencanakan masalahnya
denga menggunakan satu strategi, serta subjek menjelaskan langkah-langkah garis besar
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strategi yang akan digunakan dalam memecahkan masalah sesuai dengan kondisi dari
masalah yang diberikan. Dalam menyelesaikan masalah yang diberikan subjek
melaksanakan rencana sesuai dengan strategi yang telah direncanakan urut mulai dari hal
yang diketahu sampai dengan hasil akhir yang ditemukan, tetapi subjek dalam
melaksanakan rencananya cendrung membuat hal-hal yang simpel, serta setiap akhir
jawaban subjek membuat suatu kesimpulan akhir dan subjek mengecek kebenaran dari
solusi yang subjek peroleh dengan cara subjek mengaitkannya dengan konteks situasi
masalah yang diberikanserta juga subjek dalam memberikan keyakinan atas jawabanya
yang sudah diperoleh dengan tegas bahwa jawaban yang sudah diperoleh adalah benar
Kata kunci: Penalaran Probabilistik, Pemecahan Masalah Probabilitas, Jenis Kelamin

PENDAHULUAN
Mengetahui potensi siswa merupakan hal penting yang tidak bisa diabaikan
dalam pembelajaran. Salah satu faktor penyebab keberhasilan pembelajaran
matematika adalah kemampuan guru mengidentifikasi dan meningkatkan potensi
siswanya, salah satunya mengidentifikasi dan meningkatkan penalaran siswa, serta
kemampuan pemecahan masalah. Sehingga dengan mengetahui penalaran siswanya
serta mengetahui kemampuan pemecahan masalah yang dilakukan siswa, guru
diharapkan mampu merencanakan pembelajaran yang tepat dalam proses
pembelajaran matematika yang pada akhirnya akan dicapai hasil pembelajaran yang
optimal.
Permendiknas No. 22 tahun 2006 (Depdiknas, 2006) menyatakan bahwa
pelajaran matematika Sekolah Menengah Pertama bertujuan agar para siswa SMP:
a. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep 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 menyusun
gagasan dan pernyataan matematika.
c. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah,
merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan
solusi yang diperoleh.
d. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media
lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.
e. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu
memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari
matematikar, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.
Dari penjelasan Permendiknas No. 22 tahun 2006 di atas terlihat jelas bahwa
salah satu aspek penting yang menjadi tujuan pengajaran matematika sekolah
termasuk di indonesia adalah pengembangan kemampuan pemecahan masalah
Pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah masalah yang berkaitan
dengan probabilistik. Masalah probabilistik (a probability situation) adalah
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masalah yang memuat unsur ketidakpastian (a situation involving uncertainty).
Masalah yang memuat unsur ketidak pastian adalah suatu masalah yang mengacu
pada suatu aktivitas atau eksperimen random yang bisa mendapatkan berbagai hasil
yang mungkin, tetapi hasil yang pasti tidak dapat ditentukan sebelumnya secara
tepat.
Mengambil keputusan untuk merespon situasi probabilistik merupakan
bagian integral dari kehidupan manusia. Sebagai contoh seorang calon mahasiswa
memutuskan memilih program studi pada universitas tertentu dalam mengikuti
ujian masuk perguruan tinggi, meskipun dia tidak mengetahui berapa besar
kemungkinan untuk diterima pada program studi tersebut. Dilain pihak ada calon
mahasiswa lain yang mempunyai kemampuan yang sama akan tetapi tidak berani
memilih program studi tersebut. Ketika seseorang berpikir dalam situasi yang
memuat unsur ketidakpastian tersebut, maka seseorang akan berpikir probabilistik.
Ketika seseorang menyelesaikan masalah yang memuat unsur ketidakpastian,
kata kemungkinan biasanya digunakan untuk mempresentasikan derajat keyakinan
secara subjektif munculnya suatu kejadian. Derajat keyakinan seseorang tentang
kemungkinan munculnya suatu kejadian sangat ditantukan oleh ada tidaknya
pengetahuan tentang kejadian tersebut. Seseorang perlu melakukan penalaran untuk
mengambil keputusan dalam menyelesaiakan masalah elemen-elemen random atau
masalah yang memuat unsur ketidakpastian. Ketika seseorang membutuhkan
kuantitas dari derajat keyakinan tersebut, maka dibutuhkan suatu ukuran untuk
menentukan derajat keyakinan tersebut. Keseluruhan konsep tentang kemungkinan
munculnya suatu kejadian dikembangkan menjadi teori probabilitas atau peluang
(Sujadi, 2008)
Di indonesia materi pokok statistik dan peluang sebagian besar dari mata
pelajaran matematika telah tercantum dalam kurikulum 1975, artinya statistik dan
peluang harus diajarkan di sekolah, bukan saja di sekolah menengah, tetapi juga di
sekolah dasar (Sujadi, 2010). Kurikulum nasional di indonesia yang berlaku saat ini
yaitu KTSP juga memasukkan topik statistik dan peluang sebagai bagian dari mata
pelajaran matematika. Materi pokok statistik dan peluang secara formal dipelajari
pertama kali, ketika siswa duduk di kelas IX SMP semester 1. Materi pokok peluang
dan statistika memuat beberapa masalah keseharian yang dihadapi oleh sebagaian
besar siswa. Masalah keseharian tersebut dimungkinkan berupa masalah yang
memuat situasi probabilistik, sehingga pengetahuan tentang bagaimana siswa
bernalar ketika merespon masalah yang memuat situasi probabilistik tersebut
penting untuk diketahui
Sedangkan aspek penting lain yang juga menjadi tujuan pengajaran
matematika adalah pengembangan kemampuan bernalar. Seyogyanya tujuan ini
juga menjadi perhatian guru dalam pembelajaran matematika serta dalam persiapan
dan pelaksanaan di kelas. Santoso (2012) mengungkapkan berdasarkan
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pengalamannya sebagai guru, seringkali menemukan siswa mengalami kesulitan
dalam memahami dan mengarahkan pemikiran dan keinginan siswanya, mengingat
objek yang dikaji dalam matematika bersifat abstrak, berpola pikir deduktif,
memiliki simbol yang kosong dari arti tentu saja sangat sulit dipahami oleh siswa
tanpa arahan dan bimbingan dari guru. Sehingga mengharuskan guru agar
mengetahui bagaimana penalaran siswanya dalam pemecahan masalah.
Hal ini juga kebiasaan siswa tidak mampu melakukan pengaitan antara
konsep yang dipelajari dengan permasalahan yang menggunakan matematika
sebagai alat (tools) pemecahan masalah. Kebanyakan siswa hanya diajarkan untuk
mengingat rumus dan menggunakannya dalam urutan langkah-langkah yang harus
diikuti. Setelah siswa belajar matematika biasanya dilanjutkan mengerjakan soal.
Untuk menyelesaikan soal, siswa berupaya mengikuti langkah-langkah yang telah
diajarkan oleh guru. Berarti nalar siswa dalam mengerjakan soal tidak jalan karena
hanya mengikuti apa yang telah diajarkan. Kalaupun siswa bernalar, siswa tidak
bisa melepaskan diri dari langkah-langkah yang diberikan oleh guru. Akibat yang
paling sering siswa rasakan, kalau mengalami kebuntuan mengerjakan soal maka
biasanya kebanyakan dari siswa menyerah karena tidak tahu apa yang harus
dilakukan. Tidak jalannya nalar siswa juga tercermin saat lupa suatu rumus. Saat
terjadi yang biasa siswa lakukan dengan berusaha mengingat-ingat rumusnya,
bukannya berusaha mencoba memikirkan dan bernalar bagaimana menyelesaikan
soal.
Seperti ketika seseorang siswa menyelesaikan masalah yang memuat unsur
ketidakpastian, kata kemungkinan biasanya digunakan untuk mempresentasikan
derajat keyakinan secara subjektif munculnya suatu kejadian. Derajat keyakinan
seseorang tentang kemungkinan munculnya suatu kejadian sangat ditantukan oleh
ada tidaknya pengetahuan tentang kejadian tersebut. Seseorang perlu melakukan
penalaran untuk mengambil keputusan dalam menyelesaiakan masalah elemenelemen random atau masalah yang memuat unsur ketidakpastian. Ketika seseorang
membutuhkan kuantitas dari derajat keyakinan tersebut, maka dibutuhkan suatu
ukuran untuk menentukan derajat keyakinan tersebut.
Dengan demikian ketika siswa menjawab permasalahan peluang suatu
kejadian, kita mungkin mendapatkan beberapa jawaban-jawaban yang sama, tetapi
pendekatan yang dipakai untuk menjawab masalah tersebut kemungkinan sangat
berbeda, diantaranya mungkin terdapat kesalahan dalam menalar. Menurut Hirsch
dan O’Donnell (dalam Sujadi, 2008) kesalahan dalam menalar probabilistik dapat
terjadi karena miskonsepsi tentang peluang. Hal ini berarti bahwa untuk
menginvestigasi penalaran siswa dalam menjawab permasalah probabilistik, kita
perlu berbincang-bincang dengan mereka agar mereka menjelaskan penalaranya
terhadap permasalahan probabilistik yang sudah dijawab.
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Dengan mengetahui penalaran siswa khususnya penalaran probabilistik maka
diharapkan akan diketahui penyebab kesalahan siswa, kesulitan siswa, dan bagian
yang tidak dipahami oleh siswa dalam memecahkan masalah probabilistik sehingga
hal ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi guru untuk merancang proses
pembelajaran yang tepat dengan harapan dapat diperoleh hasil pembelajaran yang
optimal bagi peserta didik.
Jones, dkk (1999) meneliti bagaimana siswa bernalar atau berpikir dalam
menyelesaiakan masalah probabilistik dan menyatakan bahwa penalaran
probabilistik mempunyai tempat tersendiri dalam penalaran matematika karena
penalaran probabilistik menyangkut suatu penalaran yang dihubungkan dengan
konteks yang memuat unsur ketidakpastian.
Penalaran probabilistik ini juga adalah bagian dari penalaran formal seperti
yang dikemukan oleh Nur. Penalaran formal menurut Nur (2011) mengidentifikasi
linier operasi logis yaitu : (1) penalaran proposional, (2) pengontrolan variabel,
(3) penalaran probabilistik, (4) penalaran korelasional, dan (5) penalaran
kombinatorial. Kelima kemampuan penalaran formal tersebut mempunyai cara
kerja yang tidak berbeda dengan penalaran matematika sekolah yang sering disebut
dengan persamaan bersamar atau soal cerita
Nur (2011) mengemukakan bahwa penalaran probabilistik terjadi pada saat
seorang menggunakan informasi untuk memutuskan apakah kesimpulan
berkemungkinan benar atau berkemungkinan tidak benar. Perkembangan penalaran
ini dimulai dari perkembangan ide peluang.
Dengan demikian penalaran probabilistik dan pemecahan masalah
probabilistik merupakan aspek penting yang harus mendapatkan perhatian dari guru
dan juga penting untuk diteliti. Karena Ketika seseorang menyelesaikan masalah
yang memuat unsur ketidakpastian, kata kemungkinan biasanya digunakan untuk
mempresentasikan derajat keyakinan secara subjektif munculnya suatu kejadian.
Derajat keyakinan seseorang tentang kemungkinan munculnya suatu kejadian
sangat ditantukan oleh ada tidaknya pengetahuan tentang kejadian tersebut.
Seseorang perlu melakukan penalaran untuk mengambil keputusan dalam
menyelesaiakan masalah elemen-elemen random atau masalah yang memuat unsur
ketidakpastian. Ketika seseorang membutuhkan kuantitas dari derajat keyakinan
tersebut, maka dibutuhkan suatu ukuran untuk menentukan derajat keyakinan
tersebut.
Peneliti juga menduga adanya perbedaan siswa dalam melakukan penalaran
probabilistik antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Perbedaan itu terlihat
Ketika siswa menyelesaikan masalah yang memuat unsur ketidakpastian, maka
diperlukan ketelitian, kehati-hatian dalam menyelesaian masalah ketidakpastian
tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Krutetski (dalam
Hatip, 2008) yang menyatakan bahwa perempuan lebih unggul dalam ketepatan,
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ketelitain, kecermatan dan keseksamaan dalam berpikir/bernalar. Lain halnya
dengan siswa jenis kelamin laki-laki yang biasanya cendrung kurang teliti, terburuburu dan cendrung menyelesaiakan sesuatu dengan cara yang singkat.
Sujadi (2010) dalam penelitiannya didapatkan hasil analisis bahwa dari
sampel penelitian yang diteliti terdapat perbedaan dalam melakukan penalaran
probabilistik. Perbedaan itu terlihat ketika siswa menentukan ruang sampel dan
menentukan Peluang suatu kejadian. Siswa perempuan lebih dapat mendaftarkan
secara lengkap hasil eksperimen satu tingkat, dua tingkat, maupun tiga tingkat
dengan menggunakan startegi generatif pada ruang sampel dari pada siswa lakilaki. Begitu juga ketika menentukan peluang suatu kejadian siswa perempuan dapat
menyebutkan dengan pasti peluang suatu kejadian secara numerik dari pada siswa
laki-laki. dari perbedaan tersebut dapat dikatakan bahwa siswa perempuan
cendrung mencapai tingkat numerik dari pada siswa laki-laki. Berbeda dengan
pendapat Valanides (dalam, Yunilmez. dkk, 2005) yang menyatakan bahwa anak
laki-laki memiliki kinerja secara signifikan lebih unggul dibandingkan anak
perempuan dalam melakukan penalaran probabilistik
Selain dari sisi penalaran probabilistik perbedaan juga terletak dari sisi
kemampuan verbalnya sebagaimana yang diungkap oleh Maccoby dan Jacklyn
(dalam Nafi’an, 2011) mengatakan bahwa Perempuan mempunyai kemampuan
verbal lebih tinggi daripada laki-laki.
Dari penjelasan tentang perbedaan jenis kelamin yang diuraikan di atas,
peneliti hanya meninjau tentang profil penalaran probabilistik siswa laki - laki
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah
penelitian ini adalahBagaimana profil penalaran probabilistik siswa laki-laki dalam
pemecahan masalah probabilistik ?
METODE PENELITIAN
1. Jenis penelitian
Peneliti mempelajari dan mengungkap profil penalaran probabilistik yang
dilakukan oleh siswa melalui data hasil tes dan wawancara berbasis tugas.
Berkenaan dengan penalaran probabistik yang dilakukan oleh siswa, akan
dieksplorasi bagaimana penalaran probabilistik oleh subjek dalam memahami
masalah, merencanakan pemecahan masalah, melaksanakan rencana, dan
bagaimana subjek melakukan refleksi atau menguji solusi yang diperoleh. Data
utamanya berupa kata-kata tertulis atau lisan. Berdasarkan data tersebut akan
diungkap profil penalaran probabilistik yang dilakukan oleh subjek dalam
pemecahan masalah probabilitas. Dengan demikian, penelitian ini dikatagorikan
penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif
2. Subjek Penelitian

346

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2014
“ Membangun Paradigma Baru Pembelajaran Matematika melalui
Implementasi Kurikulum 2013 “
Surabaya, 10 Mei 2014
Subyek penelitian ini adalah siswa SMP Negri 1 Sidayukelas IX. Alasan
peneliti memilih SMP Negri 1 Sidayu sebagai subjek penelitian karena atas
pertimbangan bahwa peneliti mempunyai hubungan erat dengan sekolahan tersebut
dan sudah terjalin komunikasi yang baik dengan warga sekolah tersebut serta alasan
pemilihan siswa SMP kelas IX sebagai subjek penelitian, dengan alasan: (1) siswa
tersebut telah mendapatkan pembelajaran peluang, (2) siswa mempunyai cukup
pengetahuan dan pengalaman dalam materi-materi matematika dasar, karena telah
melewati tingkat sekolah dasar dan kelas VIII SMP yang sudah mempelajari materimateri yang dibutuhkan siswa untuk mempelajari peluang seperti bilangan,
perbandingan, dan himpunan, (3) siswa kelas IX SMP dimungkinkan mampu
mengomunikasikan penalaranya secara lisan maupun tulisan, sehingga eksplorasi
tentang bagaimana siswa bernalar probabilistik akan dapat dilakukan.
3. Instrumen penelitian
instrumen utamanya yaitu peneliti sendiri, karena peneliti sendiri yang
mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data. Pada saat pengumpulan
data peneliti menggunakan instrumen bantu yang berupa Tes pemecahan masalah
probabilistik (TPMP), pedoman wawancara, danalat bantu rekam.
4. Analisis dan penafsiran data
Dalam penelitian ini, analisi data mengikuti alur kegiatan analisis data
kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992), bahwa analisis data kualitatif terdiri
dari tiga aluar kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian
data dan penarikan kesimpulan.
a. Reduksi Data
Adapun kegiatan yang dilakukan pada reduksi data adalah sebagai berikut:
1) Membuang transkip data hasil wawancara dan catatan lapangan saat subjek
memecahkan masalah.
2) Memeriksa ulang kebenaran hasil transkip dengan memutar kembali rekaman
untuk melihat perilaku dan mendengar ungkapan-ungkapan waktu wawancara.
3) Hasil transkip direduksi, yaitu dengan merangkum, menyeleksi, dan membuang
dat-data yang tidak diperlukan, serta disederhanakan, dikelompokkan dan
dikatagorikan berdasarkan indikator-indikator proses bernalar probabilistik
b. Penyajian Data
Yang dilakukan dalam tahap penyajian data, yaitu mengklasifikasikan data
dalam bentuk sekumpulan informasi yang terorganisasi dan terkatagori sehingga
mempermuda dan memungkinkan peneliti membuat kesimpulan. Data akan
didentifikasi berdasarkan indikator-indikator bernalar probabilistik.Sebelum data
disimpulkan, data yang sudah disajikan baik dari hasil wawancara maupun hasil
tugas pemecahan masalah probabilitas akan di lakukan triangulasi, triangulasi yang
dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber menurut
Sugiyono (2011) adalah mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber,
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yang dimaksud beberapa sumber dalam penelitian ini adalah berupa sumber dari
masalah yang berbeda, yang terdapat pada tugas pemecahan masalah probabilitas
(TPMP).
Dengan demikian pengumpulan data ini dilakukan minimal satu kali yaitu
dimulai dengan cara subjek diberi kesempatan untuk mengerjakan secara tertulis
TPMP ke-1 Selanjutnya peneliti menganalisis hasil tes tertulis subjek ke-i (i=1, 2,
3, 4). Apabila peneliti ragu terhadap jawaban tertulis subjek ke-i, peneliti
mewawancarai subjek ke-i untuk tujuan mengklarifikasi pekerjaan tes
tertulisTPMP ke-1. Dari hasil analisis ini didapatkan data subjek ke-i secara tertulis
dan secara lisan dari masalah yang berbeda. Selanjutnya dilakukan triangulasi
sumber, yaitu membandingkan data dari masalah yang berbeda, yang terdapat
padaTPMP ke-1. Jika data hasil triangulasi menunjukan konsistensi, kesamaan
pandangan dan pendapat, maka data tersebut merupakan data subjek ke-i yang
valid, apabila data hasil triangulasi tidak menunjukan konsistensi, kesamaan
pandangan dan pendapat, maka subjek diberikan kembali kesempatan untuk
mengerjakan secara tertulis TPMM ke-2 yang mirip dengan TPMM ke-1.
Selanjutnya peneliti menganalisis hasil tes tertulis subjek ke-i (i=1, 2, 3, 4). Apabila
peneliti ragu terhadap jawaban tertulis subjek ke-i, peneliti mewawancarai subjek
ke-i untuk tujuan mengklarifikasi pekerjaan tes tertulis TPMM ke-2 dengan cara
yang sama sampai diperoleh data-data yang menunjukan konsistensi, kesamaan
pandangan dan pendapat, maka data tersebut valid.
c. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan penyajian data yang telah
disajikan, yaitu penarikan kesimpulan untuk mengungkap profil penalaran
probabilistik siswa dalam pemecahan masalah probabilitas ditinjau dari perbedaan
jenis kelamin
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini mengungkap profil penalaran probabilistik siswa SMP
dalam pemecahan masalah probabilitas. Yang diperoleh dari paparan data tertulis
dan paparan data wawancara subjek, kemudian dideskripsikan berdasarkan masingmasing masalah yang terdapat pada tugas pemecahan masalah probabilitas (TPMP)
dan dilakukan validasi, berikut deskripsi dari paparan data penalaran probabilistik
masing-masing masalah pada TPMP
a. Diskripsi penalaran Probabilistik subjek laki-laki dalam pemecahkan
masalah yang terkait dengan Ruang Sampel
Tabel 1: Deskripsi penalaran Probabilistik subjek laki-laki dalam pemecahkan
masalah yang terkait dengan Ruang Sampel
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Langkah
Pemecahan
Masalah

Subjek laki-laki

 Subjek dalam memahami masalah yang ada di soal dengan cara membaca
sekali dan mengumpulkan fakta dengan menyebutkan berupa ha-hal yang
diketahu serta menyebutkan hal-hal yang ditanyakan.
 Subjek mengomunikasikan insormasi yang diperoleh dalam soal dengan
cara menggambar sketsa berupa diagram pohon
 Subjek memberikan alasan yang logis mengapa hal-hal tersebut yang
Memahami
diketahui ataupun yang ditanyakan, namun subjek tidak memberikan
Masalah
alasan mengapa data-data tersebut telah cukup baginya untuk mengerjakan
pembuktian tersebut
 Ketika subjek dalam memberikan penjelasan mengenai soal yang
diberikan dengan bahasa subjek sendiri, subjek tanpa membaca kembali
soal yang diberikan
 Ketika merencanakan sesuatu masalah, subjek cepat dalam mengambil
keputusan mengenai strategi yang akan digunakan dalam menyelesaiakan
permasalahan yang diberikan
 Dalam merencanakan penyelesaian masalah ruang sampel subjek
Merencana
menggunakan satu strategi, yaitu ketika mendaftarkan anggotanya satu
kan
tingkat subjek tidak menggunakan diagram pohon, tetapi ketika
Masalah
mendaftarkan anggotanya lebih dari satu tingkat subjek menggunakan
diagram pohon
 Subjek dalam menjelaskan langkah-langkah garis besar strategi yang akan
digunakan dalam memecahkan masalah sesuai dengan kondisi dari
masalah yang diberikan
 Dalam melaksanakan rencananya subjek memulai dengan membuat
pemisalan terlebih dahulu dari masing-masing anggotanya yaitu anggota
dari baju, celana, dan sepatu kemudian subjek mendaftarkannya sesuai
Melaksana
dengan kemungkinan-kemungkinan yang ditentukan.
kan
Rencana
 Dalam mendaftarkan anggotanya baik satu tingkat maupun lebih dari satu
Penyelesaia
tingkat subjek memasangkan anggotanya sesuai dengan pasangan yang
n
ditentukan dan memberikan kata penghubung “atau” pada setiap pasangan
yang ditentukan
 Dalam setiap akhir jawaban subjek memberikan kesimpulan akhir
Memeriksa  Dalam memeriksa jawaban yang sudah diperoleh subjek mengaitkannya
Kembali
dengan konteks situasi masalah yang diberikandan Subjek dalam
Solusi yang
memberikan keyakinan atas jawabanya dengan sedikit ada keraguan atas
diperolah
jawaban yang sudah diperoleh
b. Diskripsi penalaran Probabilistik subjek laki-laki dalam memecahkan
masalah yang terkait dengan Peluang Suatu Kejadian
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Tabel 3: Deskripsi penalaran Probabilistik subjek laki-laki dalam pemecahkan
masalah yang terkait dengan Peluang Suatu Kejadian
Langkah
Pemecahan
Subjek Laki-laki
Masalah
 Subjek memahami masalah yang ada di soal dengan cara membaca
sekali dan mengumpulkan fakta dengan menyebutkan berupa ha-hal
yang diketahu serta menyebutkan hal-hal yang ditanyakan.
 Subjek mengomunikasikan insormasi yang diperoleh dalam soal dengan
cara menggambar sketsa berupa diagram pohon
 Subjek memberikan alasan yang logis mengapa hal-hal tersebut yang
Memahami
diketahui ataupun yang ditanyakan, namun subjek tidak memberikan
Masalah
alasan mengapa data-data tersebut telah cukup baginya untuk
mengerjakan pembuktian tersebut
 Ketika subjek dalam memberikan penjelasan mengenai soal yang
diberikan dengan bahasa subjek sendiri, subjek tanpa membaca kembali
soal yang diberikan
 Ketika merencanakan sesuatu masalah, subjek cepat dalam mengambil
keputusan mengenai strategi yang akan digunakan dalam
menyelesaiakan permasalahan yang diberikan
 Dalam merencanakan penyelesaian masalah peluang suatu kejadian
subjek menggunakan satu strategi yaitu ketika merencanakan masalah
Merencanakan
peluang kejadian saling saling asing (saling lepas) subjek menggunakan
Masalah
konsep penjumlahan, dan ketika merencanakan masalah peluang
kejadian saling bebas subjek menggunakan konsep perkalian
 Subjek dalam menjelaskan langkah-langkah garis besar strategi yang
akan digunakan dalam memecahkan masalah sesuai dengan kondisi dari
masalah yang diberikan
 Dalam menyelesaiakan masalah peluang kejadian ssaling asing (saling
lepas) subjek memulai dengan menentukan masing-masing nilai
peluang dari baju batik warna hitam dan nilai peluang baju batik warna
coklat, kemudian subjek menjumlahkan nilai peluang dari baju batik
warna hitam dengan nilai peluang baju batik warna coklat. Sedangkan
untuk menyelesaiakan masalah peluang kejadian saling bebas subjek
memulai dengan menentukan masing-masing nilai peluang dari celana
Melaksanakan
warna hitam dan nilai peluang baju batik warna coklat motif lurik,
Rencana
kemudian subjek mengalikan nilai peluang dari celana warna hitam
Penyelesaian
dengan nilai peluang baju batik warna coklat motif lurik
 Subjek terjadi kesalahan dalam menafsirkan simbol untuk kedua
peluang antara peluang baju batik berwarna hitam dan peluang baju
batik berwarna coklat, subjek menuliskannya dengan simbol yang sama
yaitu n(A)/n(S), alasan subjek, karna subjek menganggap nilai peluang
dari kedua peluang baju hitam atau coklat itu sama yaitu sama-sama
bajunya. Begitu juga subjek terjadi kesalahan dalam menafsirkan nilai
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Memeriksa
Kembali
Solusi yang
diperolah

ruang sampel untuk kedua peluang antara peluang dari celana warna
hitam dan nilai peluang baju batik warna coklat motif lurik dengan tidak
sama yaitu 2 dan 6, alasan subjek karna subjek mengganggap nilai ruang
sampel untuk peluang dari celana warna hitam adalah berdasarkan
jumlah celana yang dimiliki Rahmat, sedangkan untuk nilai ruang
sampel peluang baju batik warna coklat motif lurik adalah berdasarkan
diagram pohon
 Dalam setiap akhir jawaban subjek memberikan kesimpulan akhir
 Dalam memeriksa jawaban yang sudah diperoleh subjek mengaitkannya
dengan konteks situasi masalah yang diberikandan Subjek dalam
memberikan keyakinan atas jawabanya dengan sedikit ada keraguan atas
jawaban yang sudah diperoleh

c. Diskripsi penalaran Probabilistik subjek laki-laki dalam memecahkan
masalah yang terkait dengan Perbandingan Peluang dua Kejadian
Tabel 5: Deskripsi penalaran Probabilistik subjek laki-laki dalam pemecahkan
masalah yang terkait dengan Peluang Suatu Kejadian
Langkah
Pemecahan
Masalah

Memahami
Masalah

Subjek Laki-laki
 Subjek memahami masalah yang ada di soal dengan cara membaca
sekali dan mengumpulkan fakta dengan menyebutkan berupa ha-hal
yang diketahu serta menyebutkan hal-hal yang ditanyakan.
 Subjek mengomunikasikan informasi yang diperoleh dalam soal dengan
cara menggambar sketsa berupa diagram pohon
 Subjek memberikan alasan yang logis mengapa hal-hal tersebut yang
diketahui ataupun yang ditanyakan, namun subjek tidak memberikan
alasan mengapa data-data tersebut telah cukup baginya untuk
mengerjakan pembuktian tersebut
 Ketika subjek dalam memberikan penjelasan mengenai soal yang
diberikan dengan bahasa subjek sendiri, subjek tanpa membaca kembali
soal yang diberikan

 Ketika merencanakan sesuatu masalah, subjek cepat dalam mengambil
keputusan mengenai strategi yang akan digunakan dalam
menyelesaiakan permasalahan yang diberikan
Merencanakan  Dalam merencanakan penyelesaian masalah peluang suatu kejadian
Masalah
subjek menggunakan satu strategi
 Subjek dalam menjelaskan langkah-langkah garis besar strategi yang
akan digunakan dalam memecahkan masalah sesuai dengan kondisi dari
masalah yang diberikan
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 Subjek memulai dengan menentukan nilai peluang terambil baju coklat
yaitu nilai peluangnya adalah x/5+x dan peluang terambil baju hitam
yaitu nilai peluangnya adalah 5/5+x kemudian subjek menuliskannya
seperti x/5+x = 2(5/5+x) yang serta subjek melakukan perkalian sialang
Melaksanakan
Rencana
 Dalam menentukan peluang terambil baju coklat dan peluang terambil
Penyelesaian
baju hitam, subjek tidak menggunakan simbol dari peluang, tetapi
subjek menuliskan secara langsung nilai peluang dari terambil baju
coklat dan peluang terambil baju hitam,
 Dalam setiap akhir jawaban subjek memberikan kesimpulan akhir
 Dalam memeriksa jawaban yang sudah diperoleh subjek mengaitkannya
Memeriksa
dengan konteks situasi masalah yang diberikandan Subjek dalam
Kembali
memberikan keyakinan atas jawabanya dengan sedikit ada keraguan atas
Solusi yang
jawaban yang sudah diperoleh
diperolah
SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dan validasi, maka dapat disimpulkanbahwaprofil
penalaran probabilistiksiswa laki-laki dalam pemecahan masalah probabilistas,
yaitu subjek cendrung bisa merespon berbagai situasi dalam suatu konteks yang
memuat unsur ketidakpastianadapun penalaranya dalam setiap langkah pemecahan
masalah probabilitas.Dalam memahami masalah yang diberikan
subjek
mengumpulkan fakta-fakta yang tertulis di soal dengan cara menyebutkan hal-hal
yang diketahui dan menyebutkan hal-hal yang ditanyakan, tetapi ketika
mengumpulkan fakta tersebut subjek membaca kembali soal yang diberikan
sebayak satu kali serta menerapkan logika dalam memahami masalahnya, dengan
cara mengkomunikasikan masalah melalui seketsa gambar, ketika menunjukkan
elemen-elemen yang diketahui dari soal, subjek mencoba mengkomunikasikan
informasi yang dia peroleh dengan menggambar sketsa berupa diagram pohon. Hal
ini menunjukkan kecondongan subjek untuk menjelaskan pemahamannya dengan
menggunakan sketsa gambar, subjek juga memperkirakan bahwa data yang
diberikan cukup untuk digunakan dalam menyelesaiakan soal, tetapi subjek tidak
memberikan alasan mengapa data-data tersebut telah cukup baginya untuk
mengerjakan, ketika subjek membuat dugaan yaitu dengan menceritakan kembali
masalah yang diberikan dengan bahasanya sendiri, subjek tanpa membaca ulang
soal yang diberikan.
Dalam merencanakan sesuatu masalah subjek cepat dalam mengambil
keputusan mengenai strategi yang akan digunakan dalam menyelesaiakan
permasalahan yang diberikan. Subjek dalam merencanakan masalahnya denga
menggunakan satu strategi, serta subjek menjelaskan langkah-langkah garis besar
strategi yang akan digunakan dalam memecahkan masalah sesuai dengan kondisi
dari masalah yang diberikan.
Dalam menyelesaikan masalah yang diberikan subjek melaksanakan rencana
sesuai dengan strategi yang telah direncanakan urut mulai dari hal yang diketahu
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sampai dengan hasil akhir yang ditemukan, tetapi subjek dalam melaksanakan
rencananya cendrung membuat hal-hal yang simpel, serta setiap akhir jawaban
subjek membuat suatu kesimpulan akhir
Dalam mengecek kebenaran dari solusi yang subjek peroleh dengan cara
subjek mengaitkannya dengan konteks situasi masalah yang diberikanserta juga
subjek dalam memberikan keyakinan atas jawabanya yang sudah diperoleh dengan
tegas bahwa jawaban yang sudah diperoleh adalah benar
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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN CONCEPTUAL
UNDERSTANDING PROCEDURES (CUPs) BERDASARKAN TEORI
KONSTRUKTIVISME VYGOTSKY
Dyah Alfin Darma Arshad1); Dina Mei Santi2); Fitrotul Uluhiyah3)
dyah.alfin@ymail.com1); dinameisanti@gmail.com2);
Uluhiyah.fitrotul@gmail.com3)
Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nusantara PGRI Kediri
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas siswa selama mengikuti
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran CUPs berdasarkan teori
konstruktivisme Vygotsky. Apabila siswa aktif dan mampu berinteraksi baik dengan guru
maupun dengan teman secara langsung siswa dapat dikatakan mampu memahami konsep
belajarnya. Penelitian ini merupakan Penilaian Tindakan Kelas dengan sampel siswa kelas
IX-A SMP Muhammadiyah 2 pada materi kesebangunan tahun ajaran 2013/2014.
Penelitian ini terdiri dari dua siklus. Siklus I terdiri dari dua pertemuan dan siklus II terdiri
dari dua pertemuan. Berdasarkan hasil penelitian, aktivitas siswa siklus I pertemuan
pertama mencapai 68,57%, pertemuan kedua mencapai 73,09%. Pada siklus II pertemuan
ketiga mencapai 77,16%, pertemuan keempat mencapai 84,05%. Dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran Conceptual Understanding Procedures (CUPs) berdasarkan teori
konstruktivisme Vygotsky berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan aktivitas siswa
kelas IX-A SMP Muhammadiyah 2 Kediri pada materi kesebangunan tahun ajaran
2013/2014.
Kata kunci: Coceptual Understanding Procedures, Konstruktivisme Vygotsky,
Observasi

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Matematika merupakan mata pelajaran yang bersifat abstrak, sehingga
menuntut kemampuan guru untuk mengupayakan strategi atau pendekatan
yang tepat dan sesuai dengan tingkat perkembangan mental siswa. Namun
dewasa ini banyak guru yang kurang tepat dalam pemilihan strategi sehingga
kesan dari matematika itu sendiri menjadi mata pelajaran yang sulit dimengerti,
membosankan dan cenderung menakutkan bagi siswa.
Di pihak lain secara empiris, berdasarkan hasil analisis penelitian
terhadap rendahnya hasil belajar peserta didik, hal tersebut di sebabkan proses
pembelajaran yang didominasi oleh pembelajaran tradisional (teacher
centered) (Trianto, 2008: 4). Hal ini mengindikasikan kurangnya realisasi
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terhadap keaktifan peserta didik dalam memahami suatu konsep pada proses
pembelajaran, secara tidak langsung akan mengakibatkan melemahnya kualitas
pendidikan dan erat kaitannya dengan prestasi yang dicapai. Padahal
pentingnya pemahaman konsep dalam proses belajar-mengajar sangat
mempengaruhi sikap, keputusan, dan cara-cara pemecahan masalah (Trianto,
2008: 5).
Berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya suatu tindakan yang
mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam memahami suatu konsep. Salah
satu tindakan yang dapat diterapkan yaitu dengan menggunakan model
pembelajaran

Conceptual

Understanding

Procedures

(CUPs).

CUPs

merupakan suatu model pembelajaran yang berlandaskan pada pendekatan
konstruktivisme yang didasarkan pada keyakinan bahwa siswa mengkonstruksi
pemahaman konsep dengan cara mengembangkan atau mengubah pengetahuan
yang sudah ada.
Pada proses pembelajaran dengan menggunakan model Conceptual
Understanding Procedures (CUPs) diperlukan adanya interaksi-interaksi
sosial yang dijadikan sebagai fasilitator dalam meningkatkan kemampuan
siswa dalam memahami dan mengaitkan konsep yaitu dengan menganalisa
berdasarkan teori konstruktivisme Vygotsky. Teori konstruktivisme Vygotsky
menekankan interaksi lingkungan sosial sebagai sebuah fasilitator bagi
perkembangan dan pembelajaran. Oleh karena itu peneliti melakukan seminar
dengan

judul

CONCEPTUAL

‘‘PENERAPAN

MODEL

UNDERSTANDING

PEMBELAJARAN

PROCEDURES

(CUPs)

BERDASARKAN TEORI KONSTRUKTIVISME VYGOTSKY ’’
B. Rumusan Pertanyaan
1. Bagaimana kegiatan pembelajaran matematika menggunakan model CUPs
berdasarkan teori konstruktivisme Vygotsky pada pokok bahasan
kesebangunan siswa kelas IX?
2. Bagaimana aktivitas siswa selama proses pembelajaran menggunakan
model CUPs berdasarkan teori konstruktivisme Vygotsky berlangsung?
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C. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aktivitas
siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan model Conceptual
Understanding Procedures (CUPs) berdasarkan pada teori konstruktivisme
Vygotsky.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diperoleh adalah dapat memberikan informasi terutama pada
guru maupun calon guru sehingga dapat meningkatkan mutu, proses dan hasil
pembelajaran terutama pada mata pelajaran matematika.
TINJAUAN PUSTAKA
A. Model Pembelajaran Conceptual Understanding Procedures
Menurut Gunstone dalam (Rita, 2013) Conceptual Understanding
Procedures adalah sebuah model pembelajaran berlandaskan pada pendekatan
konstruktivisme yang didasari pada kepercayaan bahwa peserta didik
mengkonstruksi pemahaman konsep dengan memperluas atau memodifikasi
pengetahuan yang sudah ada. Tahapan CUPs adalah sebagai berikut:
1. belajar individu
Siswa diberikan latihan berupa LKS berisi soal-soal yang harus dipecahkan
oleh masing-masing siswa.
2. Diskusi kelompok
LKS yang telah dikerjakan secara individu tersebut kemudian didiskusikan
bersama teman sekelompok.
3. Diskusi kelas
Kegiatan yang pertama dilakukan pada tahap ini yaitu dengan melakukan
pameran di depan kelas, setiap kelompok mengajukan wakil untuk
memperlihatkan hasil diskusi mereka dalam kegiatan diskusi kelompok
sebelumnya. Kegiatan diskusi dimulai dari memilih siswa yang jawabannya
berbeda dan salah satu siswa yang mewakili jawaban yang tepat. Pada tahap
inilah siswa mulai berargumen mempertahankan jawaban LKS sehingga
diperoleh kesepakatan dan terakhir guru mengkonfirmasi jawaban yang
tepat.
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B. Teori Konstruktivisme Vygotsky
Vygotsky menganggap bahwa lingkungan sosial sangat penting bagi
pembelajaran dan berpikir bahwa interaksi-interaksi sosial mengubah atau
mentransformasikan pengalaman-pengalaman belajar (Daleh H.Schunk, 2012:
339). Vygotsky mengemukakan empat prinsip seperti yang dikutip (Slavin
dalam Zainal, 2012),yaitu:
a. Pembelajaran sosial (social leaning)
Pendekatan pembelajaran yang dipandang sesuai adalah pembelajaran
kooperatif. Vygotsky menyatakan bahwa siswa belajar melalui interaksi
bersama dengan orang dewasa atau teman yang lebih cakap
b. ZPD (zone of proximal development)
Bahwa siswa akan dapat mempelajari konsep-konsep dengan baik jika
berada dalam ZPD. Siswa bekerja dalam ZPD jika siswa tidak dapat
memecahkan masalah sendiri, tetapi dapat memecahkan masalah itu
setelah mendapat bantuan orang dewasa atau temannya.
c. Masa Magang Kognitif (cognitif apprenticeship)
Suatu proses yang menjadikan siswa sedikit demi sedikit memperoleh
kecakapan intelektual melalui interaksi dengan orang yang lebih ahli, orang
dewasa, atau teman yang lebih pandai.
d. Pembelajaran Termediasi (mediated learning)
Pembelajaran termediasi atau perancahan Vygostky menekankan pada
scaffolding. Siswa diberi masalah yang kompleks, sulit, dan realistik, dan
kemudian diberi bantuan secukupnya dalam memecahkan masalah siswa.
C. Hasil belajar
Dalam penelitian ini hasil belajar dinilai dari perubahan tingkah laku
siswa setelah kegiatan belajar yang meliputi aspek afektif. Kemampuan aspek
afektif dapat dilihat dari kemampuan siswa bekerjasama dan berinteraksi
dengan setiap anggota kelompok, kemampuan siswa dalam bertanya dan
memberikan argument atau pendapat. Jika kegiatan belajar telah berhasil maka
seharusnya berubah pula cara siswa yang bersangkutan dalam menghadapi
tugas selanjutnya.
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METODE PENELITIAN
A. Metode
1. Subyek dan Setting Penelitian
Siswa kelas IX SMP Muhammadiyah 2 Kediri pada materi kesebangunan
tahun ajaran 2013/2014 dengan jumlah siswa sebanyak 33 siswa. Waktu
penelitian dimulai bulan April dengan jumlah pertemuan sebanyak 4 kali
pertemuan dengan jumlah tiap siklusnya sebanyak 2 kali pertemuan.
2. Jenis penelitian
Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode Pelaksanaan Tindakan
kelas (PTK).
3. Tahapan Penelitian
a. Perencanaan
Langkah yang perlu dilakukan diantaranya adalah mengidentifikasi
masalah, analisis materi pembelajaran. Menyediakan perangkat
penelitian meliputi silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),
dan instrumen penelitian.
b. Pelaksanaan
Dalam tahap ini dilakukan pelaksanaan yang merupakan implementasi
atau penerapan isi rancangan, direalisasikan dalam bentuk kegiatan
belajar mengajar.
c. Observasi
Observasi yang dilakukan meliputi observasi aktivitas siswa selama
pembelajaran berlangsung.
d. Refleksi
Hasil refleksi digunakan untuk perbaikan pembelajaran yang telah
dilakukan.
B. Tekhnik Pengumpulan Data
Lembar observasi siswa digunakan untuk melihat aktivitas siswa
selama proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran CUPs
berdasarkan teori konstruktivisme Vygotsky. Adapun aspek yang akan diamati
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yaitu kedisiplinan, perhatian, keaktifan, kerjasama, bertanya, pendapat.
Lembar observasi ini nantinya akan di isi oleh 2 pengamat.

C. Teknik Analisis Data
Analisis yang digunakan adalah menghitung persentase hasil
pengamatan terhadap keaktifan siswa ketika diberi tindakan. Rumus yang
digunakan adalah sebagai berikut:
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑝𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘 𝑥100%
(Sudjana, 2011: 133)
Dengan kriteria persentase atau standar 100 sebagai berikut :
Sangat baik

86 % - 100 %

Baik

76% - 85%

Cukup

60% - 75%

Kurang

55% - 59%

Kurang sekali

≤ 54 %
(Ngalim Purwanto, 2010: 103)

Aktivitas siswa dikatakan tuntas dalam pembelajaran jika secara klasikal
aktivitas siswa minimal berada pada kriteria baik dengan persentase 76%-85%.

HASIL YANG DICAPAI
A. Pelaksanaan Siklus I
Siklus I dilaksanakan dua kali pertemuan, pertemuan pertama
dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 April 2014, pertemuan kedua
dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 4 April 2014. Pertemuan pertama dan
pertemuan kedua dimulai pukul 07.00–08.20. Pada pertemuan pertama jumlah
siswa yang tidak hadir ada 3 sedangkan pada pertemuan kedua ada 4 siswa
yang tidak hadir. Adapun uraian pelaksanaannya adalah:
a. Perencanaan, meliputi menentukan materi pokok, menyiapkan silabus, RPP,
menyiapkan soal, menyusun lembar pengamatan aktivitas siswa.
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b. Pelaksanaan, menerapkan isi dari perencanaan yang telah dibuat sesuai
dengan tahapan RPP dalam bentuk kegiatan pembelajaran.
c. Observasi, hasil penelitian pada siklus I pertemuan pertama dan kedua
diperoleh data hasil pengamatan aktivitas siswa yang bisa dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 4.1. Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I
Aspek yang
Pertemuan 1
Pertemuan 2
dinilai
Pencapaian
Kriteria
Pencapaian
Kriteria
Kedisiplinan
79,79%
Baik
82,87%
Baik
Perhatian
79,90%
Baik
82,54%
Baik
Keaktifan
60,73%
Cukup
68.00%
Cukup
Kerjasama
81,67%
Baik
82,33%
Baik
Bertanya
57,64%
Kurang
62,50%
Cukup
Pendapat
55,56%
Kurang
61,78%
Cukup
Pencapaian
68,57%
73,09%
Kriteria
Cukup
Cukup
Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan pada pertemuan pertama
aktivitas siswa secara keseluruhan dalam kriteria cukup selama mengikuti
pembelajaran dengan presentase 63,57%. Dan pada pertemuan kedua
meningkat dengan presentase 73,09%. Sehingga aktivitas siswa selama
mengikuti pembelajaran pada siklus I dengan menggunakan model
pembelajaran CUPs berdasarkan teori konstruktivisme Vygotsky tergolong
cukup aktif.
d. Refleksi, Aktivitas siswa belum berjalan maksimal, karena masih banyak
siswa yang kurang aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran sehingga
aktivitas siswa dalam pembelajaran masih dalam kategori cukup. Maka
indikator tujuan pembelajaran belum terpenuhi karena beberapa hal antara
lain keaktifan siswa selama mengikuti proses pembelajaran masih berada
pada kategori cukup, keberanian siswa dalam bertanya masih kurang,
keberanian siswa dalam menyampaikan pendapat masih kurang, hanya
siswa tertentu yang sudah terlihat berani menyampaikan pendapat. Hal ini
mungkin disebabkan karena minat siswa dalam bertanya serta berpendapat
masih kurang dan masih belum mengetahui jalannya pembelajaran sehingga
siswa kurang aktif. Dengan memperhatikan kendala di atas maka diperlukan
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siklus II untuk memperbaiki tindakan dengan tujuan untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran. Tindakan yang dapat diambil dari refleksi di atas
yaitu supaya siswa minat bertanya dalam pembelajaran, guru bisa
memberikan nilai tambahan yang lebih untuk siswa yang aktif bertanya
kepada guru, memberikan stimulus kepada siswa dengan cara memberikan
umpan balik berupa pertanyaan sehingga siswa mampu berpendapat
mengenai pertanyaan yang diberikan serta soal LKS yang diberikan bisa
dibuat lebih kreatif agar saat diskusi kelas siswa aktif berpendapat mengenai
jawaban yang telah mereka diskusikan.
B. Pelaksanaan siklus II
Siklus II dilaksanakan dua kali pertemuan, pertemuan ketiga dilaksanakan pada
hari Senin tanggal 7 April 2014, pertemuan keempat dilaksanakan Selasa 8
April 2014. dengan alokasi waktu 2 x 40 menit mulai pukul 07.00 – 08.20
dengan jumlah siswa yang tidak hadir pada pertemuan ketiga dan keempat
sebanyak 4 siswa. Adapun uraaian pelaksanaannya merupakan perbaikan dari
siklus I, sebagai berikut:
a. Perancanaan, meliputi menentukan materi pokok, meniyapkan silabus ,
RPP, menyiapkan soal, menyiapkan lembar observasi aktivitas siswa.
b. Pelaksanaan, menerapkan isi rancangan yang merupakan perbaikan dalam
siklus I sesuai dengan tahapan RPP yang telah dibuat.
c. Observasi, Hasil penelitian pada siklus II pertemuan ketiga dan keempat
diperoleh data hasil pengamatan aktivitas siswa yang bisa dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 4.2. Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II
Aspek yang
dinilai
Kedisiplinan
Perhatian
Keaktifan
Kerjasama
Bertanya
Pendapat
Pencapaian
Kriteria

Pertemuan 3
Pencapaian
Kriteria
83,84%
Baik
82,97%
Baik
70,37%
Cukup
83,62%
Baik
71,98%
Cukup
72,56%
Cukup
77,16%
Baik
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Pertemuan 4
Pencapaian
Kriteria
86,31%
Baik
86,21%
Baik
82,11%
Baik
87,07%
Baik
82,33%
Baik
81,47%
Baik
84,05%
Baik
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Berdasarkan pada tabel aktivitas siswa pada pertemuan ketiga
aktivitas siswa secara keseluruhan dalam kriteria baik selama mengikuti
pembelajaran dengan presentase 77,16%. Dan pada pertemuan keempat
meningkat dengan presentase 84,05%. Sehingga aktivitas siswa selama
mengikuti pembelajaran pada siklus II dengan menggunakan model
pembelajaran CUPs berdasarkan teori konstruktivisme Vygotsky sudah
mencapai indikator keberhasilan yaitu dalam kategori baik.
d. Refleksi, Dari data observasi siswa menunjukkan bahwa sebagian besar
siswa sudah lebih aktif untuk bertanya serta tidak malu lagi untuk
berpendapat sesuai dengan argument masing-masing. Pada pertemuan
keempat seluruh aktivitas siswa sudah memenuhi indikator pencapaian yaitu
kategori baik sehingga ada peningkatan dari pertemuan ketiga. Jadi
penerapan CUPs berdasarkan teori konstruktivisme Vygotsky secara
klasikal pencapaian sudah terpenuhi sehingga siklus tidak perlu dilanjutkan
lagi.
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, aktivitas siswa selama mengikuti
pembelajaran CUPs berdasarkan teori konstruktivisme Vygotsky meningkat
tiap pertemuannya hal ini terlihat pada siklus I pertemuan pertama mencapai
68,57%, pertemuan kedua mencapai 73,09%. Pada siklus II pertemuan ketiga
mencapai 77,16%, pertemuan keempat mencapai 84,05%. Pada siklus pertama
siswa kurang aktif dalam bertanya maupun berpendapat sehingga diperlukan
siklus II untuk perbaikan. Pada siklus II siswa sudah berani bertanya dan
berpendapat berarti penelitian ini bisa dikatakan berhasil. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa pembelajaran Conceptual Understanding Procedures
(CUPs) berdasarkan teori konstruktivisme Vygotsky dapat berjalan dengan
baik dan dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas IX-A SMP Muhammadiyah
2 Kediri pada materi kesebangunan tahun ajaran 2013/2014. Hal ini berdampak
pada pemahaman konsep siswa yang lebih baik pada tiap pertemuannya dan
berpengaruh terhadap prestasi belajar.
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B. Saran
Model pembelajaran CUPs berdasarkan pada teori konstruktivisme Vygotsky
dapat dijadikan alternatif untuk membantu siswa lebih akif dalam proses
belajar terutama dalam mata pelajaran matematika, dan mampu meningkatkan
kecakapan intelektual melalui interaksi-interaksi yang terjadi.
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ABSTRAK
Materi pecahan merupakan salah satu pokok bahasan yang dianggap sulit dipahami
dengan cepat oleh siswa, hal ini berdasarkan hasil dialog dengan guru mata pelajaran
matematika dan siswa di MTs Negeri Ngantru Tulungagung. Selain itu juga dilihat dari
hasil ulangan harian pada siswa kelas VII yang nilainya masih banyak dibawah KKM yaitu
dengan batas KKM sebesar 75.
Agar kesulitan siswa itu dapat teratasi, maka salah satu upaya yang mungkin dapat
dilakukan adalah memilih teori belajar dan model pembelajaran yang tepat sehingga dapat
dipahami oleh siswa yang pada akhirnya dapat berimplikasi pada peningkatan hasil
belajarnya. Salah satunya adalah teori bruner. Salah satu model pembelajaran yang
dilandasi teori bruner adalah model pembelajaran berbasis masalah (PMB).
Penelitin ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan subyek
penelitian siswa kelas VII-B MTs Negeri Ngantru Tulungagung. Penelitian ini
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan menggunakan instrumen berupa RPP, Lembar
evaluasi dan Lembar observasi siswa.
Hasil penelitian untuk aktivitas siswa dalam penerapan model pembelajaran
berbasis masalah berlandaskan pada teori bruner pada siklus I memperoleh 77,5%
meningkat pada siklus II yaitu 81%. Untuk hasil belajar siswa pada siklus I memperoleh
79% dan meningkat menjadi 90% pada siklus II.Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran berbasis masalah berlandaskan pada
teori Bruner dapat berjalan dngan baik dalam proses pembelajaran dan dapat meningkatkan
hasil belajar siswa.
Kata Kunci : Pembelajaran berbasis masalah (PMB), Teori Bruner, Hasil Belajar.

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang
dianggap sulit dipahami dengan cepat oleh siswa, hal ini berdasarkan hasil
dialog dengan guru mata pelajaran matematika dan siswa di MTs Negeri
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Ngantru Tulungagung. Selain itu juga dilihat dari hasil ulangan harian siswa
yang belum memenuhi KKM klasikal.
Agar kesulitan siswa itu dapat teratasi, maka salah satu upaya yang
mungkin dapat dilakukan adalah memilih model pembelajaran berbasis
masalah (PBM). Ibrahim dan Nur (2000:2) mengemukakan bahwa
pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu pendekatan
pembelajaran yang digunakan untuk merangsang berfikir tingkat tinggi
siswa dalam situasi yang berorientasi pada masalah dunia nyata. Salah satu
teori belajar yang melandasi PBM adalah teori bruner. Jerome Bruner
menyatakan bahwa belajar matematika berhasil jika proses pengajaran
diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terbuat dalam
pokok bahasan yang diajarkan. pengetahuan atau kemampuan perlu
dipelajari secara bertahap dimulai dengan mempelajari pengetahuan secara
aktif dengan menggunakan benda-benda kongkrit. Kemudian pengetahuan
itu diwujudkan dalam bentuk gambar yang menggambarkan situasi konkrit
dan akhirmya pengetahuan itu direpresentasikan dalam bentuk-bentuk
abstrak (Suherman E., 2003;43).
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan seminar
dengan judul ”PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA MELALUI
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH
(PBM) BERLANDASKAN TEORI BRUNER“.
2. Rumusan Masalah.
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan pertanyaan sebagai
berikut:
a. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran matematika melalui penerapan
Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) berlandaskan pada Teori
Bruner?
b. Bagaimanakah hasil belajar yang dicapai siswa melalui penerapan Model
Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) Berlandaskan pada Teori Bruner
?
3. Tujuan
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Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulis sebagai berikut:
a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran matematika melalui
penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) Berlandaskan
pada Teori Bruner.
b. Untuk mendeskripsikan hasil belajar yang dicapai siswa melalui
penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) Berlandaskan
pada Teori Bruner.
4. Manfaat Peneliti.
Dapat memperkaya pengetahuan peneliti dalam menentukan model
pembelajaran dan teori belajar yang tepat bagi siswa sesuai dengan mata
pelajaran yang diinginkan, khususnya matematika.

B. METODE PENELITIAN.
1. Rencana Penelitian
Rancangan penelitian pada dasarnya perencanaan penelitian yang
bertujuan memberi pertanggung jawaban terhadap semua langkah yang
akan dilakukan sehingga dapat dijadikan pedoman serta dasar penelitian
terhadap seluruh kegiatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian
tindakan kelas (PTK) atau classroom action research. Rancangan penelitian
tindakan kelas dipilih karena masalah yang akan dipecahkan berasal dari
praktik pembelajaran di kelas sebagai upaya untuk meningkatkan hasil
belajar siswa. Kemudian peneliti ingin memperoleh gambaran mengenai
hasil belajar siswa. Contoh rancangan model Pembelajaran Berbasis
Masalah berlandaskan pada Teori Bruner (Lampiran 1)
2. Subyek Penelitian.
Subyek penelitian adalah siswa kelas VIII semester genap MTs Negeri
Ngantru Tulungagung tahun ajaran 2013/2014.
3. Prosedur.
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) atau
classroom action research yang dijabarkan sebagai berikut :
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Adapun rancangan pada tiap siklusnya terdapat 4 tahapan,
diantaranya adalah :
a. Rancangan/perencanaan awal, sebelum mengadakan penelitian peneliti
menyusun rumusan masalah tujuan membuat
termasuk di dalamnya

rencana tindakan,

instrumen penelitian

dan perangkat

pembelajaran.
b. Pelaksanaan dan pengamatan, meliputi tindakan yang dilakukan oleh
peneliti sebagai upaya pembangunan pemahaman konsep siswa serta
mengamati hasil atau dampak dari diterapkankanya model pembelajaran
berbasis masalah berlandaskan teori bruner.
c. Refleksi, penelitian mengkaji, melihat dan mempertimbangkan hasil atau
dampak dari tindakan yang dilakukan berdasarkan lembar pengamatan
yang di isi oleh pengamat.
d. Rancangan/rencana yang direvisi, berdasarkan hasil refleksi dari
pengamat membuat rancangan yang direvisi untuk dilaksanakan pada
siklus berikutnya.
4. Instrument.
Metode tes hasil belajar digunakan untuk mengetahui hasil belajar
siswa setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Butir tes yang digunakan
adalah berupa soal-soal yang nantinya diberikan kepada siswa yang
kemudian dikerjakan oleh siswa secara individu.
Metode

observasi

dalam

penelitian

ini

digunakan

untuk

menginventariskan data tentang sikap siswa dalam belajarnya, serta
interaksi antara siswa dengan guru selama proses pembelajaran, dengan
harapan hal - hal yang tidak teramati oleh peneliti ketika penelitian
berlangsung dapat ditemukan (Hastriani, 2006: 39).
5. Teknik Analisis Data
Analisis Test Hasil Belajar
Analisis data tes evaluasi hasil belajar siswa di setiap siklus digunakan
untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setiap siklusnya. Data
hasil belajar siswa dihitung dengan rumus sebagai berikut:
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𝑇

𝐾𝐵 = 𝑇 × 100%
𝑡

Dimana :
KB

= ketuntasan belajar

T

= Jumlah skor yang diperoleh siswa

Tt

= Jumlah skor total
Setiap siswa dikatakan tuntas belajarnya (ketuntasan individu) jika

proporsi jawaban benar siswa ≥ 75% (Trianto, 2008 : 64)
Sedangkan data ketuntasan belajar siswa secara klasikal dapat
dihitung sebagai berikut :
P=

Jumlah siswa tuntas
x10 0%
Jumlah siswa keseluruhan

P = Ketuntasan secara klasikal
Suatu kelas dikatakan tuntas secara klasikal apabila dalam kelas
tersebut terdapat ≥ 85% siswa telah tuntas belajarnya.
(sumber : Trianto, 2009 : 241)
Analisis Data Observasi Siswa
Setelah melakukan pengamatan maka skor yang diperoleh dianalisa
dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
𝑁𝑃 =

𝑅
𝑆𝑀

× 100 %

Keterangan :
NP

= Nilai persen yang dicari atau yang diharapkan

R

= Skor mentah yang diperoleh

SM

= Skor maksimum ideal

100

= Bilangan tetap
( Ngalim Purwanto, 2010: 102 )

Serta kriteria prosentase sebagai berikut :
76 % - 100 % : Sangat baik
51 % - 75 %

: Baik

26 % - 50 %

: Tidak baik

0

% - 25 % : Sangat tidak baik
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(Purwanto ,2010: 192)
Jadi dalam penelitian ini kegiatan aktivitas siswa berhasil (tuntas) jika
memenuhi minimal prosentase pencapaian 51% -75% atau dinyatakan
minimal kriteria baik.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Siklus I
a. Analisis Hasil Belajar Siswa
Analisis hasil belajar siswa, terangkum pada tabel di bawah ini :
Tabel Hasil Belajar Siswa pada Siklus 1
Pencapaian
No

Hasil tes

Pertemuan Pertemuan
I
II
100
100

Hasil
Siklus I
100

1

Nilai Tertinggi

2

Nilai terendah

5

50

27,5

3

Nilai rata-rata

82

85

83,5

4

Jumlah siswa yang tuntas

30

33

32

5

Jumlah siswa yang tidak tuntas

10

7

9

6

Presentase ketuntasan klasikal

75 %

83 %

Siswa yang mengikuti tes evaluasi pada akhir pembelajaran
pertemuan pertama dan kedua berjumlah 40 siswa. Berdasarkan tabel
diatas dapat dilihat bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan
pada nilai terendah yaitu 5 menjadi 50 dan nilai tertinggi tetap 100, serta
nilai rata-rata siswa pada pertemuan pertama sebesar 82 meningkat
menjadi 85. Sedangkan ketuntasan klasikal pada pertemuan pertama
sebesar 75 % dan pertemuan kedua mengalami peningkatan yaitu 83 %.
Hasil akhir pada siklus I adalah rata-rata dari pertemuan pertama dan
kedua, sehingga didapatkan hasil rata-rata hasil belajar siswa sebesar
83,5 dan ketuntasan klasikal sebesar 79 %.
b. Analisis Data Lembar Observasi Siswa
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Hasil analisis aktivitas siswa selama proses pembelajaran
terangkum dalam tabel berikut ini :
Tabel Data Lembar Observasi Siswa pada Siklus 1
Siklus I
Kriteria

Pertemuan I

Pertemuan II
%

Banyak Siswa

%
Banyak Siswa

Sangat Aktif

25

62,5 %

30

75 %

Aktif

14

35 %

9

22,5 %

Tidak Aktif

1

2,5 %

1

2,5 %

Sangat Tidak
Aktif

-

-

-

-

% rata-rata
seluruh siswa

75 %
( Aktif )

80 %
(Sangat Aktif)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pada pertemuan pertama
siswa yang sangat aktif adalah 62,5 %, 35 % aktif dan 2,5% tidak aktif.
Dengan rincian 25 siswa yang sangat aktif, 14 siswa aktif dan 1 siswa
tidak aktif. Secara keseluruhan presentase keaktifan siswa sebesar 75 %
dengan kriteria aktif selama kegiatan pembelajaran. Pada pertemuan
kedua siswa yang sangat aktif adalah 75 % ,siswa yang aktif adalah 22,5
% dan yang tidak aktif 2,5%. Dengan rincian 30 siswa yang sangat aktif,
9 siswa aktif dan 1 siswa tidak aktif. Secara keseluruhan dalam
pertemuan kedua ini, keaktifan siswa mencapai 80 % dengan kriteria
sangat aktif. Dan rata-rata keaktifan siswa pada pertemuan pertama dan
kedua secara keseluruhan adalah 77,5 % dengan kriteria sangat aktif.
2. Siklus II
a. Analisis Hasil Belajar Siswa
Analisis hasil belajar siswa, terangkum pada tabel di bawah ini :
Tabel Hasil Belajar Siswa pada Siklus 2
No

Hasil tes

Pencapaian

1

Nilai Tertinggi

100

2

Nilai terendah

69
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3

Nilai rata-rata

88

4

Jumlah siswa yang tuntas

36

5

Jumlah siswa yang tidak tuntas

4

6
Presentase ketuntasan klasikal
90 %
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil belajar siswa
pada siklus II mengalami peningkatan, karena ketuntasan klasikal pada
pertemuan ini menunjukkan 90 %. Dengan nilai tertinggi yang didapat
siswa adalah 100 dan nilai terendah adalah 69.
b. Analisis Data Lembar Observasi Siswa
Hasil analisis aktivitas siswa selama proses pembelajaran
terangkum dalam tabel berikut ini :
Tabel Data Lembar Observasi Siswa pada Siklus 2
Siklus II
Pertemuan I

Kriteria

Banyak Siswa

%

Sangat Aktif

34

85 %

Aktif

5

12,5 %

Tidak Aktif

1

2,5%

Sangat Tidak Aktif

-

-

% rata-rata seluruh
81 %
siswa
(Sanga Aktif)
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa siswa dengan kategori
sangat aktif sebanyak 85 %, sedangkan dengan kriteria aktif sebanyak
12,5 % dan siswa ang tidak aktif sebanyak 2,5%. Dengan rincian 34
siswa sangat aktif, sedangkan 5 siswa aktif dan 1 siswa tidak aktif.
Secara keseluruhan siswa dikategorikan sangat aktif dalam pembelajaran
pada siklus II ini dengan rata-rata presentase 81%.

D. PENUTUP
1. Simpulan

371

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2014
“ Membangun Paradigma Baru Pembelajaran Matematika melalui
Implementasi Kurikulum 2013 “
Surabaya, 10 Mei 2014
a. Pelaksanaan pembelajaran matematika melalui penerapan Model
Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) berlandaskan pada Teori
Bruner dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan oleh lembar observasi
kegiatan siswa pada siklus I dengan rata-rata keaktifan siswa pada
pertemuan pertama dan kedua secara keseluruhan adalah 77,5 %
dengan kriteria sangat aktif. Pada siklus II dengan rata – rata presentase
81 % dengan kriteria sangat aktif. Dari penjabaran diatas, dapat dilihat
bahwa pencapaian lembar observasi siswa sudah baik, serta terjadi
peningkatan pada setiap siklusnya.
b. Hasil belajar yang dicapai siswa melalui penerapan Model
Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) Berlandaskan pada Teori
Bruner meningkat. Peningkatan ini terlihat dari hasil ketuntasan
klasikal serta nilai rata-rata pada setiap pertemuannya. Pada siklus I
pertemuan pertama ketuntasan klasikal siswa sebesar 75 % dengan
rata-rata nilai 82, pada pertemuan kedua ketuntasan klasikal naik
menjadi 83 % dengan rata-rata 85 dan nilai hasil akhir pada siklus I ini
ketuntasan klasikal siswa sebesar 79 % dengan rata-rata 83,5.
Sedangkan pada siklus II ketuntasan klasikal siswa menunjukkan 90 %
dengan niali rata-rata 88. Sehingga dapat dilihat bahwa pencapaian
presentase ketuntasan klasikal pada siklus II sudah sesuai dengan
indikator yang ditetapkan yaitu ≥ 85%. Serta terjadi peningkatan pada
setiap pertemuannya
2. Saran
a. Dalam pembelajaran matematika terutama dalam pemahaman konsep
awal sebaiknya dimulai dengan menggunakan benda konkrit. Hal ini
dimaksudkan agar proses belajar mengajar, siswa menjadi aktif,
termotivasi, lebih cepat dipahami dan dimengerti serta pengetahuan
yang didapatnya dapat bertahan lama.
b. Untuk melaksanakan model pembelajaran berbasis masalah yang
berlandaskan pada teori bruner memerlukan persiapan yang cukup
matang, sehingga guru mampu menentukan atau memilih topik yang
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benar - benar bisa diterapkan dengan model pembelajaran berbasis
masalah dalam proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang
optimal.
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Lampiran 1
Merancang Kegiatan pembelajaran menggunakan Model Pembelajaran
Berbasis Masalah berlandaskan pada Teori Bruner
Tahap

Kegiatan
(Skenario Pembelajaran)

Nilai Budaya &
Karakter
Bangsa

Metode
Pembelajaran

Alokasi
Waktu

Pendahuluan




Inti
Fase I
(Orientasi siswa
pada masalah)

Fase II
(Mengorganis
asi siswa
untuk belajar)

Salam, Doa
Melakukan presensi
Apersepsi
 Guru menanyakan
materi sebelumnya
 Guru menyampaikan
materi pembelajaran
yang akan dipelajari
hari ini.
 Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran
yang dicapai siswa
setelah kegiatan
pembelajaran
berakhir.
 Memotivasi peserta
didik dengan
memberi penjelasan
tentang pentingnya
mempelajari materi.

Komunikatif

Ceramah

Komunikatif

Ceramah

Komunikatif

Ceramah

Komunikatif

Ceramah

Komunikatif

Ceramah



Guru mengajukan
permasalahan nyata
yang berkaitan dengan
materi.
(tahap enaktif)

Komunikatif,
Kreatif

Ceramah



Siswa memperhatikan
penjelasan dari guru dan
bertanya pada guru jika
belum paham.
Guru membagi siswa
dalam beberapa
kelompok.
Siswa membentuk
kelompok.

Berani, kreatif,
dan komunikatif

Tanya Jawab

Kreatif,
Komunikatif

Ceramah,
diskusi, Tanya
Jawab
Diskusi
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Fase III
(Membimbing



penyelidikan
individual



maupun
kelompok)

Guru membimbing
setiap kelompok untuk
memecahkan
permasalahan.
Siswa bekerja sama
dalam memecahkan
permasalahan dan
bertanya pada guru jika
belum paham.

Fase VI

(Mengembangkan
dan menyajikan
hasil karya)

Guru menyuruh siswa
untuk melaporkan hasil
percobaannya dan
menggambarkan di
depan kelas.
(tahap ikonik)
 Siswa membacakan
hasil percobaannya.
Fase V
 Guru memberikan
(Menganalisis dan
pertanyaan-pertanyaan
menyajikan hasil
yang berhubungan
karya
dengan pemecahan
masalah
 Siswa menjawab
pertanyaan-pertanyaan
dari guru
 Guru menjelaskan
materi.
(tahap simbolik)
Penutup
 Guru memberikan post
test.
 Siswa mengerjakan post
test dengan mandiri.
 Guru bersama siswa
menyimpulkan materi
yang sudah dipelajari
hari ini.
 Guru memberikan
refleksi kepada siswa.
 Guru menyampaikan
pesan moral
 Doa, Salam.
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Diskusi, Tanya
Jawab

Berani, kreatif,
dan komunikatif

Diskusi, Tanya
Jawab

komunikatif

Ceramah

Berani, kreatif,
dan komunikatif

Ceramah,
Diskusi, Tanya
jawab

Kreatif,
Komunikatif

Ceramah,
Diskusi, Tanya
jawab

Berani, kreatif,
dan komunikatif

Diskusi, Tanya
jawab

komunikatif

Ceramah

Komunikatif

Penugasan

Kreatif

Penugasan

Berani, kreatif
dan komunikatif
Komunikatif

Ceramah,
Tanya Jawab
Ceramah,
Tanya Jawab
Ceramah

Komunikatif

10
menit
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ABSTRAK
Makalah ini menyajikan hasil penelitian terhadap aktifitas siswa dan tahap
berfikirnya dalam memahami materi bangun ruang sisi lengkung, aktifitas siswa
yang dimaksud didasarkan pada model pembelajaran student teams achievement
(STAD) yang dikolaborasikan dengan teori belajar Van Hiele, dimana dalam teori
belajar Van Hiele memuat tahapan-tahapan berfikir beserta ketentuan
pengimplementasinya melalui fase-fase.Subyek penelitian adalah siswa kelas IX-B
MTs. Arrahmah Purwotengah Papar Kediri pada tahun pelajaran 2013/ 2014 yang
berjumlah 24 siswa.Penelitian ini dilaksanakan selama dua minggu, penelitian di
awali dengan mengklasifikasikan siswa menjadi tiga kelompok (atas, tengah dan
bawah) berdasar nilai materi pra syarat.Siswa selanjutnya di bentuk kelompok
secara hiterogen kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran.Hasil observasi
aktifitas siswa di dapatkan bahwa kelompok atas dikategorikan aktif, kelompok
tengah dikategorikan aktif dan kelompok bawah dikategorikan cukup aktif.Analisis
terhadap pemahaman siswa didapatkan kelompok atas berada pada tahapan 2
(deduksi informal), kelompok tengah berada pada tahap 1 (analisis) dan kelompok
bawah berada pada tahap 0 (visualisasi).
Kata Kunci: Model pembelajaran Student Teams Achievement Division(STAD)
, Bangun Ruang Sisi Lengkung, teori belajar van Hiele.
PENDAHULUAN
1.

Latar Belakang
Pendidikan adalah sebuah proses dalam meningkatkan kualitas sumber
daya manusia suatu bangsa. Dimana pada suatu negara yang maju, pasti diikuti
oleh kualitas sumberdaya manusia

yang tinggi (berpendidikan). Dunia

pendidikan di Indonesia telah mengalami suatu usaha peningkatan mutu, hal
tersebut tergambar melalui perubahan (tinjauan) pada kurikulum dan sertifikasi
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tenaga pendidik.Dalam dunia pendidikan mata pelajaran matematika
merupakan mata pelajaran yang cukup diperhitungkan dan berbobot, untuk itu
matematika telah diperkenalkan (diajarkan) pada pendidikan tingkat dasar
sampai ke pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Matematika tidak hanya
memberikan

kemampuan

dalam

berhitung,

memberikancaraberpikir yangberkualitas, terutama

namun

juga

dalam menganalisis

masalah serta pemecahannya.
Matematika memiliki berbagai cabang ilmu, dimana salah satunya adalah
Geometri, cabang ilmu tersebut dipelajari mulai dari tingkat sekolah dasar.
Geometri memiliki objek berupa benda konkret dalam kehidupan sehari-hari,
sehingga dalam proses pembelajarannya akan menumbuhkan kemampuan
siswa untuk berpikir logis dan kreatif. Dalam kegiatan pembelajaran pada
sekolah menengah pertama (SMP) geometri masih dianggap suatu materi
matematika yang tidak mudah, hal ini tergambar melalui prestasi siswa yang
masih rendah terhadap materi geometri khususnya bangun ruang sisi
lengkung.Kondisi ini mengisyaratkan bahwa siswa masih mengalami kesulitan
dalam memahami konsep geometri khususnya bangun ruang sisi lengkung.
Dari permaslahan yang mengemuka, penulis mengidentifikasi bahwa
terdapat pembelajaran yang kurang efektif, dimana pembelajaran masih
berpusat pada guru (teacher centered), sehingga siswa kuarang diberi
keleluasaan

dalam

mengkonsruk

pemahamannya

sendiri.Kondisi

ini

mengakibatkan pemahaman konsep siswa terhadap materi bangun ruang sisi
lengkung kurang permanen atau bahkan belum terbentuk. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut diperlukan suatu model pembelajaran yang tersistem dan
tepat, sehingga memungkinkan untuk menciptakan proses pembelajaran yang
lebih efektif serta akan bermuara pada hasil belajar yang maksimal. Dari
beberapa model pembelajaran yang ada, penulis memutuskan untuk
menggunakan model pembelajaran Student Teams Achievement Division
(STAD) dan didasarkan pada teori belajar Van Hiele.Dengan demikian melalui
penerapan model pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD)
yang berdasarkan pada teori belajar Van Hiele dapat menciptakan suasana
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belajar yang aktif dan kreatif, dimana kegiatan pembelajaran berpusat pada
siswa (student centered).Selanjutnya dapat diketahui sampai pada tahap mana
pemahaman siswa yang terbentuk, hal ini bisa dijadikan dasar evaluasi kegiatan
pembelajaran.
2.

Rumusan Masalah
Berdasarkan paparan dari latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini
adalah:
1.

Bagaiama aktifitas siswa dalam kegiatan belajar berdasarkan model
pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) yang
didasarkan pada teori belajar Van Hiele ditinjau dari kelompok yang telah
dikategorikan?

2.

Bagaimana tahap pemahaman siswa berdasar teori belajar Van Hiele
ditinjau dari kelompok yang telah dikategorikan?

3.

Tujuan
1.

Berdasar rumusan masalah, tujuan penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:
Untuk mendiskripsikan aktifitas siswa dalam kegiatan belajar berdasarkan
model pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) yang
didasarkan pada teori belajar Van Hiele ditinjau dari kelompok yang telah
dikategorikan.

2.

Untuk mendiskripsikan tahap pemahaman siswa berdasar teori belajar Van
Hiele ditinjau dari kelompok yang telah dikategorikan.

3.

Manfaat
Hasil penelitian yang dicapai diharapkan dapat memberikan kontribusi yang
positif, baik terhadap peneliti, guru dan peserta didik (siswa) ataupun sekolah,
dimana hal tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Peneliti:
1.

Mendapatkan

pengalaman

langsung

dalam

penelitian

tentang

kemampuan siswa SMP dalam memahami pembelajaran matematika
dengan teori belajar Van Hiele.
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2.

Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kreatifitas mengajar calon
guru dimasa yang akan datang.

3.

Mengembangkan kemampuan menulis karya ilmiah, untuk bekal dalam
penyusunan tugas akhir.

4. Manfaat Bagi Guru :
1.

Secara bertahap guru dapat mengetahui dan mengaplikasikan strategi
pembelajaran matematika yang bervariasi yang dapat memperbaiki
sistem pembelajaran sehingga memberikan layanan yang baik terbaik
bagi siswa.

2.

Dapat lebih menciptakan lingkungan kelas yang termotivasi untuk lebih
baik.

3.

Menambah referensi tentang pengelolaan pembelajaran matematika
dengan menggunakan pembelajaran teori Van Hiele.
4. Manfaat Bagi Siswa :

1.

Menambah

motivasi

siswa

dalam

berbagai

kegiatan

untuk

mengembangkan pemahaman konsep dan kemampuan secara utuh dan
terpadu.
2.

Memberi dampak positif bagi hasil belajar siswa.
3. Manfaat Bagi Sekolah :

1.

Dapat memberikan sumbangan yang baik dalam rangka perbaikan proses
pembelajaran untuk dapat meningkatkan prestasi siswa.

2.

Mendapat masukan tentang penelitian yang dapat memajukan sekolah.
KAJIAN PUSTAKA

1.

Kajian Teori
1.

STAD
Model pembelajaran STAD merupakan model pembelajaran dimana
guru menjelaskan materi kepada siswa kemudian siswa dikelompokkan dan
setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang dengan kemampuan heterogen
kemudian diberikan tugas kelompok dan siswa bekerja sama mengerjakan
tugas kelompok setelah itu perwakilan kelompok mempresentasikan hasil
kerja kelompok setelah itu guru mengevaluasi hasil kerja kelompok dan
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memberikan penghargaan bagi kelompok yang aktif. Setelah itu seluruh siswa
dalam kelas tersebut diberikan materi tes tentang materi yang telah mereka
pelajari.Pada saat tes mereka tidak diperbolehkan saling membantu.
2.

Teori Belajar Van Hiele

Sedangkan teori belajar Van Hiele adalah teori belajar yang mempunyai 5 tahapan
yaitu tahap 0 (Visualisasi), tahap 1 (Analisis), tahap 2 (Deduksi Informal), tahap
3(Deduksi) dan tahap 4 (rigor).Dimana siswa dari tahap 0 untuk menuju tahap
selanjutnya itu memerlukan 5 fase yaitu fase 1(informasi), fase 2(orientasi), fase 3
(penjelasan), fase 4(orientasi bebas), fase 5 (integrasi).
3.

STAD Berdasarkan Teori Belajar Van Hiele

Jadi model pembelajaran STAD berdasarkan Teori Van Hiele adalah model
pembelajaran yang langkah-langkah pembelajarannya menggunakan STAD dan
didalam STAD itu terdapat teori belajar Van Hiele.
4.

Metode Penelitian
Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti
adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan permasalahan yang akan
diteliti masih bersifat kompleks, dinamis, belum jelas, dan penuh makna,
sehingga pendekatan yang sesuai adalah pendekatankualitatif. Jenis penelitian
yang diambil oleh peneliti adalah studi kasus, dimana menurut Merriam (1998)
dalam (Suswono, 2010: 110) penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha
mendapatkan pemahaman yang mendalam (in-depth) suatu situasi dan memberi
makna terhadap sesuatu yang terlibat. Jadi penelitian ini menggunakan
deskripsi yang intensif dan menganalisis suatu unit tunggal atau sistem
terbatas.Berdasar paparan terhadap pendekatan serta jenis penelitian, yang
mana dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian
dengan jenis studi kasus.
Penelitian ini dilaksanakan di MTs. Arrahmah Purwotengah Papar Kediri,
dimana subyek penelitiannya adalah siswa kelas IX-B sebanyak 24 siswa dan
dilaksanakan selama dua minggu.Kegiatan penelitian dimulai dengan
memetakan kemampuan siswa melalui klasifikasi (klasifikasi I) siswa menjadi
tiga kelompok berdasar nilai yang berasal dari soal materi pra syarat dan di
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dapatkan tiga kelompok, yaitu kelompok atas, tengah dan bawah.Selanjutnya
dalam kegiatan pembelajaran siswa duduk berkelompok (komposisi kelompok
hiterogen) dan aktifitas siswa di observasi berdasar lembar observasi yang telah
dibuat.Di akhir pembelajaran siswa diberikan soal utama yang dikerjakan
secara individu dan mandiri. Siswa selanjutnya kembali di klasifikasikan
(klasifikasi II) berdasar hasil soal utama menjadi tiga kelompok dan dilakukan
singkronisasi data antara klasifikasi I dan II, dalam proses ini terjadi reduksi
data. Pengambilan sampel didasarkan pada ranking 1 dan 2 pada setiap
kelompok.Menggunakan lembar jawaban soal utama, siswa yang terpilih
sebagai sampel selanjutnya diwawancarai, hal ini difungsikan sebagai
triangulasi data.Berdasarkan hasil wawancara dapat di tentukan diskripsi tahap
pemahaman siswa berdasar teori belajar Van Hiele.
5.

Hasil Dan Pembahasan
Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan, di diskripsikan sebagai berikut:
1.

Aktifitas siswa, siswa kelompok atas (80,75%) dan tengah (75,25%) di
kategorikan aktif , sedangkan siswa kelompok bawah (70,38) di kategorikan
kurang cukup aktif.

2.

Tahap pemahaman siswa, siswa kelompok atas berada pada tahap 2
(deduksi informal), siswa kelompok tengah berada pada tahap 1 (analisis),
sedangkan siswa kelompok bawah berada pada tahap 0 (visualisasi).
PENUTUP

Dalam penelitian ini telah diterapkan model pembelajaran Student Teams
Achievement Division (STAD) dan didasarkan pada teori belajar Van Hiele, yang
di dapatkan hasil berupa diskripsi terhadap aktifitas siswa dan tahap
pemahaman.Selanjutnya hasil yang diperoleh dapat dijadikan bahan evaluasi lebih
mendalam baik dari aktifitas siswa maupun kegiatan mental siswa dalam kegiatan
pembelajaran berikutnya, sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal.
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ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh aktivitas siswa yang sering merasa bosan dengan
suasana kelasnya kemudian ada yang keluar baik ke kamar kecil ataupun sekedar keluar
ruangan agar sedikit mengurangi kebosanannya.
Agar tercipta susana belajar yang baru maka perlu dirancang suatu pembelajaran yang
tepat, pembelajaran TANDUR dirancang untuk meningkatkan aktivitas siswa dengan
pemberian pengalaman belajar melalui pengamatan, penyelidikan, maupun diskusi atas
pemasalahan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Pemberian pengalaman belajar
dalam kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya
yaitu dengan metafora. Dengan metafora kita dapat menghidupkan konsep-konsep yang
dapat terlupakan, memunculkannya ke dalam otak secara mudah dan cepat.
Penelitin ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan subyek
penelitian siswa kelas X SMKN 1 KEDIRI. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus,
dengan menggunakan instrumen berupa silabus, RPP dan Lembar observasi aktifitas siswa.
Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Melalui penerapan model pembelajaran
TANDUR dengan metafora dapat meningkatkan hasil belajar siswa. (2) model
pembelajaran TANDUR dengan metafora menunjukkan mendapat respon positif dari siswa
kelas X SMKN 1 Kediri tahun ajaran 2013/2014 .
Kata kunci : Model Pembelajaran TANDUR, Metafora, Hasil Belajar.

PENDAHULUAN
F. Latar Belakang
Pada umumnya proses belajar akan dilakukan pada suatu kelas yang
dimulai dari pagi sampai siang secara rutin. Setiap pergantian jam pelajaran
seorang siswa menunggu guru yang akan mengajarnya dengan tetap berada di
ruangan tersebut. Seringkali ada siswa yang merasa bosan dengan suasana
kelasnya kemudian ada yang keluar baik ke kamar kecil ataupun sekedar keluar
ruangan agar sedikit mengurangi kebosanannya.
Untuk menciptakan suatu lingkungan belajar yang baru, maka seorang
guru harus pintar-pintar untuk memunculkan suatu pembelajaran yang tepat
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sehingga siswa akan merasa senang dalam mengikuti pembelajaran khususnya
pembelajaran matematika.
Pembelajaran TANDUR dirancang untuk meningkatkan aktivitas siswa
dengan pemberian pengalaman belajar melalui pengamatan, penyelidikan,
maupun diskusi atas pemasalahan yang ditemukan dalam kehidupan seharihari. Pengalaman belajar tersebut dikemas dalam skenario pembelajaran yang
menyenangkan. TANDUR adalah kependekan dari Tumbuhkan, Alami, Namai,
Demonstrasikan, Ulangi, dan Rayakan yang merupakan kerangka rancangan
pembelajaran quantum learning (DePorter, 2003 : 88 – 93).
Pemberian pengalaman belajar dalam kegiatan pembelajaran dapat
dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya yaitu dengan metafora.
Otak kita adalah mesin pembuat makna yang mencari-cari kecocokan dengan
pengalaman sebelumnya. “Kebanyakan sistem konseptual normal kita
terstruktur secara metaforis: yaitu sebagian besar konsep dipahami sebagiansebagian dalam bentuk konsep lain” (Lakoff dan Johnson). Oleh karena itu
metafora dapat menghidupkan konsep-konsep yang dapat terlupakan,
memunculkannya ke dalam otak secara mudah dan cepat. Tak kalah penting
juga, dalam suatu kegiatan pembelajaran perlu adanya penyajian materi yang
inovatif, menarik, bisa dinikmati, mampu memotivasi, menumbuh kembangkan
kemampuan berfikir kritis , dan yang paling penting adalah memberikan
inspirasi bagi peserta didik.
Berkaitan dengan penjelasan di atas maka penulis mempunyai gagasan
dalam perihal tersebut dan ingin melakukan seminar judul “PEMBELAJARAN
TANDUR DENGAN METAFORA UNTUK MENINGKATKAN HASIL
BELAJAR SISWA.
G. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, rumusan pertanyaan ini yaitu
1. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran TANDUR dengan
metafora?
2. Apakah penerapan model pembelajaran TANDUR dengan metafora
dapat meningkatkan hasil belajar siswa?
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H. Tujuan.
Berdasarkan rumusan pertanyaan di atas, tujuan penulis sebagai berikut:
c.

Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan model pembelajaran
TANDUR dengan metafora.

d.

Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran
matematika dengan menggunakan penerapan model pembelajaran
TANDUR dengan metafora.

I.

Manfaat Peneliti
Peneliti dapat menerapkan teori-teori yang didapat diperkuliahan serta dapat
menambah pengalaman mengenai proses pembelajaran yang telah diterapkan
di sekolah yang nantinya sangat berguna bagi peneliti sebagai seorang calon
guru.

METODE PENELITIAN
A. Subyek dan Setting Penelitian
Subyek dan setting penelitian ini adalah siswa kelas X SMKN 1 KEDIRI
semester genap Tahun Ajaran 2013/2014.
B. Prosedur Penelitian
Penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian tindakan kelas.
Berikut adalah tahapan-tahapan dalam penelitian tindakan kelas :
a. Perencanaan ( planning)
b. Tindakan (acting)
c. Pengamatan (observation)
d. Refleksi (reflection)
Siklus yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 2 siklus.
C. Instrumen Pengumpulan Data
Insrument yang digunakan berupa lembar observasi siswa yang nantinya
akan digunakan untuk mengamati setiap aktivitas siswa selama proses belajar
mengajar.
D. Teknik Pengumpulan Data
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Pada penelitian ini, metode yang digunakan peneliti untuk pengumpulan
data adalah sebagai berikut :
1.

Metode observasi

2.

Metode tes hasil belajar

3.

Metode angket

E. Teknik Analisis Data
1. Analisis Data hasil belajar
Data hasil belajar diperoleh dari data tes evaluasi tiap siklus yang digunakan
untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa tiap siklus.
T
KB =
x100%
Tt
Keterangan :
KB = Ketuntasan Belajar
T

= Jumlah skor yang diperoleh

Tt

= Jumlah skor total
(sumber : Trianto, 2009:241)

2. Analisis Data Angket Respon Siswa
Membuat analisa respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran
TANDUR dengan metafora, dengan menggunakan rumus :

Persentase respon siswa 

A
100%
B

Keterngan
A = proporsi siswa yang memilih
B = jumlah siswa (responden)

(sumber:Trianto, 2009:243)

Berdasarkan skala likert perangkat pembelajaran yang dikembangkan dikatan
mendapat respon positif dari siswa apabila prosentase yang diperoleh dari
analisis data adalah sebesar ≥ 51% atau dengan kriteria cukup baik atau baik.
F. Jadwal Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Selintas Setting Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan pembelajaran di kelas X
SMKN 1 Kediri, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tahun pelajaran
2013/2014. Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
yang dilaksanakan dalam 2 siklus yaitu siklus I dua kali pertemuan dan siklus
II dilaksanakan satu kali pertemuan.
B. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian
1.

Pelaksanaan Tindakan Pembelajaran Siklus I ( dua pertemuan )
a.

Perencanaan
1) Merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP )
2) Menyiapkan Lembar Kerja Siswa ( LKS )
3) Merancang soal evaluasi.

b.

Tahap Pelaksanaan Tindakan
Pada siklus I, peneliti melaksanakan pembelajaran dengan model
pembelajaran TANDUR dengan metafora berdasarkan pada RPP.

c.

Tahap Observasi
1) Observasi aktivitas siswa
Pada pertemuan pertama aktivitas siswa dikategorikan baik
dengan persentase klasikal 78,59%. Sedangkan pada pertemuan
kedua aktifitas siswa meningkat 81,92% dengan dengan kriteria
baik. Sehingga aktivitas siswa pada siklus I dengan
menggunakan model pembelajaran TANDUR dengan metafora
tergolong baik dengan presentase 80,26%.
2) Hasil belajar siswa pada siklus I
Pada siklus I ketuntasan hasil belajar secara klasikal pada
pertemuan pertama dan kedua mencapai 66,67% dan 76,67%.
Sehingga siklus I persentase ketuntasan klasikal mencapai
71,67% sedangkan hasil ketuntasan secara klasikal dikatakan
tuntas jika P(%) ≥ 85%, maka siklus I secara klasikal belum
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dikatakan tuntas, sehingga perlu dilakukan siklus II untuk
memperoleh data yang lebih baik.
2.

Pelaksanaan Tindakan Pembelajaran Siklus II
a.

Perencanaan Tindakan
1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP )
2) Menyusun instrumen penelitian.
3) Membuat kisi-kisi soal evaluasi tertulis untuk siklus II
4) Menyusun angket respon siswa terhadap penerapan model
pembelajaran TANDUR dengan metafora.

b.

Pelaksanaan Tindakan
Pada tahap siklus II ini hampir sama dengan langkah-langkah pada
siklus I , namun siswa diberikan evaluasi agar siswa lebih
memahami materi.

c.

Tahap Observasi
1) Aktivitas siswa
Pada siklus II aktivitas siswa pada aspek kedisiplinan mencapai
persentase 85,94% dengan kategori baik, aspek kerja sama
mencapai 86,31% dengan kategori baik, aspek tanggung jawab
mencapai 83,93% dengan kategori baik dan aspek keaktifan
siswa mencapai persentase 85,42% dengan kategori baik.
Sehingga secara klasikal dapat diperoleh 85,40% dengan
kategori aktif.
2) Hasil belajar siswa pada siklus II
Pada siklus II persentase ketuntasan secara klasikal mencapai
86,67%. Sedangkan jika (P)% ≥ 85% maka hasil belajar
dikatakan tuntas. Oleh karena siklus II (P)% ≥ 85% maka hasil
belajar pada siklus II dikatakan tuntas. Sehingga pembelajaran
berakhir pada siklus II.
3) Respon atau tanggapan siswa
Siswa merespon positif terhadap pembelajaran matematika
dengan menggunakan model pembelajaran TANDUR dengan
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metafora yaitu dengan persentase respon siswa yang menjawab
sangat setuju adalah 25,83%, setuju 65,83%, tidak setuju 7,92%
dan sangat tidak setuju 0,42%.
C. Pembahasan
Berdasarkan deskripsi pelaksanaan penelitian dan hasil penelitian yang telah
diuraikan sebelumnya, dapat diketahui pelaksanaan pembelajaran matematika
dengan menggunakan model pembelajaran TANDUR dengan metafora telah
mampu meningkatkan hasil belajar siswa kelas X GB-2 SMKN 1 Kediri. Hal
ini terlihat berdasarkan data yang diperoleh melalai hasil nilai evaluasi siklus
I dan evaluasi siklus II.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan
sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Penerapan model pembelajaran TANDUR dengan metafora dapat
berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari hasil observasi aktivitas
siswa dengan setiap pertemuanya mengalami peningkatan yakni pada
analisis observasi aktivitas siswa pada siklus I presentase aktivitas
siswa sebesar 80,26% dengan kriteria baik. Sedangkan pada siklus II
aktivitas siswa mengalami peningkatan dengan presentase yang
diperoleh adalah 85,40% dengan kriteria baik. Maka peningkatan
yang diperoleh sebesar 5,14%.
2. Penerapan model pembelajaran TANDUR dengan metafora dapat
meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari ketuntasan
hasil belajar siswa secara klasikal serta nilai rata-rata siswa setiap
siklusnya mengalami peningkatan. Pada siklus I ketuntasan klasikal
hasil belajar siswa sebesar 71,67%. Pada siklus II ketuntasan klasikal
hasil belajar siswa meningkat menjadi 86,67%. Sehingga dapat dilihat
bahwa pencapaian persentase ketuntasan klasikal pada siklus II sudah
sesuai dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu dikatakan
tuntas jika P(%) ketuntasan klasikal ≥ 85% dengan siswa tuntas dalam
pembelajaran dengan hasil belajar ≥ 75 atau sesuai dengan KKM
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3. Angket respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran
TANDUR dengan metafora menunjukkan respon positif dari siswa.
Hal ini ditunjukkan dengan persentase klasikal yang didapat dari
pemberian angket respon siswa yaitu sebesar 25,83% siswa menjawab
sangat setuju, 65,83% siswa menjawab setuju, 7,92% siswa menjawab
tidak setuju dan 0,42% siswa menjawab sangat tidak setuju. Sehingga
hal ini sudah memenuhi indikator keberhasilan yang diharapakan,
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Lampiran 1 :
Model Pembelajaran TANDUR dengan Metafora
Langkah
T =Tumbuhkan

A = Alami

N = Namai

Kegiatan Guru
Kegiatan Siswa
 Menyampaikan
tujuan  Memperhatikan penjelasan
pembelajaran (Metafora)
guru
 Memberitahu manfaat materi  Mengerjakan tugas
untuk siswa
 Saling berkompetisi secara
 Mengaitkan dengan dunia
sehat.
nyata (Metafora)
 Mengadakan kompetisi
 Menggunakan media
 Mengajukan
berbagai
pertanyaan dan masalah
 menciptakan
lingkungan
fisik dan emosional
 Mengajak siswa terlibat  Mengerjakan tugas
 Mengamati media
dalam pembelajaran
 Menciptakan
keterlibatan  Menjawab pertanyaan
pikiran dan fisik dan mental  Membuat kesimpulan
siswa.
 Berdiskusi kelompok
 Menyajikan materi dengan  Memperhatikan, bertanya,
menggunakan metafora
menjawab pertanyaan guru
dan mencatat
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D = Demontrasikan



Memberikan contoh tentang
materi dengan metafora

U = Ulangi



Mengulang kembali konsep
dan umpat balik

R = rayakan



Memberi dukungan dan
pengakuan untuk setiap
usaha siswa
Memberikan reward kepada
kelompok
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 Berlatih
menyelesaikan
pertanyaan, menyelesaikan
tugas
 Menampilkan hasil kerja
kelompok
 Mengungkapkan berbagai
saran dan pendapat.
 Mengungkapkan pendapat
berdasarkan
hasil
pengamatan dan pengalaman
belajar.
 Membuat
kesimpulan
dengan kata-kata sendiri
 Memberikan ekspresi atas
keberhasilan kelompok
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Abstrak

Matematika adalah salah satu ilmu dasar yang mempunyai peranan penting
didalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan umumnya untuk perkembangan IPTEK.
Tapi bannyak sekali peserta didik yang kurang berminat atau kurang memahami pelajaran
matematika. Sehingga guru harus kreatif untuk meningkatkan motivasi dan minat siswa
dalam belajar matematika. Hal itu dapat diatasi dengan penggunaan brain gym karena siswa
dapat melakukan senam otak yang dapat meningkatkan otak kanan dan kiri dan mengurangi
kebosanan dalam pelajaran. Ketika siswa senang dalam belajar maka siswa akan lebih
mudah memahami pelajaran yang diperoleh. Sehingga nilai siswa akan meningkat dan
dapat juga ditanamkan nilai karakter dalam proses belajar mengajar.
Dalam melakukan pembelajaran juga diperlukan pendekatan yang mendukung
untuk tercapainya tujuan pendidikan. Misalnya menggunakan pendekatan scientific pada
kurikulum 2013 yang memiliki langkah-langkah yaitu: mengamati, bertanya, menalar,
mencoba, membentuk jejaring. Pendekatan ini meliputi ranah sikap mengamati materi ajar
agar peserta didik “tahu mengapa”, ranah keterampilan menagamati materi ajar agar
pesertadidik “tahu bagaimana”, ranah pengetahuan mengamati atau materiajar agar peserta
didik “tahu apa”, hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan
untuk menjadi manusia yang baik dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan
untuk hidup secara layak dari peserta didik yang meliputi aspek kompetisi sikap,
pengetahuan dan keterampilan.
Kata Kunci: Brain Gym, Pendekatan Scientific, Pembelajaran Matematika

A. Latar Belakang
Menurut Faturrahman (2012: 18) Pendidikan merupakan usaha sadar
yang diajukan kepada peseta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian
kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Pendidikan berperan untuk menciptakan
manusia yang berkualitas dan berpotensi dalam arti yang luas, melalui
pendidikan akan terjadi proses pendewasaan diri sehingga didalam proses
pengambilan keputusan terhadap suatu masalah yang dihadapi selalu disertai
dengan rasa tanggung jawab yang besar. Mengingat peran pendidikan tersebut
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maka sudah seyogyanya aspek ini menjadi perhatian pemerintah dalam rangka
meningkatkan sumber daya masyarakat Indonesia yang berkualitas.
Permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan formal bertambah dari
tahun ke tahun. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi bangsa Indonesia
adalah rendahnya mutu pendidikan formal pada setiap jenjang pendidikan.
Usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara
lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan
buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan
peningkatan mutu manajemen sekolah. Hal itu dilakukan agar proses pendidikan
yang dilakukan juga akan mendapat hasil yang memuaskan.
Proses pendidikan meliputi proses belajar mengajar dan sistem
komunikasi antar guru dan murid. Proses pendidikan selalu berlangsung dalam
suatu lingkungan tertentu, baik lingkungan yang berhubungan dengan ruang
lingkup maupun waktu. Dalam pendidikan terdapat berbagai permasalahan yang
terjadi diantaranya guru dan siswa. Siswa memiliki permasalahna yang
disebabkan oleh faktor diantaranya :faktor-faktor internal (minat, motivasi dan
sikap belajar) dan eksternal (lingkungan belajar) dari siswa.
Untuk mengatasi permasalahn dalam pelajaran matematika, guru dapat
membuat pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan untuk
siswa. Guru dapat melakukan brain gym sebelum pelajaran dimulai dan diselasela pelajaran. Dalam pelajaran juga diharapkan untuk mendidik karakter siswa.
Di dalam kurikulum 2013 juga diterapkan pendekatan scientific untuk
menanamkan karakter siswa.
Dengan demikian penulis tertarik untuk membahas Penggunaan Brain
Gym dan Pendekatan Scientific dalam Pembelajaran Matematika.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan laatar belakang di atas, penulis ingin mengungkapkan
rumusan masaalah sebagai berikut:
1. Bagaimana menggunakan Brain Gym dalam pembelajaran matematika?
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2. Baimana

menggunakan

pendekatan

scientific

dalam

pembelajaran

matematika?
3. Apa manfaat yang didapat dari menggunakan Brain Gym dalam pembelajaran
matematika?
4. Apa manfaat yang didapat dari menggunakan pendekatan scientific dalam
pembelajaran matematika?

C. Tujuan
1. Untuk mengetahui deskripsi dari brain gym.
2. Untuk mengetahui deskripsi dari pendekatan scientific .
3. Untuk mengetahui manfaat dari menggunakan brain gym dalam
pembelajaarn.
4. Untuk mengetahui manfaat dari pendekatan scientific dan karakter yang
didapat.

D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Siswa
Membantu siswa dalam meningkatkan minat balajar, sikap dan moral yang
dimiliki agar menjadi lebih baik.
2. Bagi Sekolah
Hasil dari paparan makalah diharapkan dapat membantu pendidikan sekolah
untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan yang sudah ada khususnya pada
mata pelajaran matematika. Dan dapat digunakan untuk melihat kondisi siswa
dalam belajar.
3. Bagi Ilmu Pendidikan
Hasil penelitian ini, diharapkan sebagai bahan kajian dan informasi bagi
perkembangan ilmu pendidikan.
4. Bagi Penulis
Untuk mendapatkan gambaran tentang brain gym dan pendekatan scientific.

E. Landasan Teori
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1. Brain Gym
a. Pengertian Brain Gym
Dalam Masykur (2009:5) Senam otak (Brain Gym) merupakan
latihan gerak sederhana yang melibatkan beberapa titik penting yang
berkaitan langsung dengan saraf-saraf otak yangberfungsi untuk
memudahkan pernafasan, memperlancar peredaran darah, menyegarkan
dan melemaskan otak.
Rangkaian gerakan yang dilakukan bisa memudahkan kegiatan dan
memperbaiki konsentrasi belajar siswa, menguatkan motivasi belajar,
meningkatkan rasa percaya diri, membangun harga diri, rasa kebersamaan
dan membuat siswa lebih mengendalikan stress.Brain Gym sangat praktis
karena bias dilakukan di mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja. Porsi
latihan Brain Gym adalah 10-15 menit sebanyak 2-3 sehari.
b. Gerakan Brain Gym
Rangkaian gerak Brain Gym mencakup 26 gerakan, dimana dalam
pengembangannya, pemahaman otak dan tubuh diperluas dengan
melibatkan tiga dimensi otak, yaitu: Dimensi lateralitas, DimensiFokus,
dan Dimensi Pemusatan.
1) Dimensi Lateralitas
Terkait dengan dimensi otak kiri dan kanan yang berhubungan
dengan kemampuan komunikasi. Gerakan menyeberang garis tengah
dapat menyatukan otak bagian kiri (pikiran rasional) dan otak bagian
kanan (perasaan) sehingga orang dapat lebih bersifat positif, mampu
mendengar dengan kedua telinga, melihat dengan dua mata, menulis dan
bergerak secara luwes.Jika dimensi ini tidak seimbang maka orang akan
mengalami kesulitan untuk membedakan kiri dan kanan, gerakan kaku,
tulisan jelek, sulit membaca, dan menulis.
a) Gerakan Silang
(1) Menggerakkan organ tubuh kiri dan kanan secara bersamaan.
(2) Mengintegrasikan otak kiri kanan seimbang, meningkatkan energy,
mempermudah belajar dan menyeimbangkan emosi.
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Gambar 2.1 Gerakan Silang

b) 8 Tidur
(1) Tangan Lurus ke depan, naik ke kiri atas, buat angka 8 tidur.
(2) Lakukan tiap tangan beberapa kali, terakhir gunakan 2 tangan ikuti
dengan mata
(3) Mengaktifkan dua belahan otak kerja sama dengan baik,
meningkatkan penglihatan, membantu penderitaan disleksia.
Gambar 2.2 Gerakan Gambar Tidur

c) Coretan Ganda
(1) Gambarlah

sesuatu

dengan

menggunakan

kedua

tangan

bersamaan. Mulai dari dengan gerakan besar dan sederhana, makin
lama makin bervariasi dan bentuk kecil.
(2) Meningkatkan

Koordinasi

mata

dan

kemampuan berhitung.
Gambar 2.3 Coretan Ganda
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2) Dimensi Fokus
Jika dimensi ini tidak seimbang, maka otot tengkuk dan bahu tegang,
kurang semangat belajar, cepat bingung, sulit memahami dan kurang
mampu mengungkapkan diri.
a) Lambaian Tangan
(1) Luruskan satu tangan ke atas samping telinga.
(2) Letakkan tangan kedua di bawah siku lewat belakang kepala.
(3) Gerakkan tangan pertama kea rah luar, dalam, belakang dan depan
sambil tangan kedua menahan halus.
(4) Hembuskan nafas pada saat otot diaktifkan tegang.
(5) Melepaskan ketegangan di pundak, mengontrol gerakan motoric
kasar dan halus, meningkatkan koordinasi mata dan tangan.
Gambar 2.10 Lambaian Tangan

b) Lambaian Kaki
(1) Duduk berpangku kaki. Kedua tangan masing-masing memegang
ujung urat tendon bagian atas dan bawah betis (di bawah lutut dan
atas lutut)
(2) Panjangkan otot carilah titik-titik tegang sambil melambaikan kaki.
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(3) Hembuskan nafas pada saat kaki bergerak ke atas atau betis terasa
tegang nyery.
(4) Mengintegrasikan otak bagian muka dan belakang melancarkan
komunikasi.
Gambar 2.11 lambaian Kaki

3) Dimensi Pemusatan
Terkait dimensi atas-bawah dengan melibatkan otak tengah yang
berhubungan dengan kemampuan mengatur dan mengorganisasikan
sesuatu.

Gerakan

tertentu

dapat

meningkatkan

energi

untuk

menghubungkan bagian bawah otak (informasi emosional) dengan otak
besar (berpikir abstrak). Bila bagian ini tidak seimbang maka orang akan
mengalami kesulitan untuk konsentrasi, kurang percaya diri, penakut,
mengabaikan perasaan dan sulit melakukan gerakan melompat
a) Minum Air
Bermanfaat untuk memperlancar pengaliran energi di otak dan seluruh
badan.
b) Saklar Otak
(1) Pijatlah dua titik lekukan di bawah tulang selangka tangan lainnya
letakkan di daerah pusar.
(2) Variasikan dengan mata melirik ke kiri-kanan, atas-bawah, jauhdekat.
(3) Rangsangan titik ini meningkatkan peredaran darah ke otak.
Gambar 2.12 saklar Otak
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c) Tombol Bumi
(1) Letakkan dua
dan

jari di tengah dagu

tangan

lainnya di daerah

pusar

merunjuk ke bawah.

(2) Ikuti gerakan

mata dari bawah ke

atas dalam satu arah.
(3) Meningkatkan otak untuk konsentrasi dan koordinasi.

Gambar 2. 13 Tombol Bumi

2. Pendekatan Scientific
Pada kurikulum 2013 guru disarankan menggunakan pendekatan
scientific atau pendekatan ilmiah. Pendekatan scientific mempunyai
kriteria yaitu:
1. Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat
dijalaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kirakira atau khayalan semata.
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2. Penjelasan guru, respon siswa dan interaksi edukatif guru-siswa
terbebas dari prasangka yang serta merta, pemikiran subjektif atau
penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis.
3. Mendorong danmenginspirasi siswa berpikir kritis, analitis dan tepat
dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah dan
mengaplikasi materi pembelajaran.
4. Mendorong danmenginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam
melihat perbedaan, kesamaan dan tautann satu sama lain dari materi
pembelajaran.
5. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan
dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam
merespon materi pembelajaran.
6. Berbasis pada konsep, teori dan fakta empiris yang dapat
dipertanggungjawabkan.
7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun
menarik sistem penyajiannya.
Langkah-langkah pendekatan scientific yaitu:
1. Observing (mengamati)
2. Questioning (bertanya)
3. Associating (menalar)
4. Experiment (mencoba)
5. Networking (membentuk jejaring)

3. Pembelajaran
a. Belajar
Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku seseorang
sebagai akibat dari adanya proses aktif dalam berinteraksi dengan
lingkungannya. Perubahan tingkah laku tersebut ada yang mengarah ke
suatu hal yang baik dan ada yang mengarah ke suatu hal yang buruk.
Perubahan tingkah laku itu timbul dari latihan dan pengalaman yang
dapat diamati dan terjadi dalam waktu yang relatif lama, sehingga dapat
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memperbanyak ketrampilan, pengetahuan dan mengerjakan sesuatu
dari sesuatu yang awalnya tidak mampu mengerjakannya menjadi
mampu mengerjakan sesuatu itu. Jadi, kegiatan atau usaha untuk
melakukan perubahan tingkah laku dapat dipandang sebagai hal yang
terpenting dalam belajar yang disebut dengan faktor-faktor belajar.
Menurut Slameto (2003: 54) faktor-faktor yang mempengaruhi
belajar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
1. Faktor-Faktor Intern
Faktor Intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang
sedang

belajar.Macam-macam

faktor

intern

yaitu:Faktor

Jasmaniah, Faktor Psikologis dan Faktor Kelelahan.
2. Faktor-Faktor Ekstern
Faktor Ekstern adalah faktor yang ada di luar individu.Macammacam faktor ekstern yaitu: Faktor keluargaFaktor sekolah dan
Faktor masyarakat
b. Pembelajaran
Pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang
atau makhluk hidup belajar. Proses interaksi peserta didik dengan
pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat
terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran
dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta
didik. Dengan kata lain, pemebelajaran adalah proses untuk membantu
peserta didik agar dapat belajar dengan baik.

4. Matematika
a. Pengertian Matematika
Istilah matematika berasal dari kata Yunani mathein atau
manthenein yang artinya atau yang erat hubungannya dengan kata
sansekerta mefha atau widya yang artinya kepandaian, pengetahuan
atau itelegensi.Menurut Hudoyo (dalam Savitri, 2008) menyatakan
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bahwa hakekat matematika berkenaan dengan ide-ide, strukturstrukrtur dan hubungannnya dengan diatur menurut yang logis. Jadi
matematika berkenaan dengan konsep-konsep abstrak.
b. Proses Belajar Matematika
Di dalam proses belajar matematika terjadi proses berpikir, sebab
seorang dikatakan berpikir bila orang itu melakukan kegiatan mental.
Dalam berpikir itu orang menyusun hubungan-hubungan antara
bagian informasi yang telah direkam di dalam pikiran orang itu
sebagai pengertian. Tentunya kemampuan berpikir seseorang itu
dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan siswa. Dengan demikian adanya
kaitan antara intelegensi dengan proses belajar matematika.

F. Pembahasan
Dalam pembelajaran sering kali guru sulit untuk meningkatkan minat
siswa dalam pelajaran, terutama matematika yang banyak mengharuskan siswa
menghafal banyak rumus. Siswa sering merasa jenuh bahkan tidak mau
mengerjakan tugas atau latihan yang diberikan oleh guru. Untuk itu guru dapat
meningkatkan minat siswa dalam belajar dengan melakukan brain gym secara
bersama-sama untuk membuat suasana belajar yang menyenangkan sehingga
siswa tidak bosan. Brain gym dapat dilakukan sebelum pelajaran dimulai (awal
pelajaran), di sela-sela pelajaran bahkan dapat dilakukan ketika jam pelajaran
selesai. Dengan melakukan brain gym dapat diperoleh manfaat yaitu melatih
menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri, dapat berinteraksi dengan teman dan
guru, lebih berminat dan menambah motivasi dalam menerima pelajaran.
Ketika suasana pembelajarann telah baik, motivasi dan minat siswa
belajar meningkat akan mendukung untuk melakukan proses belajar mengajar
dan dapat membentuk karakter siswa dengan menggunakan beberapa
pendekatan.
Menurut Faiq (2013) Pembelajaran yang mengimplementasikan
pendekatan scientific akan mencakup tiga ranah, yaitu: sikap (afektif),
pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotor). Dengan proses belajar
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yang seperti itu diharapkan hasil belajar melahirkan peserta didik yang
produktif, kreatif, inovatif dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan dan
pengetahuan yang terintegrasi. Karena ranah sikap mengamati transformasi
substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu mengapa”, ranah keterampilan
menagamati transformasi substansi atau materi ajar agar pesertadidik “tahu
bagaimana”, ranah pengetahuan mengamati transformasi substansi atau
materiajar agar peserta didik “tahu apa”, hasil akhirnya adalah peningkatan dan
keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik (soft kill)
dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara
layak (hard skill) dari peserta didik yang meliputi aspek kompetisi sikap,
pengetahuan dan keterampilan.

G. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
Dari penjeladsasn di atas dapat kami simpulkan bahwa pembelajaran harus
dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan tidak membosankan. Brain
gym dapat digunakan untuk menambah motivasi dan minat belajar peserta
didik agar peserta didik nyaman dan lebih bersemangat dalam menerima
pelajaran.

Guru

dapat

menggunakan

pendekatan

scientific

untuk

menanamkan ranah dalam pembelajaran yaitu ranah kognitif, afektif dan
psikomotor. Dan dari pendekatan tersebut jyga tertanam nilai karakter yang
lebih baik.
2. Saran Guru dan siswa harus bekerjasama untuk mendapat tujuan sesuai yang
diharapkan. Guru harus lebih kreatif lagi dalam pelajaran dan dapat
menanamkan nilai karater yang diinginkan agar menjadi pribadi yang baik.
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Abstak
Mempelajari sejarah matematika menjadikan kita tidak angkuh dan tetap
menghargai sejarah matematika. Hal itu dikarenakan sama halnya menghargai perjalanan
hidup dari lahir sampai saat ini yang senantiasa akan dikenang dan dihargai. Sejarah
matematika adalah penyelidikan asal mula penemuan matematika dan sedikit perluasannya
tentang penyelidikan terhadap metode dan notasi matematika pada masa silam. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah matematika, sejarah bilangan, sejarah
matematika tentang bilangan pecahan, dan manfaat sejarah matematika bagi dunia
pendidikan dan nonpendidikan yang berguna bagi semua hal. Penelitian ini termasuk jenis
penelitian kepustakaan (libraryresearch) dan menggunakan kajian sejarah. Prosedur
penelitian yang dilakukan yakni; mengkaji sejarahmatematika, mempelajari sejarah dan
pengertian bilangan, mengkaji sejarah bilangan pecahan, merelasikan manfaat mempelajari
sejarah matematika dengan sejarah bilangan pecahan.Berdasarkan penelitian yang
dilakukan dapat diketahui asal mula matematika merupakan sinergi antara Alam semesta,
manusia dan Tuhan YME.Sejarah perkembangan bilangan terbukti pada sebelum Masehi
dan Mahesi.bilangan pecahan adalahpertautan antara dua bilangan yang menunjukkan satu
atau beberapa bagian.Matematika memiliki banyak manfaat begitu pula sejarah
matematika karena matematika adalah sumber ilmu pengetahuan, bahasa, sastra, seni dan
terkait erat dalam kejadian sehari-hari.
Kata Kunci : Sejarah Matematika, Bilangan, Bilangan Pecahan.

PENDAHULUAN
Kata "matematika" berasal dari bahasa Yunani Kuno μάθημα (máthēma), yang
berartipengkajian,pembelajaran,ilmu yang ruang lingkupnya menyempit dan arti
teknisnya menjadi "pengkajian matematika", bahkan demikian juga pada zaman
kuno. Kata sifatnya adalah μαθηματικός (mathēmatikós),berkaitan dengan
pengkajian, atau tekun belajar, yang lebih jauhnya berarti matematis.Secara
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khusus, μαθηματικὴ τέχνη(mathēmatikḗ tékhnē), di dalambahasa Latinars
mathematica, berarti seni matematika. (sumber: wikipedia).
Mata pelajaran matematika pada saat ini dianggap susah, rumit bahkan menjadi
hantu bagi banyak pelajar terhadap mata pelajaran matematika yang sesungguhnya
tidak seperti mereka bayangkan dan keterkaitan hal tersebut serta keingintahuan
tentang sejarah matematika inilah yang melatar belakangi untuk meneliti sejarah
matematika.
Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan
dan pengukuran. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu
bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. (Sumber: Wikipedia, 2013).
Bilangan Komplek terdiri dari bilangan imajiner dan bilangan riil sedangkan
bilangan riil terdiri dari bilangan irrasional dan bilangan rasional.Bilangan rasional
bilangan dinyatakansebagaisuatu pembagianantara dua bilangan bulat
(berbentuk bilangan, dimana a dan b merupakan bilangan bulat).Dari pengertian
bilangan rasional maka bilangan rasional terdiri dari bilangan pecahan dan bilangan
bulat.Pemahaman seutuhnya bilangan rasional yang terdiri dari bilangan pecahan.
Berdasarkan pengamatan dalam pendidikan formal tidak sedikit peserta didik
yang pesimis ketika mempelajari materi bilangan bab pecahan dan tak sedikit
peserta didik maupun pendidik yang belum mengetahui sejarah matematika dan
bilangan terkait bilangan pecahan. Sehingga penilitian sejarah matematika tentang
bilangan pecahan perlu dilanjutkan agar peserta didik dan pendidik termotivasi
dalam mempelajari dan mengembangkan matematika terkait bilangan pecahan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah matematika, sejarah
bilangan, sejarah matematika tentang bilangan pecahan, dan manfaat sejarah
matematika bagi dunia pendidikan dan nonpendidikan yang berguna bagi semua
hal.
Untuk memahami manfaat mempelajari sejarah matematika bagi
pendidikan dan nonpendidikan, dan untuk mengaplikasikan manfaat matematika
serta untuk mengembangkan matematika menggunakan logika, bahasa, seni
melalui semesta Alam.
Tujuan Khususnya yaitu;
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Untuk memotivasi pendidik dan peserta didik maupun nonpendidikan lebih
mendalami sejarah matematika tentang bilangan pecahan.
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi
bagi perkembangan serta kemajuan pada dunia pendidikan maupun
nonpendidikan dan diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain;
memberikan Informasi bagi seluruh peserta didik dan pendidik terkait sejarah
matematika, memotivasi peserta didik, pendidik maupun pembaca untuk
mempelajari dan mengembangkan matematika, mempermudah pemahaman
terhadap matematika, dan memotivasi untuk pemanfaatan matematika dan
kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (libraryresearch) dan
menggunkan kajian sejarah karena
Prosedur penelitian yang dilakukan yakni sebagai berikut:
1) Mengkaji sejarah

dan pengertian matematika.Mempelajari sejarah dan

pengertian bilangan.
2) Mengkaji sejarah bilangan pecahan.
3) Merelasikan manfaat mempelajari sejarah matematika dan sejarah bilangan
pecahan.

PEMBAHASAN
Cabang pengkajian yang dikenal sebagai sejarah matematika adalah
penyelidikan terhadap asal mula penemuan di dalammatematika dan sedikit
perluasannya, penyelidikan terhadap metode dan notasi matematika pada masa
silam. (Sumber: Wikipedia)
Sejarah matematika meliputi beberapa dimensi berbeda, yaitu sebagai materi
pembelajaran kuliah, sebagai konteks materi pembelajaran dan sebagai sumber
strategi pembelajaran. (Sumber: Kompasiana)
Paradigma atau sudut pandang mengenai Matematika beberapa diantaranya
sebagai berikut:
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1. Matematika sebagai ilmu pengetahuan
Carl Friedrich Gauss, menganggap dirinya sebagai “pangerannya para
matematikawan”, dan mengatakan matematika sebagai “Ratunya Ilmu
Pengetahuan”. (S. Naga, Dali: 264)
2. Matematika sebagai sastra dan seni
Matematika dapat dipandang sebagai sastra dan seni, sebab setiap macam
kesenian selalu memiliki keindahan.
3. Matematika sebagai bahasa
Alam semesta itu bagaikan sebuah buku raksasa yang hanya dapat dibaca kalau
orang mengerti bahasanya dan akrab dengan lambang dan huruf yang digunakan
di dalamnya.Dan bahasa alam tersebut tidak lain adalah matematika”
demikianlah yang pernah dikatakan Galileo Galilei (1564-1642).
Beberapa karakteristiknya adalah sebagai berikut; memiliki objek kajian yang
abstrak, mengacu pada kesepakatan, berpola pikir deduktif, konsisten dalam
sistemnya, memiliki simbol yang kosong dari arti, dan memperhatikan semesta
pembicaraan.
Sejarah perkembangan bilangan dapat dikelompokkan menjadi dua masa, yaitu
:
1. Masa Prasejarah (Sebelum Masehi)
Terbukti dengan ditemukan benda matematika tertua yang sudah diketahui
adalah tulang Lebombo.
Beberapa yang tercatat dalam sejarah sebelum Masehi yakni; bilangan
pada Suku Bangsa Babilonia, Bilangan pada Suku Bangsa Mesir Kuno, Bilangan
pada Suku Bangsa India.
2. Masa Sejarah (Masehi)
Awal kebangkitan teori bilangan modern dipelopori oleh Pierre de
Fermat(1601-1665), Leonhard Euler (1707-1783), J.L Lagrange (1736-1813),
A.M.Legendre (1752-1833), Dirichlet (1805-1859), Dedekind (1831-1916),
Riemann (1826-1866), Giussepe Peano (1858-1932), Poisson (1866-1962), dan
Hadamard (1865-1963).
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Pecahan pertama kali muncul sekitar tahun 1600 B.C. di sebuah peninggalan
Mesir kuno, Egyptian papyrus (masyarakat Mesir.Setiap pecahan (pecahan satuan)
disimbolkan dengan symbol ellipse di atas bilangan yang merupakan nilai
penyebutnya.
Sekitar

tahun

630

A.D.,

mathematician

dari

India,

Brahmagupta,

menyimbolkan pecahan 2/4 sebagai 2 dibagi 4 tanpa menggunakan garis horizontal.
Lalu kemudian, mathematicians dari Arab mulai menyimbolkan pecahan seperti
bentuk pecahan yang kita kenal sekarang.Istilah pembilang (numerator) dan
penyebut (denominator) mulai dikenal dari seorang penulis Latin.
Menyamakan penyebut dua buah pecahan untuk mempermudah penjumlahan
atau pengurangan pecahan mulai dikenal setelah abad ke-16. Penyebut yang
samaditemukan dengan mengalikan kedua penyebut pecahan. Lalu pada abad ke17, kelipatan persekutuan terkecil (KPK) mulai digunakan secara luas untuk
menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan pecahan.
Merelasikan manfaat mempelajari sejarah matematika dan sejarah bilangan
pecahan yakni Tujuan Pendidikan Nasional tertuang dalam UU no 20 tahun 2003
yaitu 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.
Lebih lanjut Soedjadi mengatakan bahwa satu persatu dari karakteristik tersebut
sangat penting dalam hidup keseharian siswa, baik kini maupun masa yang akan
datang. Misalnya, karakteristik bertumpu pada kesepakatan. Bila karakteristik ini
secara sadar dimanfaatkan sebagai wahana pendidikan, maka akan memiliki nilai
edukasi yang dapat mengarahkan siswa untuk disiplin atau taat pada kesepakatan,
karena kehidupan penuh dengan kesepakatan-kesepakatan yang perlu dan harus ada
untuk dipatuhi oleh siapapun. Kebebasan membuat definisi dalam matematika
dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran sebagai wahana menuju ke sikap
demokratis, yang juga dipandang sebagai nilai edukasi.Jadi pembelajaran
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matematika tidak hanya mengandung nilai edukasi yang bersifat mencerdaskan
siswa saja tetapi juga mengandung nilai edukasi yang dapat membantu membentuk
kepribadian siswa (2000:65-66).

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan hasil penilitian dapat disimpulkan bahwa Sejarah matematika
adalah penyelidikan terhadap asal mula penemuan di dalammatematika dan sedikit
perluasannya, penyelidikan terhadap metode dan notasi matematika pada masa
silam. Ditemukan berbagai sumber bahwa Matematika mengalami perkembangan
yang sangat pesat terkait ilmu pengetahui, teknologi, seni , bahasa, sastra dan
berbagai hal dalam alam semesta. Sejarah Matematika atau asal mula matematika
merupakan sinergi antara Alam semesta, manusia dan Tuhan YME.
Hasil penelitian yang kedua, menyimpulkan bahwa Sejarah bilangan
danperkembangan bilangan dapat dikelompokkan menjadi dua masa, yaitu
Bilangan pada Masa Prasejarah (Sebelum Masehi) dan Bilangan pada Masa Sejarah
(Masehi). Sehingga pengertian Bilangan adalah suatu konsepmatematikayang
digunakan untukpencacahandanpengukuran.
Hasil penelitian yang ketiga berdasarkan rumusan masalah pada nomor tiga,
menyimpulkan bahwa Sejarah matematika tentang bilangan pecahan. Dari
penelusuran dari beberapa sumber dapat dikemukakan bahwa sejarah bilangan
pecahan mengalami banyak perkembangan dari beberapa negara dan perbaikan
secara Alamiah dan logika. Sehingga dapatlah merumuskan bahwa bilangan
pecahan adalahpertautan antara dua bilangan yang menunjukkan satu atau beberapa
bagian.
Sedangkan, penelitian sesuai rumusan masalah yang terakhir dapat
disimpulkan bahwa yakni manfaat sejarah matematika bagi pendidikan memotivasi
peserta didik dan pendidik untuk terus mempelajari dan mengembangkan
matematika.karena menurut sejarah matematika dan realitanya matematika yang
memiliki berbagai manfaat diantaranya: Understanding, yaitu bahwa dengan
mengikuti jalan perkembangan suatu konsep matematika bahwa siswa-siswi akan
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lebih memahami konsep tersebut;Enthusiasm, yaitu penggunaan sejarah
matematika dapat meningkatkan motivasi, kesenagan dan kepercayaan diri dalam
belajar matematika;Skill, yaitu dengan menelaah suatu tema dalam sejarah
matematika, siswa-siswi diajak untuk belajar keterampilan meneliti, selain
keterampilan

matematika.

Dan

beberapa

manfaat

sejarah

matematika

nonpendidikan yakni: Memotivasi semua umat manusia atau masyarakat untuk
tertarik dan tetap mempelajari serta mengembangkan matematika; Dapat
menyelesaikan masalah dengan logika relefan, dinamis, konkrit dan kepastian;
Dapat berkomunikasi atau menghargai Alam semesta melalui bahasa matematika
yang logika; Dapat menghitung atau mempertimbangkan segala urusan secara
sistematis; Dll.

Saran
Penelitian ini hanya membahas sejarah matematika tentang bilangan pecahan
sedangkan sejarah matematika tentang bilangan real atau bilangan bulat maupun
sejarah matematika yang lain sangat diperlukan untuk diteliti lebih lanjut karena
dengan meniliti sejarah matematika dapat mengembangkan matematika lebih luas
dan lebih bermanfaat untuk memotivasi peserta didik maupun masyarakat luas.
Dengan demikian, peniliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti
sejarah matematika secara komplek dan luas.
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KREATIVITAS POHON MATEMATIKA MATERI BILANGAN BULAT
DAN PECAHAN PADA SISWA KELAS VII SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA

Chalimah

chalimahbayasud@gmail.com
ABSTRAK
Rendahnya kreativitas siswa dalam proses pembelajaran dapat
mengakibatkan proses belajar menjadi kurang optimal, sehingga materi yang
disajikan menjadi tidak tuntas dan hasil pembelajarannya sering kali kurang
memuaskan. Untuk itu diperlukan terobosan agar proses pembelajaran menjadi
menarik dan menantang bagi siswa. Salah satunya dengan pohon matematika.
Pohon matematika adalah model pembelajaran yang merupakan gabungan
dari model problem posing dan open endeddalam suatu media pohon matematika
untuk menggali sikap kreatif siswa. Pohon Matematika merupakan media
pembelajaran matematika berupa gambar pohon dua dimensi yang tersusun dari
batang, ranting, dan daun. Dengan batang merupakan materi pokok dalam
matematika, ranting merupakan masalah-masalah yang terkait dengan materi
pokok, dan daun merupakan jawaban dari masalah-masalah tersebut atau
sebaliknya. Ranting terisi dengan menerapkan pendekatan problem posing,
sedangkan daun terisi dengan penerapan pendekatan open ended. Pembelajaran ini
diawali dari keprihatinan melihat pembelajaran yang banyak memberi soal kepada
siswa dan siswa diminta untuk mencari jawaban soal tersebut. Tetapi dengan
adanya pohon matematika konsep tersebut berbanding terbalik yakni memberikan
suatu jawaban, siswa diminta untuk menyusun soal yang jawabannya sudah
diberikan. Jadi dengan pohon matematika diharapkan dapat menumbuhkan
kreatifitas siswa dalam proses pembelajara nmatematika.
Kata kunci :PohonMatematika, Kreatifitas, Bilangan BulatdanPecahan.

PENDAHULUAN
A. LatarBelakang
Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan
individu sebagai pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala
lingkungan dan sepanjang hidup. Saat ini peningkatan mutu pendidikan di
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lembaga pendidikan formal di Indonesia, khususnya peningkatan mutu
pendidikan matematika masih terus diupayakan baik itu mulai dari tingkat prasekolah sampai perguruan tinggi untuk menghadapi perkembangan teknologi
yang semakin pesat, dan untuk menghadapinya dituntut sumber daya manusia
yang handal, yang memiliki kemampuan dan keterampilan serta kreatifitas yang
tinggi.
Menghadapi tantangan perkembangan IPTEK dan informasi diperlukan
sumber daya yang memiliki keterampilan tinggi yang melibatkan pemikiran
kritis, sistematis, logis, kreatif, dan kemampuan bekerjasama yang efektif.
Melalui pendidikan matematika, cara berpikir tersebut dapat dikembangkan
dengan baik.
Matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang memegang peranan
yang sangat penting dalam pendidikan, karena selain dapat mengembangkan
pemikiran kritis, kreatif, sistematis, dan logis, matematika juga telah
memberikan kontribusi dalam kehidupan sehari-hari mulai dari hal yang
sederhana seperti perhitungan dasar (basic calculation) sampai hal yang
kompleks dan abstrak seperti penerapan analisis numerik dalam bidang teknik
dan sebagainy. Matematika juga merupakan pengetahuan yang esensial sebagai
dasar untuk bekerja seumur hidup dalam abad globalisasi, karena itu
penguasaan tingkat tertentu terhadap matematika diperlukan bagi semua peserta
didik agar kelak dalam hidupnya memungkinkan untuk mendapatkan pekerjaan
yang layak karena abad globalisasi, tiada pekerjaan tanpa matematika
Perbaikan mutu pendidikan dan pengajaran senantiasa harus tetap
diupayakan

dan

dilaksanakan

dengan

jalan

meningkatkan

kualitas

pembelajaran. Melalui peningkatan kualitas pembelajaran, siswa akan semakin
termotivasi dan belajar, daya kreativitasnya akan semakin meningkat, semakin
positif sikapnya, semakin bertambah jenis pengetahuan dan keterampilan yang
dikuasai, dan semakin mantap pemahamannya terhadap materi yang
dipelajari.Sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan secara nasional, telah
dilakukan

pengkajian

ulang

terhadap

kurikulum.

penyempurnaan kurikulum dari waktu ke waktu.
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Kurikulum 2013 diperlukan bangsa Indonesia dalam menjawab tantangan
globalisasi terutama mata pelajaran tidak menjadi beban guru dan murid dalam
kegiatan belajar mengajar. Kurikulum ini dapat melatih dan mendidik pendidik
maupun yang terdidik pada sistem pendidikan terintegrasi dalam metode kreatif
dan inovatif.
Tuntutan kurikulum ini harus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran
matematika, sehingga perlu diterapkan dengan inovasi pembelajaran yang dapat
meningkatkan kreativitas belajar siswa, mau berlama-lama belajardan tidak
membosankan,

sehingga

pembelajaran

yang

berlangsung

lebih

menyenangkan.Rendahnya kreativitas siswa dalam proses pembelajaran dapat
mengakibatkan proses belajar menjadi kurang optimal, sehingga materi yang
disajikan menjadi tidak tuntas.
B. Rumusan Masalah
Bertolakdarilatarbelakangdiatasmakarumusanmasalah dapat dirumuskan,
sebagai berikut.
“Bagaimana mengembangkankreativitas
siswadenganpohonmatematikamateribilanganbulatdanbilanganpecahan
C. Tujuan
Untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran matematika
materibilanganbulatdanpecahan.
D. Manfaat
1. Bagi siswa akan diperoleh manfaat sebagai berikut.
Meningkatkan kreativitas siswa dalam mengikuti proses pembelajaran
matematikakhususnyamateribilanganbulatdanpecahan,

meningkatkan

kompetensi antarkelompok, meningkatkan keterampilan berbicara dalam
kelompokdanmeningkatkan keterampilan bertanya dan menjawab.
2. Bagi guru akan memperoleh manfaat sebagai berikut
Guru menjadi kreatif karena selalu dituntut untuk melakukan upaya inovatif
sebagai implementasi dan adaptasi berbagai teori dan teknik pembelajaran serta
bahan ajaran yang digunakan.
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PEMBAHASAN
Bilangan merupakan kebutuhan yang mendasar yang tak terlepas dari
kehidupan manusia karena dengan menggunakan bilangan manusia dapat
menyebutkan banyak, sedikit, kurang, sama, atau tambah, serta dapat
Memberikan harga atau nilai barang pada transaksi sehari-hari, sebagai hasil
pengamatan dan perhitungan. Sedangkan bilangan bulat merupakan gabungan
dari bilangan asli, bilangan nol dan bilangan bulat negatif, Contoh bilangan
bulat –10, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, . . . dan seterusnya. Pada bilangan
bulat terdapat empat operasi utama yang dapat dipergunakanya itu
penjumlahan, pengurangan, perkalian, danpembagian.
Pecahan merupakan salah satu materi penting yang diajarkan di SD maupun
SMP setelah peserta didik memahami konsep bilangan bulat. Pecahan adalah
bilangan yang menggambarkan bagian dari suatu keseluruhan, bagian dari suatu
daerah, bagian dari suatu benda atau bagian dari suatu himpunan. Bilangan yang
𝑎

dapat dinyatakan dalam bentuk 𝑏 , dengan a dan b adalah bilangan pecah, 𝑏 ≠
0. Bilangan a disebut pembilang, b disebut penyebut.
Pada umumnya proses pelaksanaan belajar mengajar matematika di sekolah
hanya mentransfer apa yang dipunyai guru kepada siswa dalam wujud
pelimpahan fakta matematis dan prosedur penghitungan. Bahkan sering terjadi,
dalam menanamkan konsep hanya menekankan bahwa konsep – konsep itu
merupakan aturan yang harus dihafal, tidak perlu tahu dari mana asal – usul
rumus tersebut. Siswa diprogram hanya untuk bisa menghafal rumus dan
mengerjakan soal tanpa harus tahu apa makna dan fungsi soal tersebut dalam
kehidupannya sehari-hari.
Dengan adanya pembelajaran matematika yang tidak bermakna serta hanya
sebatas menghafal rumus dan mengikutinya untuk mengerjakan soal, penalaran
siswa menjadi kurang berkembang. Padahal kemampuan penalaran siswa
merupakan aspek pentingkarena dapat digunakan untuk menyelesaikan
masalah-masalah lain, baik masalah matematika maupun masalah kehidupan
sehari-hari.

Karena

dengan

adanya

416

penalaran,

siswa

akan

mampu

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2014
“ Membangun Paradigma Baru Pembelajaran Matematika melalui
Implementasi Kurikulum 2013 “
Surabaya, 10 Mei 2014
mengaplikasikan hal yang dipelajarinya kedalam dunia nyata. Kemampuan
penalaran merupakan aspek kunci dalam mengembangkan kemampuan berpikir
kritis dan kreatif dari siswa.
Pembelajaran matematika selama ini masih cenderung menggunakan
metode ceramah, penugasan, dan tanya jawab atau yang disebut dengan
pembelajaran konvensional. Dimana guru yang paling berperan dalam
pembelajaran sedangkan siswa menjadi pendengar dan penonton pasif. Hal ini
dapat mengakibatkan tidak berkembangnya kegiatan kreatif siswa dan pola
pikir matematika siswa terhambat, sehingga pembelajaran menjadi tidak
bermakna.Untuk mengatasi

masalah dalam

pembelajaran

matematika

diperlukan kecakan guru dalam memilih suatu model pembelajaran matematika
yang tepat, baik untuk materi ataupun situasi dan kondisi pembelajaran saat itu.
Salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat dicobakan oleh guru
adalah pembelajaran open-ended, dengan tujuan mengembangkan kegiatan
kreatif dan pola pikir siswa melalui kegiatan problem solving secara simultan.
Model pembelajaran open ended merupakan suatu model pembelajaran
yang dilakukan dengan menyajikan masalah yang memiliki jawaban tidak
tunggal atau cara penyelesaian yang tidak tunggal. Dengan diterapkannya
strategi ini, diharapkan siswa dapat berpikir bebas karena tidak terpaku pada
satu patokan saja. Dan ketika siswa bebas mengungkapkan gagasannya, asal
logis

dan

rasional,

maka

akan

mendorong

siswa

untuk

berpikir

kreatif.Sedangkan model pembelajaran problem posing adalah suatu model
pembelajaran yang dilakukan dengan meminta siswa untuk mengajukan
masalah dalammerumuskan soal dari informasi-informasi yang diberikan .
Adapun manfaat dari pengajuan soal ini diantaranya adalah dapat mempertinggi
kemampuan memecahkan masalah dan sedikit menhilangkan ketakutan siswa
terhdap matematika. Karena dengan dapat membuat soal sendiri, siswa akan
merasa percaya diri dengan pengertian dan pemahamannya. Hal ini disebabkan
siswa merasa bahwa salah satu dari materi yang diajarkan dapat ia pecahkan.
Dan kemungkinan besar dapat menghilangkan ketakutan dalam dirinya.
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Problem posing dan open ended merupakan model pembelajaran yang
memberikan keleluasan berpikir kepada siswa. Namun banyak kendala untuk
mempraktiknnya. Diantaranya adalah kebiasaan kita yang hanya terpaku pada
satu jawaban atau selalu mengikuti rumus yang dituliskan oleh guru. Maka dari
itu diperlukan adanya suatu pendekatan yang memadukan problem posing dan
open ended serta pelaksanaan yang mudah diterapkan. Dan salah satu alternatif
yang dapat dilaksanakan adalah model pembelajaran melalui pendekatan pohon
matematika.
Pohon matematika adalah model pembelajaran yang merupakan gabungan
dari model problem posing dan open ended.Pohon Matematika merupakan
media pembelajaran matematika berupa gambar pohon dua dimensi yang
tersusun dari batang, ranting, dan daun. Fungsi dari masing-masing bagian dari
pohon matematika dalam proses pembentukan pemahaman konsep materi yaitu
batang digunakan sebagai judul materi yang sedang dibahas, ranting diisi
dengan submateri, sedangkan daun adalah detail pokok bahasan dari submateri.
Fungsi bagian pohon matematika saat pemberian soal yaitu batang berisi judul
materi, ranting berisi soal yang harus diselesaikan peserta didik, dan daun berisi
jawaban-jawaban yang didapatkan peserta didik dalam penyelesaian soal yang
diberikan kepada mereka.
Pohon matematika merupakan sebuah media

yang terbuat dari karton

manila warna warni yang bergambarkan sebuah pohon, kemudian pada gambar
pohon tersebut merupakan tempat dimana siswa mengerjakan tiap pertanyaan
yang diberikan oleh guru dengan cara menempelkan pertanyaan dan jawaban.
Pembelajaran dengan media Pohon matematika ini diawali dari keprihatinan
melihat pembelajaran yang banyak memberi soal kepada siswa dan siswa
diminta untuk mencari jawaban soal tersebut.Gagasan awal

pohon

matematika adalah membalik kebiasaan tersebut, yakni guru memberikan
suatu jawaban, dan siswa diminta untuk menyusun soal yang jawabannya sudah
diberikan. Pada tahapan berikutnya orientasi pembelajaran dengan media pohon
matematika diarahkan untuk membangun kemampuan bernalar siswa.Adapun
langkah penyusunan Pohon Matematika yaitu sebagai berikut:
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1. Mempersiapkan bahan dasar yaitu kertas Asturo atau manila berwarna.
Kertas tersebut digunakan untuk beberapa bagian yaitu background (alas)
dan bagian struktur pohon.
(a) Background (alas)
Fungsi kertas tersebut untuk meletakkan gambar struktur pohon
Matematika. Diusahakan warna yang digunakana dalah warna yang
menarik dan kontras dengan warna kertas yang akan digunakan pada
struktur pohon. Misalnya warna merah dan biru.
(b) Struktur pohon matematika.
Warna kertas yang dipilih diusahakan sepert iwarna yang dimiliki
sebuah pohon. Misalnya hijau untuk warna daun dan coklat untuk
ranting.
2. Membentuk pola bagian pohon seperti daun dan batang dari bahan kertas
yang telah disediakan untuk struktur pohon matematika. Tempelkan bagian
batang di kertas background. Bagian daun disiapkan sebagai media
menuangkan ide bagi peserta.
3. Menyiapkan kartu soal dan bank soal yang mempunyai tipe mengasah
kemampuan berpikir kreatif sekaligus pemecahan masalah. Selain itu,
alternative jawaban dari kartu soal pun harus dipersiapkan sehingga dapat
dilakukan penilaian hasil penyelesaian masalah dari peserta didik.
4. Bagian batang diberi tulisan judul materi atau subbab materi yang akan
dibahas.
5. Bagian ranting ditempelkan kartu soal yang telah dipersiapkan
sebelumnya.
6. Pohon matematika siap digunakan sebagai media pembelajaran
Matematika.
Setelah media pembelajaran tersebut telah disiapkan, berikut ini merupakan
langkah penggunaan media pembelajaran Pohon Matematika.
1. Mengorganisir

kelas

sesuai

dengan

pendekatan

ataupun

model

pembelajaran yang akan digunakan dan peserta didik dibagi dalam
beberapa kelompok. Pohon Matematika ini lebih sesuai digunakan untuk

419

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2014
“ Membangun Paradigma Baru Pembelajaran Matematika melalui
Implementasi Kurikulum 2013 “
Surabaya, 10 Mei 2014
pendekatan atau model pembelajaran yang menggunakan system
kelompok.
2. Tiap kelompok dibagikan satu lembar kertas asturo atau manila berwarna
yang sudah tertempel pola batang pohon tanpa daun yang telah
dipersiapkan guru sebelum pembelajaran dimulai.
3. Guru memberikan penjelasan mengenai materi maupun aturan penggunaan
Pohon Matematika tersebut.
4. Peserta didik diperbolehkan untuk menyelesaikan permasalahan yang
diberikan guru yang ada di Pohon Matematika dengan menuangkan ide-ide
dan berbagai alternative solusi yang mereka temukan di kertas berpola daun
yang telah guru siapkan.
5. Guru melanjutkan sintaks pembelajaran sesuai dengan pendekatan atau
model pembelajaran yang digunakan.
Beberapaaturan

yang

dapatdisampaikankepesertadidiktentangpenggunaan

media pembelajaranPohonMatematikayaitusebagaiberikut.
1. Bagian batang merupakan judul materi atau submateri yang akan dibahas.
2. Bagian ranting berisi kartusoal yang diberikan kepada peserta didik untuk
dicari dan ditemukan alternatif-alternatif solusi dari permasalahan yang
diberikan.
3. Bagian daun merupakan media peserta didik menuangkan ide atau jawaban
mereka. Semakin banyak daun yang mampu mereka tempelkan untuk setiap
permasalahan yang diajukan maka semakin banyak pula nilai yang akan
mereka kumpulkan. Ketika ada jawaban yang tidak tepat maka daun
tersebut gugur dan tidak menambah nilai mereka.
4. Di akhir pembelajaran, dihitung jumlah daun yang masih bertahan
menempel

di

PohonMatematika

untuk

masing-masing

kelompok.

Kelompok yang mampu mengumpulkan daun terbanyak yang masih
tertempel di PohonMatematikam aka mendapatkan nilai tertinggi di kelas.

420

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2014
“ Membangun Paradigma Baru Pembelajaran Matematika melalui
Implementasi Kurikulum 2013 “
Surabaya, 10 Mei 2014

KESIMPULAN
Dari hasil penjelasan diatas diperoleh kesimpulan bahwa pembelajaran
dengan media pohon matematika dapat menumbuhkan kemampuan kreativitas
siswa memecahkan masalah dalam soal materi bilangan bulat dan pecahan lebih
kreatif, kritis dan inovatif.
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PENGARUH KECERDASAN LINGUISTIK TERHADAP
KEMAMPUAN MENYELESAIKAN SOAL CERITA
MATEMATIKA PADA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 19
SURABAYA
Nur Fathonah1
Mimin Aminatul M2
nurunipa@gmail.com
miminaminatulmaghfuroh@gmail.com
ABSTRAK
Salah satu faktor dari dalam diri siswa ialah kecerdasan linguistik siswa.
Kecerdasan linguistik yang berporos pada kecerdasan secara verbal, mengolah kata, dan
penalaran terhadap serangkaian kalimat-kalimat yang akan digunakan sebagai modal untuk
menyusun proses penyelesaian soal cerita matematika agar mendapatkan model
matematika yang sesuai, sehingga dapat menyelesaikan soal cerita dengan cepat dan tepat
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh
kecerdasan linguistik terhadap kemampuan menyelesaikan soal berbentuk cerita
matematika pada siswa kelas VII SMP Negeri 19 Surabaya.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kecerdasan linguistik
mempunyai pengaruh yang rendah terhadap kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal
cerita matematika, hal ini dikarenakan masih ada faktor lain baik dari dalam siswa maupun
dari luar siswa. Khususnya faktor dari dalam diri siswa yaitu faktor kecerdasan logis
matematika, mengingat kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita terdapat pada
tahap perhitungan penyelesaian soal..
Kata Kunci: kecerdasan linguistik, verbal, kemampuan, soal cerita matematika

A. Latar Belakang
Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi akhirakhir ini dirasakan semakin pesat. Dengan pesatnya perkembangan IPTEK,
dunia pendidikan dewasa ini juga tidak kalah pesat perkembangannya. Maka
dari itu guru sebagai pendidik, fasilitator dan penyalur ilmu pengetahuan harus
dapat memakai metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kecerdasan
yang dimiliki anak didik. Sebab menurut UU No 20 Tahun 2003 “Pendidikan
pada dasarnyaadalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar danproses 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”.
Menurut Fritjhof Schuon, seorang filosof parenial dalam Suharsono
(2009:193), mengatakan “bahwa salah satu kecerdasan yang khas manusiawi
adalah kemampuan manusia bercakap-cakap dalam bentuk bahasa”.
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Kemampuaan berbahasa, termasuk bahasa Indonesia, merupakan jenis
kemampuan yang memungkinkan manusia berhubungan, saling mengerti dan
mengenal antara satu dengan yang lainnya. Dimana bahasa adalah jendela
peradaban, disamping itu kemampuan berbahasa dengan baik yang dimiliki
seseorang, memungkinkan mereka mengatur dan mengendalikan emosinya
secara operasional. Bahasa juga merupakan cara paling baik untuk
mengekspresikan diri, ide-ide, perasaan, sikap hidup, analisis, penalaran dan
juga kritik. Kemampuan berbahasa yang baik inilah yang menurut Gardner
dikategorikan dalam kecerdasan Linguistik (linguistic Intelligence).
Dalam pembelajaran matematika disajikan soal dalam berbagai bentuk
, salah satunya adalah dalam bentuk soal cerita. Soal cerita merupakan
modifikasi dari soal–soal hitungan yang berkaitan dengan masalah sehari-hari
yang ada di lingkungan siswa. Bentuk Soal cerita dapat melatih para siswa
berpikir secara analisis, melatih kemampuan menggunakan tanda operasi
hitung (penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian), serta
menggunakan prinsip-prinsip atau rumus-rumus dalam menyelesaikan
masalah. Disamping itu juga memberikan latihan dalam menterjemahkan cerita
tentang situasi kehidupan nyata ke dalam dalam kalimat matematika. Untuk
bisa sampai pada hasil yang ditentukan, dalam penyelesaian soal cerita siswa
memerlukan kemampuan-kemampuan tertentu. Kemampuan tersebut terlihat
pada pemahaman soal yakni kemampuan apa yang diketahui dari soal, apa
yang ditanyakan dalam soal, apa saja informasi yang diperlukan untuk
menyelesaikan soal, dan bagaimana menyelesaikan soal tersebut.
Melihat banyaknya permasalahan yang terjadi pada siswa dalam
menyelesaikan soal cerita matematika. Sering dijumpai anak didik mengalami
kesulitan dalam mengejakan soal cerita matematika karena beberapa faktor,
diantaranya kesulitan dalam memahami maksud dari soal,kesulitan
menjabarkan kalimat-kalimat dalam soal cerita matematika yang diubah
menjadi kalimat matematika dan kesulitan dalam menafsirkan kembali
jawaban model matematika sebagai jawaban dari permasalahan yang
sebenarnya.
B. RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN MASALAH
Untuk memfokuskan kajian penelitian serta menghindari adanya persepsi
ganda, maka kajian ini dibatasi sebagai berikut :
1. Penelitian ini terbatas pada pokok bahasan Bilangan Pecahan.
2. Penelitian ini terbatas para siswa kelas VII ASMP Negeri 19 Surabaya
tahun ajaran 2013-2014.
3. Penelitian ini terbatas dalam mengukur kecerdasan linguistik siswa
kelas VII ASMP Negeri 19 Surabaya.
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4. Penelitian ini terbatas pada kemampuan menyelesaikan soal cerita
matematika.
5. Validitas soal cerita dari buku Penunjang Belajar Matematika Untuk
SMP/MTs VII oleh Dame Rosida Manik tahun 2009 halaman 43 dan
59-60.
6. Validitas tes kecerdasan linguistik dari Buku Analisis Tes Bakat oleh
Ketut dan Desak tahun 2005 halaman 7 – 17.
C. RUMUSAN MASALAH
Berdasakan uraian dari latar belakang masalah diatas dapat merumuskan
masalah sebagai berikut:“Adakah pengaruh kecerdasan linguistikterhadap
kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika pada siswa kelas VII SMP
Negeri 19 Surabaya?”
D. TUJUAN PENELITIAN
Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui ada
tidaknya pengaruh kecerdasan linguistik terhadap kemampuan
menyelesaikan soal cerita matematika pada siswa kelas VII SMP Negeri 19
Surabaya.
E. MANFAAT PENELITIAN
1. Bagi Sekolah :
a. Menghasilkan Output yang berkualitas dengan pendekatan
kecerdasan masing-masing siswa.
2. Bagi Siswa :
a. Diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan
kecerdasan yang dimilikinya, khususnya kecerdasan linguistik
dalam menyelesaikan soal cerita matematika.
3. Bagi Guru :
a. Hasil penelitian diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi guru
dalam memilih metode yang sesuai dengan siswa menurut
kecerdasannya masing-masing .
F. KAJIAN TEORI
1. Pengertian Kecerdasan
Dalam mengartikan intelegesi (kecerdasan) ini, para ahli
mempunyai pengertian yang beragam.Gardner mendefinisikan dalam
Suparno (2004:17) “Intelegensi sebagai kemampuan untuk memecahkan
persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacammacam dan dalam situasi yang nyata”. Menurut Gardner ada 9 kcerdasan
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dalam Suparno (2004:19) yaitu: Kecerdaan Linguistik (linguistic
intelegence), Kecerdaan Matematika – Logis (logical-mathematical
intelegence), Kecerdaan Ruang (spasial intelegence), Kinestetik-badani
(bodily-kinesthetic intelegence), Kecerdaan Musical (musical
intelegence), Kecerdaan Interpersonal (interperonal intelegence),
Kecerdaan Intrapersonal (intrapersonal intelegence), Kecerdaan
Lingkungan/ naturalis (naturalist intelegence), Kecerdaan Eksistensial
(existential intelegence). Gardner menetapkan dalam Amstrong (2002:69) syarat khusus yang harus dipenuhi oleh setiap kecerdasan dalam
teorinya, yaitu: setiap kecerdasan dapat dilambangkan, setiap kecerdasan
mempunyai riwayat perkembangan, setiap kecerdasan rawan terhadap
cacat akibat kerusakan atau cedera pada wilayah otak tertentu dan setiap
kecerdasan mempunyai akhir berdasar nilai budaya.
2. Kecerdasan Linguistik
Gardner menjelaskan dalam Suparno (2004:26) intelegensi
linguistik sebagai kemampuan untuk menggunakan dan mengolah katakata secara efektif , baik secara oral maupun tertulis.
3. Hakekat Kemampuan siswa
Kemampuan berasal dari kata mampu yang mendapat imbuhan kean. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:707) mampu adalah
sanggup, kuat, bisa dalam melakukan sesuatu. Setelah mendapat imbuhan
ke-an maka kemampuan adalah kesanggupan atau kekuatan untuk
melakukan sesuatu yang dapat diukur melalui alat tes khusus. Kemampuan
seseorang besar pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa.
4. Soal Cerita Matematika
Dalam disiplin ilmu matematika disajikan bentuk soal berupa soal
cerita yang biasa digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam
pembelajaran pemecahan menyelesaikan masalah matematika. Adapun
pengertian konsep soal cerita dalam mata pelajaran matematika adalah
soal yang disajikan dalam bentuk uraian atau cerita baik secara lisan
maupun tulisan. Soal cerita diwujudkan berupa kalimat verbal sehari-hari
yang makna dari konsep dan ungkapannya dapat dinyatakan dalam simbol
dan relasi matematika.
5. Hakekat Matematika
Istilah matematika berasal dari bahasa Yunani mathein atau
manthenein yang artinya mempelajari,namun menurut Nasution (1980:12)
dalam Murniati (2008:45) diduga kuat erat kaitannya dengan bahasa
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sansekerta medha atau widya yang artinya kepandaian, ketahuan atau
intelegensi.
G. RANCANGAN PENELITIAN
Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode korelasional.
Menurut Arifin (2011:48) bahwa “penelitian korelasional adalah penelitian
yang mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, yakni hubungan variasi
dalam satu variabel dengan variasi dalam variabel lain”. Penelitian korelasional
dapat digunakan untuk menguji hipotesis tentang hubungan antar variabel atau
untuk menyatakan besar-kecilnya hubungan antara dua variabel. Untuk itu
dalam penelitian ini peneliti memberikan rancangan penelitian sebagai berikut
:

X

Y
Gambar 1. Rancangan Penelitian

Keterangan:
X = Tingkat Kecerdasan Linguistik
Y = Kemampuan dalam menyelesaikan soal Cerita matematika
H. POPULASI DAN SAMPEL
Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalahSiswa kelas VII SMP Negeri
19 Surabaya tahun ajaran 2013-2014.Teknik pengambilan sampel pada
penelitian ini dengan caraRandom sampling atau sampel acakSampel pada
penelitian ini adalah siswa kelas VII A SMP Negeri 19 Surabaya tahun ajaran
2013-2014.
I. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Untuk mengukur tingkat kecerdasan linguistik siswa digunakan tes
penalaran verbal dengan tes obyektif pilihan ganda (multiple choice). Tes
penalaran verbal yang dipakai dalam penelitian ini adalah suatu tes yang
diambil dari Ketut dan Desak dalam bukunya Analisi Tes Bakat (2005:7-17).
Tes ini termasuk jenis tes Bakat Pembedaan DAT (Differential Aptitude
Test)terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian
yang belum lengkap, dan untuk melengkapinya harus memilih satu dari
beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Untuk mengukur
kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita menggunakan tes berupa
lima soal cerita matematika pokok bahasan bilangan pecahan. Bentuk tes yang
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dipilih adalah tes uraian, dengan bobot soal yang relatif sama. Soal-soal dari
tes ini diambil dari Manik Dame dalam bukunya Matematika SMP/MTs VII.
Peneliti menentukan pedoman penskoran dilihat dari langkah-langkah
pemecahan masalah menurut Polya.
J. TEKNIK ANALISIS DATA
Dalam menganalisis data peneliti mengunakan teknik analisis korelasi,
yaitu suatu teknik untuk menentukan sampai sejauh mana terdapat hubungan
antara dua variabel.Untuk menghitung besarnya korelasi yang terjadi peneliti
menggunakan teknik statistic. Dalam penelitian korelasi ini digunakan metode
korelasi product moment, dalam perhitugannya digunakan rumus:

𝑟

𝑋𝑌=

𝑁 ∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋) (∑ 𝑌)
√{𝑁 ∑ 𝑋 2 −(∑ 𝑋)2 }{𝑁 ∑ 𝑌 2 −(∑ 𝑌)2 }

Keterangan :
𝑟𝑋𝑌
: Koefesien korelasi antara kecerdasan Linguistik terhadap
kemampuan dalam menyelesaikan soal cerita matematika
pada siswa kelas VII SMP Negeri 19 Surabaya
N
: Jumlah subyek (jumlah siswa)
X
: Skor Nilai tes kecerdasan Linguistik
Y
: Skor Nilai tes kemampuan matematika
Setelah nilai r didapat maka dapat disimpulkan menurut Arikunto
(2002:245) tingkat korelasi antara dua variabel tersebut dengan acuan tabel
dibawah ini:
Tabel 1. Tabel Intepretasi Nilai “r”
Besarnya nilai r
Interpretasi
Antara 0,800 – 1,00
Antara 0,600 – 0,800
Antara 0,400 - 0,600
Antara 0,200 – 0,400
Antara 0,000 – 0,200

Tinggi
Cukup
Agak rendah
Rendah
Sangat rendah (Tak berkorelasi)
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K. PEMBAHASAN
Data ditabulasikan dalam tabel perhitungan data. Data yang
disajikan dibawah ini adalah tabel perhitungan data untuk persiapan
menghitung korelasi product moment.

No Subyek

X

Y

XY

𝑿𝟐

𝒀𝟐

1

29

29

841

841

841

2

37

50

1850

1369

2500

3

40

50

2000

1600

2500

4

37

43

1591

1369

1849

5

35

35

1225

1225

1225

6

38

50

1900

1444

2500

7

33

50

1650

1089

2500

8

38

50

1900

1444

2500

9

45

43

1935

2025

1849

10

36

27

972

1296

729

11

34

39

1326

1156

1521

12

26

50

1300

676

2500

13

20

16

320

400

256

14

29

26

754

841

676

15

36

18

648

1296

324

16

30

50

1500

900

2500

17

34

47

1598

1156

2209

18

34

43

1462

1156

1849

19

33

18

594

1089

324

20

36

48

1728

1296

2304

21

37

32

1184

1369

1024
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22

31

43

1333

961

1849

23

31

37

1147

961

1369

24

27

30

810

729

900

25

32

43

1376

1024

1849

26

37

39

1443

1369

1521

27

37

34

1258

1369

1156

28

34

43

1462

1156

1849

29

37

42

1554

1369

1764

30

35

26

910

1225

676

31

32

8

256

1024

64

32

32

44

1408

1024

1936

33

34

47

1598

1156

2209

34

38

44

1672

1444

1936

35

38

41

1558

1444

1681

1192

1335

46063

41292

55239

Perhitungan Data Tes kecerdasan Linguistik dan Tes Kemampuan
Matematika
Berikut disajikan perhitungan statistik dalam penelitian ini:
N
= 35
∑ X = 1192
∑ Y = 1335
∑ XY = 46063
∑ 𝑋 2 = 41292
∑ 𝑌 2 = 55259
Untuk menganalisa data pada penelitian ini, digunakan statistik
koefisien korelasi product moment dimana perhitungannya akan diuraikan
sebagai berikut:

𝑟

𝑋𝑌=

𝑟

𝑋𝑌=

𝑁 ∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋) (∑ 𝑌)
√{𝑁 ∑ 𝑋 2 −(∑ 𝑋 )2 }{𝑁 ∑ 𝑌 2 −(∑ 𝑌)2 }
35 (46063)−(1192)(1335)
√{(35)(41292)−(1192)2 }{35(55259)−(1335)2 }
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𝑟

𝑋𝑌=

𝑟

𝑋𝑌=

𝑟

𝑋𝑌=

1612205−1591320
√{(1445220−1420846)(1934065−1782225)}
20885
√(24356)(151140)
20885
3681165840
√

𝑟

20885
𝑋𝑌= 60672,612

𝑟𝑋𝑌= 0,344
Jadi, dalam perhitungan statistik diatas didapatkan𝑟𝑋𝑌 = 0,344
1. Pengujian hipotesa
1) Menentukan 𝐻0 dan 𝐻1
𝐻0 ∶ 𝜌 = 0;Berarti tidak ada pengaruh kecerdasan linguistik terhadap
kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika pada
siswa kelas VII SMP Negeri 19 Surabaya.
𝐻0 ∶ 𝜌 ≠ 0;Berarti ada pengaruh kecerdasan linguistik terhadap
kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika pada
siswa kelas VII SMP Negeri 19 Surabaya.
2) Menentukan taraf signifikan, dengan taraf signifikan (𝛼) = 5% atau 0,05
diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,339
3) Menggunakan statistic uji korelasi product moment diperoleh
𝑟𝑋𝑌 = 0,344
4) Menetukan Kritera pengujian 𝐻0
𝐻0 diterima jika - 0,339 ≤ 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 0,339
𝐻0 ditolak jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔< - 0,339 atau 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔> 0,339

daerah
terima
Ho

- 0,339
0,339
Gambar 4.1. Gambar daerah penerimaan 𝑯𝟎 dan daerah penolakan 𝑯𝟎
5) Kesimpulan
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Oleh karena dari hasil analisis data didapat r hitungnya 0,344 sedangkan
r tabelnya 0,339 dapat disimpulkan bahwa hipotesa nol (𝐻0 ) ditolak dan
hipotesis kerja (𝐻1 ) diterima.
2. INTERPRETASI
Interpretasi dengan menggunakan tabel nilai “r” maka didapatkan dari
df=34, maka taraf signifikan 5% diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,339, didapatkan bahwa
𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar dari 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka disimpulkan bahwa hipotesa kerja (𝐻1 )
diterima dan hipotesa nol (𝐻0 ) ditolak. Hal ini berarti bahwa ada korelasi
yang positif antara kecerdasan linguistik terhadap kemampuan
menyelesaikan soal cerita matematika pada kelas VII SMP Negeri 19
Surabaya.dapat diinterpretasikan bahwa tingkat kecerdasan linguistik
mempunyai pengaruh terhadap kemampuan menyelesaikan soal cerita
dimana dalam menyelesaikan soal tersebut diperlukan pemahamam secara
verbal untuk memahami maksud dari soal cerita matematika. Sehingga dapat
dikatakan bahwa ada pengaruh pada tingkat kecerdasan linguistik terhadap
kemampuan dalam menyelesaikan soal cerita, meskipun rendah. Karena
untuk menyelesaikan soal cerita tidak hanya memerlukan kecerdasan
linguistik saja, tetapi juga memerlukan kecerdasan lain seperti kecerdasan
logis matematika yang digunakan untuk proses perhitungan matematika agar
mendapat hasil yang tepat sesuai yang diinginkan dari soal tersebut.
Disamping itu ada faktor pendukung lain baik dari dalam (Intern) diri siswa
maupun faktor dari luar (Ekstern) siswa.
L. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang terurai yang telah
dibahas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tingkat kecerdasan linguistik
mempunyai pengaruh yang rendah terhadap kemampuan siswa dalam
menyelesaikan soal cerita matematika, hal ini dikarenakan dalam
menyelesaikan soal cerita matematika tidak hanya memerlukan kecerdasan
linguistik saja, tetapi juga memerlukan kecerdasan lain seperti kecerdasan logis
matematik yang digunakan untuk proses perhitungan matematika agar
mendapat hasil yang tepat. Disamping itu ada faktor pendukung lain baik dari
dalam (Intern) diri siswa maupun faktor dari luar (Ekstern) siswa.
K. SARAN
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka beberapa saran yang
bisa disampaikan yaitu:
1. Perlu adanya pemahaman seorang guru dalam mengenal kecerdasan tiap
siswa agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai target pembelajaran.
2. Perlu adanya komunikasi yang efektif dan kerjasama yang baik, antara
siswa, guru, sekolah dan orang tua agar proses belajar mengajar siswa
berhasil lebih maksimal.
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3. Perlu penggunaan metode mengajar berbasis kecerdasan agar pembelajaran
lebih efektif.
4. Menerapkan metode belajar menyenangkan bagi siswa agar materi yang
disampaikan guru lebih dipahami siswa dengan baik.
Dengan saran-saran yang dikemukaan diatas, diharapkan agar dapat
dijadikan bahan pertimbangan serta pemikiran demi suksesnya pendidikan,
khususnya pada mata pelajaran matematika.
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METEMATIKA SISWA SMP NEGERI 1 GEDANGAN
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ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kurangnya pengembangan guru
terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Untuk meningkatkan hasil
belajar siswa guru cenderung mengembangkan faktor eksternal pada diri siswa. Akan tetapi
usaha itu belum menunjukkan hasil yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. Padahal
ada faktor internal yang tidak kalah penting yang juga mempengaruhi hasil belajar siswa
yang kurang dikembangkan oleh guru. Faktor internal tersebut adalah kecerdasan pribadi
siswa Intelligence Quotient (IQ) dan Emotional Quotient (EQ). Pada kenyataannya dalam
bidang pendidikan keseimbangan antara IQ dan EQ memiliki perang penting terhadap hasil
belajar siswa, terutama pada bidang studi matematika.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah ”Adakah pengaruh IQ dan EQ terhadap
hasil belajar matematika siswa SMP Negeri 1 Gedangan?”. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui ada tidaknya pengaruh IQ dan EQ terhadap hasil belajar matematika siswa
SMP Negeri 1 Gedangan.
Subyek dalam penelitian ini terdiri dari 31 siswa kelas VIII-A dengan 20 siswa
perempuan dan 11 siswa laki-laki dengan cara pengambilan sampel menggunakan
purposive sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumetasi dan
pemberian angket EQ. Dan teknik analis data yang digunakan adalah analisis regresi linear
berganda untuk mengetahui hubungan antara satu variabel terikat dengan melibatkan lebih
dari satu variabel bebas.
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh IQ dan EQ terhadap
hasil belajar matematika siswa SMP Negeri 1 Gedangan. Pengaruh IQ dan EQ terhadap
hasil belajar matematika siswa sebesar 26,7%, sedangkan sisanya 73,3% dipengaruhi oleh
faktor lain misalnya: kesehatan, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan yang
lainnya.

Kata Kunci: Intelligence Quotient (IQ), Emotional Quotient (EQ), Hasil Belajar

PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang
Pada era globalisasi saat ini pendidikan sangat penting untuk
menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, inovatif dan

433

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2014
“ Membangun Paradigma Baru Pembelajaran Matematika melalui
Implementasi Kurikulum 2013 “
Surabaya, 10 Mei 2014
demokratis. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar
siswa, misalnya: pengembangan kurikulum, pengembangan kompetensi guru,
perlengkapan sarana dan prasarana sekolah. Tetapi usaha–usaha itu belum
menunjukkan hasil yang signifikan terhadap pendidikan.
Keberhasilan belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu
faktor eksternal dan faktor internal. Dalam dunia pendidikan guru cenderung
mengembangkan faktor eksternal untuk meningkatkan hasil belajar siswa .
Tetapi usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memuaskan terhadap
hasil belajar siswa. Padahal ada faktor internal yang tidak kalah penting yang
juga mempengaruhi hasil belajar siswa yang kurang dikembangkan oleh guru.
Faktor-faktor internal

tersebut adalah kecerdasan pribadi siswa

yaitu

Intelligence Quotient (IQ) dan Emotional Quotient (EQ). Pada kenyataannya
dalam bidang pendidikan keseimbangan antara IQ dan EQ memiliki peran
penting terhadap hasil belajar siswa.
Kecerdasan adalah suatu kemampuan untuk menyelesaikan masalah
yang terjadi dalam kehidupan manusia (Prawira, 2012: 150). Tipe kecerdasan
yang pada umumnya dikenal oleh masyarakat yaitu Intelligence Quotient
(IQ), Emotional Quotient (EQ), dan Spiritual Quotient (SQ).
Intelligence Quotient (IQ) atau Kecerdasan intelektual merupakan
kecerdasan tunggal diri setiap individu. IQ diyakini menjadi sebuah ukuran
standar kecerdasan selama bertahun-tahun, bahkan hingga saat ini masih
banyak orang tua yang mengharapkan anak–anaknya pintar, terlahir dengan
IQ diatas 100. IQ dalam dunia pendidikan sangatlah penting karena sebagai
modal utama untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut
Suharsono (dalam Prawira, 2012: 151) membekali anak dengan IQ tinggi
merupakan hal yang baik untuk dapat mengenal dan merespon alam semesta,
namun anak dengan IQ tinggi saja tidak dapat menjamin anak bisa hidup
sukses. Sebab IQ tinggi belum tentu dapat mengakomodasi untuk mengenal
dan memahami diri sendiri dan sesamanya.
Jenis kecerdasan untuk dapat mengenal dan memahami diri sendiri dan
sesamanya disebut dengan istilah Emotional Quotient (EQ). EQ adalah istilah
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yang dipopulerkan oleh Danil Goleman melalui buku menggemparkan yang
berjudul “Emotional Intellegience”. EQ merupakan kemampuan seseorang
mengatur kehidupan emosinya dengan menjaga keselarasan emosi dan
pengungkapannya melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri,
memotivasi diri, empati dan keterampilan sosial.
Ketika seseorang dengan kemampuan IQ dan EQ-nya berhasil mendaki
kesuksesan, acapkali ia disergap oleh perasaan kosong dan hampa dalam
celah batinnya. Spiritual Quotient (SQ) atau kecerdasan spirituallah yang
mejawab permasalahan tersebut. Dalam ESQ, kecerdasan spiritual adalah
kemampuan untuk memberi makna spiritual terhadap pemikiran, perilaku dan
kegiatan, serta mampu menyinergikan IQ, EQ, dan SQ secara komprehensif
(Agustian, 2010: 13).
Dalam bidang pendidikan IQ dan EQ memiliki peran penting terhadap
hasil belajar siswa, terutama pada bidang studi matematika. Karena banyak
siswa yang memiliki IQ tinggi tetapi tidak diimbangi dengan penghayatan
emosional terhadap mata pelajaran matematika. Mereka cenderung malas
untuk belajar matematika, karena mereka berangapan bahwa matematika itu
sulit. IQ dan EQ dipandang sebagai dimensi horizontal-meterialistik (manusia
sebagai makhluk individu dan makhluk sosial) sehingga IQ dan EQ
mempunyai hubungan langsung dengan proses belajar siswa. Berbeda dengan
SQ yang dipandang sebagi dimensi vertikal-spiritual yang menyangkut fitrah
manusia sebagai makhluk Tuhan.
Dalam hal kaitan pentingnya IQ dan EQ pada diri siswa sebagai salah
satu faktor penting dalam mencapai hasil belajar siswa. Maka penulis tertarik
untuk meneliti “Pengaruh Intelligence Quotient (IQ) dan Emotional Quotient
(EQ) Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa SMP Negeri 1 Gedangan”.
B.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat disusun perumusan
masalah sebagai berikut: Adakah pengaruh IQ dan EQ terhadap hasil belajar
matematika siswa SMP Negeri 1 Gedangan?.

C.

Tujuan

435

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2014
“ Membangun Paradigma Baru Pembelajaran Matematika melalui
Implementasi Kurikulum 2013 “
Surabaya, 10 Mei 2014
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :
1.

2.

Tujuan Umum
a.

Untuk mengetahui tingkat IQ pada siswa SMP Negeri 1 Gedangan.

b.

Untuk mengetahui tingkat EQ pada siswa SMP Negeri 1 Gedangan.

Tujuan Khusus
Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh IQ dan EQ terhadap hasil belajar
matematika siswa SMP Negeri 1 Gedangan.

D.

Manfaat
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Bagi peneliti
Untuk memperluas wawasan mengenai IQ dan EQ terhadap hasil belajar
matematika siswa.

2.

Bagi siswa
Dapat memberikan masukan kepada siswa agar dapat mengembangkan IQ dan EQ
untuk memperoleh hasil belajar matematika yang memuaskan.

3.

Bagi Guru
Guru dapat menentukan suatu model dan metode pembelajaran yang tepat agar
siswa yang memiliki IQ dan EQ tinggi maupun siswa yang memiliki IQ dan EQ rendah
dapat sama-sama menerima materi yang diajarkan.

KAJIAN TEORI
A.

Intelligence Quotient (IQ)
1.

Pengertian Intelligence Quotient (IQ)
Istilah Intelligence Quotient (IQ) mula-mula diperkenalkan oleh Alfred

Binet, ahli psikologi dari Perancis pada awal abad ke-20. Inteliigence
Quotient (IQ) atau yang diartikan sebagai kecerdasan intelektual yang
umumnya disebut dengan inteligensi. Binet (dalam Azwar, 2010: 5)
mendefinisikan inteligensi terdiri dari tiga komponen, yaitu (a) kemampuan
untuk mengarahkan fikiran atau mengarahkan tindakan, (b) kemampuan
untuk mengubah arah tindakan bila tindakan tersebut telah dilaksanakan, dan
(c) kemampuan untuk mengeritik diri sendiri.
2.

Faktor – faktor yang mempengaruhi IQ
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Menurut Purwanto (2003: 55) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
inteligensi, sehingga terdapat perbedaan inteligensi seseorang dengan yang
lain ialah:
1)

Pembawaan

2)

Kematangan

3)

Pembentukan

4)

Minat dan pembawaan yang khas

5)

Kebebasan
Distribusi kecerdasan menurut Revision (dalam Prawira, 2012: 186).
Tabel 2.1
Distribusi Kecerdasan
IQ

N

Presentasi

Klasifikasi

160-169

1

0,03

Amat superior

150-159

6

0,02

140-149

32

1,10

130-139

89

3,10

120-129

239

8,20

110-119

524

18,10

Rata-rata tinggi

100-109

685

23,50

Rata-rata

90-99

667

23,00

80-89

422

14,50

Rata-rata rendah

70-79

164

5,60

Batas lemah mental

60-69

57

2,00

50-59

12

0,40

40-49

6

0.20

30-39

1

0,03
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B.

Emotional Quotient (EQ)
1.

Pengertian Emotional Quotient (EQ)
Istilah “Emotional Quotient” pertama kali dilontarkan pada tahun 1990

oleh dua orang psikolog bernama Peter Salovey dari Harvard University dan
John Mayer dari University of Hampshire. Emotional Quotient (EQ) disebut
juga dengan kecerdasaan emosional. Menurut Goleman (dalam Yudhawati
dkk, 2011: 103) mengungkapkan bahwa EQ merujuk pada kemamapuan
mengenali perasaaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan
memotivasi diri sendiri dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada
diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain.
b.

Komponen EQ

1)

Mengenali emosi diri sendiri.
Menurut Triatna dkk (2008: 7) mengungkapkan bahwa mengenali
emosi diri merupakan kemampuan untuk mengenali perasaan sewaktu
perasaan itu terjadi.

2)

Mengelola Emosi
Menurut Uno dkk (2009: 16) mengungkapkan bahwa kemampuan
mengelola

emosi

merupakan

kemampuan

seseorang

untuk

mengendalikan perasaannya sendiri sehingga tidak meledak dan
akhirnya dapat memengaruhi perilakunya secara salah.
3)

Memotivasi diri sendiri
Menurut Uno dkk (2009: 16) kemampuan memotivasi diri adalah
kemampuan memberikan semangat pada diri sendiri untuk melakukan
sesuatu yang baik dan bermanfaat.

4)

Mengenali emosi orang lain (empati)
Menurut Uno dkk (2009: 16) menyatakan bahwa kemampuan
mengenali emosi orang lain adalah kemampuan untuk mengerti
perasaan dan kebutuhan orang lain sehingga orang lain akan merasa
senang dan dimengerti perasaannya.

5)

Membina hubungan dengan orang lain.
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Menurut Triatna dkk (2008: 9) menyatakan bahwa kemampuan dalam
membina hubungan merupakan suatu keterampilan yang menunjang
popularitas, kepemimpinan,
C.

Hasil Belajar Matematika
1.

Pengertian Hasil Belajar
Menurut Winkel (dalam Purwanto, 2013: 45) mengungkapkan bahwa

hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam
sikap dan tingkah lakunya. Menurut Gagne dkk (dalam Suprihatiningrum,
2013: 37) menyatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan
yang dimiliki siswa sebagai akibat perbuatan belajar dan dapat diamati
melalui penampilan siswa (learner’s performance).
2.

Pengertian Matematika
Soedjadi (dalam Heruman 2012: 1) matematika adalah objek tujuan

abstrak, bertumpu pada kesepakatan dan pola pikir yang deduktif. Menurut
Kline (Abdurrahman, 2010:252) menyatakan bahwa matematika merupakan
bahasa simbolis dan ciri utamanya adalah penggunaan cara bernalar deduktif,
tetapi juga tidak melupakan cara bernalar induktif.
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar
matematika adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah proses belajar
matematika yang ditunjukkan dengan perubahan kemampuan melalui tes
yang diberikan oleh guru setiap selesai memberikan materi pelajaran
matematika.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A.

Populasi dan Sampel
1.

Populasi
Menurut Arikunto (2010: 173) menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan
subyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 1
Gedangan tahun ajaran 2013/ 2014 .

2.

Sampel
Menurut Arikunto (2010: 174) sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang
diteliti. Pada penelitian ini peneliti menentukan sampel dengan cara purposive
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sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan tujuan atau pertimbangan tertentu
(Sugiyono, 2007: 68). Sampel dalam penelitian ini adalah siswa VIII-A SMP Negeri 1
Gedangan yang terdiri dari 31 siswa.

B.

Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini
antara lain:
1.

Metode Dokumentasi
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel
yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,
notulen, rapat, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2010: 274).
Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk
mengumpulkan data siswa berupa:

2.

a.

Dokumentasi hasil tes IQ siswa

b.

Dokumentasi hasil belajar matematika siswa

Metode Angket

Menurut Handoyo (2006: 46) menyatakan bahwa angket adalah
salah satu alat untuk mengambil dan mengumpulkan data yang berisi
pertanyaan cukup terperinci dan lengkap. Metode angket ini digunakan
untuk mengetahui tingkat EQ siswa. Dalam menentukan tingkat EQ
siswa ini peneliti akan menggunakan Skala Likert. Pada penelitian ini
digunakan instrumen angket yang diadaptasi dari penelitian Imanah
(2010).
C.

Penyajian Data
Berikut ini data-data yang diperoleh dari penelitian di SMP Negeri 1
Gedangan. Adapun data tersebut sebagai berikut:
Tabel 3.1
Rekap Data IQ, EQ dan Hasil Belajar

No

Nama

L/ P

IQ
(X₁)

1

Agustina Wahyu Saputri

P

110

440
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(X2)

Hasil
Belajar
(UTS)

83

83
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2

Angga Putra Setiawan

L

92

48

68

3

Angga Wahyu Pradana

L

115

66

84

4

Arka Aden Cahya

L

99

38

35

5

Azizah Fajrin Anwar

P

109

74

49

6

Cahyo Arif Andiyarto

L

103

73

64

7

Chika Hananda Equilera

P

104

56

41

8

Dani Anggela Putra

L

104

51

37

9

Deas Gemma Fitriani

P

104

70

76

10

Deva Wahyu Perdana

P

107

73

98

11

Dhiya Ulhaq

P

108

78

75

12

Durrotun Nasikha

P

104

51

62

13

Dwiky Umar Hamdany

L

105

69

64

14

Eka Desanti Indrasari

P

103

54

62

15

Farikh Abdul Aziz

L

109

63

63

16

Ferliana Novita R

P

106

71

49

17

Findy Rizky Amelia

P

99

61

51

18

Indah Lupita Sari

P

104

75

93

19

Jihan Zahidah Hasna

P

109

56

64

20

Lalita Dwi Puspita

P

108

42

30

21

Luqmanul Hakim M

L

107

70

72

22

Maulidia Hardisanti

P

113

73

64

23

Maura Diza Aviantari

P

103

83

31

24

Mirza Anugrah

P

113

58

67

25

Muhammad Ainurosid

L

107

71

70
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26

Muhammad Nizar Alwi

L

110

49

63

27

Ninda Suryanti

P

112

82

84

28

Nining Kurniawati

P

110

45

42

29

Ridho Dwi Rahardjo

L

105

66

78

30

Rika Dwi Ersana

P

110

60

46

31

Rizma Divika Eryan

P

103

58

62

D.

Analisis Data
Analisis data yang dilakukan peneliti yaitu dengan memanfaatkan
software komputer statistik SPSS versi 16.00 . Adapun analisis data sebagai
berikut:
1.

Analisis regresi linier berganda
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui
besarnya pengaruh dari variabel bebas secara bersama-sama yaitu IQ
(X1) dan EQ (X2) terhadap hasil belajar matematika (Y). Hasil
perhitungan tersebut dapat diketahui pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.2
Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Variabel

thitung

Sig.

Konstanta

Koefisiien
Regresi
-14,440

-0,224

0,825

X1

IQ

0,304

0,480

0,635

X2

EQ

0,697

2,883

0,007

R
R2
Fhitung
Sig. F
N
2.

Keterangan

0,517
0,267
5,095
0,013
31

Uji F
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Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel
bebasnya secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna
terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini yaitu menguji apakah IQ
(X1) dan EQ (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil
belajar matematika siswa (Y). Adapun cara yang digunakan yaitu
dengan membandingkan antara signifikan F dengan 𝛼 = 0,05.
Dari hasil perhitungan

diperoleh nilai sig F sebesar 0,013

sedangkan 𝛼 ditentukan peneliti sebesar 0,05, hal ini berarti sig F < 𝛼
(0,013 < 0,05), maka H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa
terdapat pengaruh IQ dan EQ terhadap hasil belajar matematika siswa
SMP Negeri 1 Gedangan. Dengan demikian hipotesis pertama yang
menyatakan bahwa terdapat pengaruh IQ dan EQ terhadap hasil belajar
matematika siswa SMP Negeri 1 Gedangan secara statistik teruji atau
dapat diterima.
E.

Interpretasi
Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh bahwa persamaan garis
regresi untuk IQ dan EQ terhadap hasil belajar matematika siswa adalah
Y = - 14,440 + 0,304X1 + 0,697X2
Berdasarkan hasil persamaan tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1.

Konstanta (a) = -14,440, menunjukan besarnya hasil belajar matematika
siswa jika IQ (X1) dan EQ (X2) = 0, maka nilai UTS matematika siswa
sebesar –14,440.

2.

Koefisien regresi IQ (X1) sebesar 0,304 (𝑏1 ), menunjukan besarnya
pengaruh IQ (X1) terhadap hasil belajar matematika siswa, koefisien
regresi bertanda positif menunjukan IQ (X1) berpengaruh searah
terhadap hasil belajar matematika siswa (Y), yang berarti IQ (X 1) bila
ditingkatkan akan meningkatkan hasil belajar matematika siswa.

3.

Koefisien regresi EQ (X2) sebesar 0,697 (𝑏2 ), menunjukan besarnya
pengaruh EQ (X2) terhadap hasil belajar matematika siswa (Y),
koefisien regresi bertanda positif menunjukan EQ (X2) berpengaruh
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searah terhadap hasil belajar matematika siswa (Y), yang berarti
semakin tinggi EQ siswa maka akan meningkatkan hasil belajar
matematika siswa.
Dari hasil analisis diperoleh faktor determinasi R 2 = 0,267, ini memberi arti
bahwa pengaruh IQ dan EQ terhadap hasil belajar matematika siswa sebesar
26,7%, sedangkan sisanya 73,3% dipengaruhi oleh faktor lain misalnya:
kesehatan, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan yang lainnya.
Apabila kita prediksi besarnya hasil belajar matematika siswa berdasarkan
IQ dan EQ siswa, maka tingkat akurasinya sebesar 26,7%.
SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini peneliti menarik kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan
hasil dari penyajian data dan analisis data yang diuraikan pada bab–bab
sebelumnya.

A. Simpulan
Setelah peneliti mengadakan serangkaian kegiatan penelitian, maka dapat
peneliti simpulkan bahwa:
Terdapat pengaruh IQ dan EQ terhadap hasil belajar matematika siswa
SMP Negeri 1 Gedangan. Dilihat dari koefisien regresi dapat disimpulkan
bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap hasil belajar matematika
siswa adalah EQ (X2) hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi variabel EQ
sebesar 0,697 dan koefisien regresi variabel IQ sebesar 0,304, hal ini berarti
bahwa EQ siswa berpengaruh dominan terhadap hasil belajar matematika siswa
SMP Negeri 1 Gedangan.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka penulis menyarankan:
1.

Untuk para guru
Disarankan kepada guru untuk bisa menentukan suatu model dan metode
pembelajaran yang tepat agar siswa yang memiliki IQ dan EQ tinggi
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maupun siswa yang memiliki IQ dan EQ rendah dapat sama-sama
menerima materi yang diajarkan.
2.

Untuk para siswa
Disarankan kepada siswa agar bisa menyeimbangkan antara IQ dan EQ
karena siswa dengan IQ yang tinggi belum tentu memperoleh hasil belajar
yang maksimal jika tidak diimbangi dengan EQ.

3.

Untuk para orang tua
Disarankan kepada orang tua untuk lebih mengasah IQ dan EQ anak, agar
bisa meningkatkan hasil belajar yang diharapkan.
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KEMAMPUAN SISWA KELAS X SMK KARTIKA 1 SURABAYA DALAM
PENGAJUAN SOAL PADA POKOK BAHASAN SPLDV
Andriyani Rosalia
andriyanimath2010@gmail.com
Pendidikan Matematika, FKIP, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Abstrak
Salah satu tujuan dari pembelajaran matematika adalah berpikir kritis, aktif dan kreatif. Oleh karena
itu peneliti menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah (PBL) dengan metode problem
posing karena pendekatan ini memusatkan pembelajaran matematika dengan pengenalan masalah
yang sesuai dengan situasi didalam kehidupan nyata. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan kemampuan siswa kelas X SMK Kartika 1 Surabaya dalam pengajuan soal pada
pokok bahasan SPLDV dan untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa kelas X SMK Kartika 1
Surabaya dalam pengajuan soal pada pokok bahasan SPLDV. Penelitian ini menggunakan
pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode
observasi dan metode tes. Sumber data pada penelitian ini siswa kelas X SMK Kartika 1 Surabaya.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa dalam pengajuan soal
dikatakan mampu yaitu berada pada interval 6 < 𝑘 ≤ 10 sedangkan hasil belajar siswa pada pokok
bahasan SPLDV dikatakan tuntas menurut standar ketuntasan SMK Kartika 1 Surabaya tetapi secara
klasikal dikatakan belum tercapai karena persentase ketuntasan klasikal pada hasil belajar yaitu
51,85%.
Kata Kunci : pendekatan PBL, problem posing, kemampuan siswa, hasil belajar siswa.

A. PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi generasi penerus bangsa
karena pendidikan adalah salah satu unsur pendukung kemajuan dan kesuksesan
bangsa Indonesia. Menurut Umar (2008:34) pendidikan sebagai proses
pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis
dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian siswa. Pendidikan
memperhatikan kesatuan aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Sehingga
pendidikan merupakan media yang sangat berperan untuk menciptakan manusia
yang berkualitas dan berpotensi dalam arti yang seluas-luasnya. Melalui pendidikan
akan terjadi proses pendewasaan diri sehingga di dalam proses pengambilan
keputusan terhadap suatu masalah yang dihadapi selalu disertai dengan rasa
tanggung jawab yang besar.
Namun pada kenyataannya, pendidikan di Indonesia saat ini masih dipandang
kurang layak dan kurang mendapat perhatian serius dari pihak-pihak yang terkait.
Oleh karena itu, diperlukan pembenahan suatu sistem pembelajaran tersebut.
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Menurut Jamal (2012:17) pembelajaran merupakan satu unsur penentu baik
tidaknya lulusan yang dihasilkan oleh suatu sistem pendidikan. Pembelajaran ibarat
jantung pendidikan. Pembelajaran yang baik, cenderung menghasilkan lulusan
dengan hasil belajar yang baik pula, demikian sebaliknya. Dalam hal ini,
pembelajaran sangat penting karena didalam pembelajaran banyak menyangkut
mengenai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membenahi sistem
pembelajaran maka akan menciptakan lulusan yang unggul dalam bersaing.
Matematika sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah yang dinilai cukup
memegang peranan penting dalam membentuk siswa menjadi berkualitas. Menurut
Cockroft (dalam Mulyono, 2010:253) mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran
matematika yaitu (1) selalu digunakan dalam segala segi yang sesuai, (2) semua
bidang studi memerlukan keterampilan matematika yang sesuai, (3) merupakan
sarana komunikasi yang kuat, singkat dan jelas, (4) dapat digunakan untuk
menyajikan informasi dalam berbagai cara, (5) meningkatkan kemampuan berpikir
logis, kritis, rasional, ketelitian, dan kesadaran keruangan, dan (6) memberikan
kepuasan terhadap usaha memecahkan masalah yang menantang.
Di atas telah dijelaskan bahwa salah satu tujuan pembelajaran matematika
adalah berpikir logis, kritis dan rasional. Siswa dituntut harus mempunyai
kemampuan dalam pengajuan soal agar dapat menguasai pokok bahasan SPLDV
dengan baik. Tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru tetapi juga dapat
mengajukan soal kepada guru karena guru di sekolah hanyalah sebagai fasilitator
saja. Dengan pengajuan soal tersebut siswa akan mampu berpikir lebih kreatif dan
kritis dalam mengajukan soal kepada guru agar pemahaman siswa pada pokok
bahasan SPLDV bisa lebih mendalam.
Dalam setiap kesempatan, pembelajaran matematika hendaknya dimulai
dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi didalam kehidupan nyata.
Dengan mengajukan masalah kontekstual, diharapkan siswa secara bertahap dapat
dibimbing untuk menguasai suatu konsep matematika.
Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan
pertanyaan, sebagai berikut.
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1. Bagaimana kemampuan siswa kelas X SMK Kartika 1 Surabaya dalam
pengajuan soal pada pokok bahasan SPLDV?
2. Bagaimana hasil belajar siswa kelas X SMK Kartika 1 Surabaya dalam
pengajuan soal pada pokok bahasan SPLDV?
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Untuk mendeskripsikankemampuan siswa kelas X SMK Kartika 1 Surabaya
dalam mengajukan soal pada pokok bahasan SPLDV.
2. Untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa kelas X SMK Kartika 1 Surabaya
dalam pengajuan soal pada pokok bahasan SPLDV.
Manfaat penelitian tersebut untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Sehingga
tampak bermanfaat bagi siswa, guru, sekolah, dan lembaga perguruan tinggi.
Manfaat tersebut antara lain:
1. Bagi Siswa
a. Melatih siswa agar lebih aktif dalam proses pembelajaran.
b. Melatih siswa agar menguasai pokok bahasan SPLDV melalui pengajuan soal.
2. Bagi Guru, dapat memperbaiki kegiatan proses pembelajaran matematika di
SMK Kartika 1 Surabaya.
3. Bagi Sekolah, dapat menumbuhkan kerjasama antar guru dengan warga sekolah.
4. Bagi Lembaga perguruan Tinggi, dapat memberikan wawasan yang lebih luas
bagi mahasiswa dan mengembangkan pola berpikir kritis serta berpikir secara
kreatif dalam diri siswa.

B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Margono (2010:36-37)
analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif-analitik
yang berarti interpretasi terhadap isi dibuat dan disusun secara sistemik/
menyeluruh dan sistematis. Pada penelitian ini deskripsinya adalah kemampuan
siswa dan hasil belajar siswa.
Menurut Lofland dan Lofland (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008:169)
menyatakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan
tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sehingga

449

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2014
“ Membangun Paradigma Baru Pembelajaran Matematika melalui
Implementasi Kurikulum 2013 “
Surabaya, 10 Mei 2014
sumber data pada penelitian ini adalah siswa kelas X SMK Kartika 1 Surabaya.
Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan teknik pengumpulan data
dengan menggunakan observasi, dan tes.
Menurut Ngalim (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008:93) observasi ialah metode
atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis
mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok
secara langsung. Sehingga metode observasi digunakan untuk mengamati
pekerjaan siswa dalam mengerjakan soal tes. Untuk memperoleh data kemampuan
siswa dan hasil belajar siswa, peneliti menggunakan tes yang diberikan setelah
pembelajaran selesai. Menurut Arifin (2009:18) menyatakan bahwa tes merupakan
suatu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka melaksanakan pengukuran,
yang didalamnya terdapat berbagai pertanyaan, pernyataan atau serangkaian tugas
yang harus dikerjakan oleh siswa untuk mengukur aspek perilaku siswa. Yang
dimana metode tes ini digunakan untuk mendapatkan data secara jelas dan nyata
mengenai kemampuan siswa kelas X SMK Kartika 1 Surabaya dalam pengajuan
soal.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah standar kriteria
pengajuan soal, standar kriteria pedoman jawaban, standar ketuntasan SMK Kartika
1 Surabaya, ketuntasan klasikal.

C. HASIL PENELITIAN
Pada penelitian ini diperoleh hasil penelitian antara lain:
1.

Data Hasil Pengajuan Soal Siswa
Data hasil pengajuan soal siswa dihitung berdasarkan lembar kriteria

pengajuan soal. Pada hasil pengajuan soal, dikelas X Ak 3 terdapat 7 siswa dapat
dikatakan mampu yaitu berada pada interval 6 < 𝑘 ≤ 10 dan 20 siswa berada pada
interval 0 < 𝑘 ≤ 3 yang dapat dikatakan tidak mampu yaitu dalam mengajukan
soal pada soal nomor 1. Sehingga untuk soal nomor 1, siswa kelas X Ak 3
cenderung tidak mampu dalam mengajukan soal. Sedangkan dalam mengajukan
soal nomor 2 terdapat 24 siswa yang dikatakan mampu yaitu berada pada interval
6 < 𝑘 ≤ 10, 1 siswa yang dikatakan sedang debgan interval 3 < 𝑘 ≤ 6 dan 2
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siswa berada pada interval 0 < 𝑘 ≤ 3 yang dikatakan tidak mampu dalam
mengajukan soal. Sehingga pada soal nomor 2 siswa kelas X Ak 3 cenderung
mampu dalam mengajukan soal.
2.

Data Hasil Belajar Siswa
Pada analisis data hasil belajar siswa dapat dijelaskan bahwa sebanyak 14 siswa

yang dikatakan tuntas (T) dan 13 siswa yang dikatakan tidak tuntas (TT). Sehingga
hasil belajar siswa kelas X Ak 3 memenuhi ketuntasan belajar individual dan
memperoleh sebanyak 51,85% pada persentase ketuntasan belajar klasikal sehingga
dapat dikatakan bahwa ketuntasan belajar klasikal siswa kelas X SMK Kartika 1
Surabaya belum tercapai.

D. PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil analisis dari data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa:
1. Kemampuan siswa dalam pengajuan soal
Dapat terlihat jelas bahwa rata-rata kemampuan siswa kelas X Ak 3 dalam
mengajukan soal nomor 1 pada pokok bahasan SPLDV yang tidak terkait soal cerita
dapat dikatakan tidak mampu. Hal ini terjadi karena beberapa kesalahan.
Kesalahan-kesalahan tersebut adalah sebagai berikut.
a.

Kurangnya wawasan atau pengetahuan siswa terhadap soal-soal atau
pertanyaan yang berkaitan tentang materi sistem persamaan linier dua variabel
(SPLDV);

b.

Terkadang siswa tidak memahami maksud dan tujuan dari soal atau pertanyaan
yang diberikan;

c.

Siswa terkadang selalu menyelesaikan soal tanpa mengajukan soalnya;

d.

Siswa cenderung menyukai menyelesaikan soal langsung daripada membuat/
mengajukan soal dahulu;

e.

Siswa tidak terbiasa untuk membuat/ mengajukan soal;

f.

Siswa mengalami kesulitan dalam menggunakan bahasa/ kalimat.
Sedangkan kemampuan siswa kelas X Ak 3 dalam mengajukan soal nomor 2

pada pokok bahasan SPLDV yang berkaitan dengan soal cerita dapat dikatakan
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mampu. Hal ini dikarenakan oeh beberapa alasan. Alasan-alasan tersebut sebagai
berikut.
a. Siswa memahami maksud dan tujuan dari soal atau pertanyaan yang diberikan.
b. Siswa mengajukan soal setelah itu barulah diselesaikan.
c. Sudah memahami perbedaan antara persamaan linier dua variabel dengan
persamaan linier satu variabel.
Dari perbedaan soal nomor 1 dan 2 terlihat jelas bahwa tingkat kreatifitas siswa
dalam menceritakan segala sesuatu yang berkaitan erat dalam kehidupan sehari-hari
lebih melekat daripada hanya dengan menuliskan soal yang berkaitan dengan angka
saja.
2.

Hasil Belajar Siswa
Hasil belajar siswa kelas X Ak 3 SMK Kartika 1 Surabaya setelah

diterapkannya pendekatan pembelajaran berbasis masalah metode Problem Posing
pada materi SPLDV adalah tuntas. Sebanyak 14 siswa kelas X Ak 3 telah memenuhi
kriteria ketuntasan minimal yang telah ditentukan oleh SMK Kartika 1 Surabaya
yaitu ≥ 75. Ketuntasan belajar klasikal kelas X Ak 3 SMK Kartika 1 Surabaya
sebanyak 51,85% dapat dikatakan belum tercapai. Hal ini dikarenakan beberapa
alasan yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa pada pokok bahasan SPLDV.
Beberapa alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut.
a. Ketika mengajukan soal pada lembar soal tes hampir semua siswa belum mampu
memahami maksud dan tujuan soal yang terdapat pada lembar soal tes;
b. Hanya beberapa siswa saja yang menuliskan jawaban setelah mengajukan soal
sedangkan siswa lainnya langsung menuliskan jawabannya saja tanpa
mengajukan soal terlebih dulu;
c. Siswa tidak memperhatikan ketika guru menjelaskan mengenai materi sistem
persamaan linier dua variabel (SPLDV);
d. Kurangnya pengetahuan siswa terhadap masalah yang berkaitan dengan sistem
persamaan linier dua variabel (SPLDV);
e. Ada beberapa siswa yang belum bisa dalam membedakan jenis persamaan.
Siswa tersebut belum bisa membedakan antara persamaan linier dua
variabel dengan persamaan linier satu variabel.
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Dengan alasan-alasan tersebut maka ketuntasan klasial dari keseluruhan hasil
belajar siswa kelas X Ak 3 SMK Kartika 1 Surabaya dalam pengajuan soal pada
pokok bahasan SPLDV dapat dikatakan tidak atau belum tercapai.

E. SIMPULAN
Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan serta menganalisis data
di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Hasil Kemampuan Siswa dalam Pengajuan Soal
Hasil kemampuan siswa kelas X SMK Kartika 1 Surabaya khususnya kelas X
Ak 3 dalam pengajuan soal adalah pada soal nomor 1 hanya terdapat 7 orang siswa
yang termasuk pada kriteria mampu dan 20 orang siswa yang termasuk pada kriteria
tidak mampu. Sedangkan pada soal nomor 2 terdapat 24 orang siswa yang termasuk
pada kriteria mampu, hanya terdapat 1 orang siswa termasuk pada kriteria sedang
dan 2 orang siswa termasuk pada kriteria tidak mampu. Tetapi secara keseluruhan,
kemampuan siswa kelas X Ak 3 dalam mengajukan soal pada soal nomor 1
dikatakan tidak mampu dan kemampuan dalam mengajukan soal pada soal nomor
2 dikatakan mampu.
2. Hasil Belajar
Hasil belajar siswa kelas X Ak 3 rata-rata mendapatkan nilai ≥ 75 maka dapat
dikatakan bahwa hasil belajar siswa pada kelas X Ak 3 benar-benar tuntas (T)
secara keseluruhan pada pokok bahasan sistem persamaan linier dua variabel
(SPLDV). Namun, menurut ketuntasan klasikal yang telah diperoleh yaitu 51,85%.
Yang dimana presentase ketuntasan klasikal tersebut dapat dikatakan ketuntasan
siswa dalam memahami dan mempelajari pokok bahasan sistem persamaan linier
dua variabel (SPLDV) belum tercapai atau belum terpenuhi.
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PERKALIAN DENGAN METODE GARIS SILANG
Dhika Setyo Pambudi
Dhikapambudi@gmail.com
Abstrak
Perkalian adalah salah satu operasi pada ilmu matematika. Operasi perkalian disimbolkan
dengan tanda “x”, “.”. Pengertian dari operasi perkalian adalah penjumlahan yang berulang-ulang.
Metode Konvensional/Perkalian bersusun merupakan metode yang umum digunakan dalam
menyelesaikan operasi perkalian. Dalam menggunakan Metode Konvensional diperlukan tabel
perkalian umum.
Tabel perkalian umum harus dihafalkan oleh peserta didik untuk melakukan operasi
perkalian dengan metode konvensional. Terdapat metode lain untuk menyelesaikan operasi
perkalian, yaitu Metode Garis Silang. Metode Garis Silang adalah metode penyelesaian operasi
perkalian tanpa menggunakan tebel perkalian umum. Pada Metode Garis Silang setiap digit angka
yang terlibat dalam operasi perkalian diwakili oleh garis, hasil dari operasi perkalian didapat dari
banyaknya titik potong dari garis-garis yang bersilangan sesuai dengan aturan tertentu.
Kata kunci : Perkalian, Metode Perkalian Konvensional, Metode Perkalian Garis Silang

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Matematika adalah mata pelajaran umum. Dari jenjang pendidikan palng
rendah sampai jenjang pendidikan tertinggi matematika tetap digunakan,
namun dalam tingkatan yang berbeda-beda. Matematika merupakan salah satu
mata pelajaran yang menjadikan syarat kelulusan dalam Ujuan Nasional.
Matematika adalah ilmu hitung yang dapat dilogika, dan tidak selalu
bergantung menggunakan rumus.
Dalam matematika terdapat pokok bahasan Aljabar. Pokok bahasan
Aljabar sangatlah luas. Dalam pokok bahasan Aljabar dikenal operasi tambah,
kurang, kali dan bagi. Operasi tersebut adalah operasi dasar, tetapi digunakan
untuk kehidupan sehari-hari dan berbagai macam aplikasi kehidupan.
Operasi perkalian merupakan penjumlahan yang berulang-ulang.
Banyak diantara peserta didik di indonesia, khususnya wilayah surabaya
mengenal tentang operasi perkalian dengan baik. Tetapi untuk melakukan
operasi perkalian dengan baik, banyak yang kurang. Hal ini terjadi tidak hanya
pada jenjang pendidikan SD saja tetapi peserta didik pada jenjang pendidikan
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SMP dan SMA juga bisa saja terjadi kesalahan. Perkalian adalah sebuah
operasi sederhana, tetapi banyak yang salah dalam mengerjakannya.
Dari latar belakang pemikiran di atas penulis ingin menerapkan metode
garis silang pada perkalian. Metode garis silang adalah metode dalam perkalian
dengan memisalkan bilangan yang akan dikalikan dengan garis. Metode ini
menekankan pada definisi perkalian yaitu penjumlahan yang berulang. Jadi
perkalian menggunakan metode garis silang ini tidak menekankan siswa
menghafalkan daftar perkalian. Berangkat dari pemikiran ini, dan untuk
meningkatkan pemahaman siswa mengenai perkalian bukan sekedar
menghafal maka menurut penulis, metode ini sangatlah membantu dalam
pembelajaran perkalian, bahkan menjadi solusi untuk mata pelajaran
matematika dalam bahasan perkalian pada jenjang dasar ataupun jenjang
pendidikan yang lebih tinggi.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, rumusan masala pada
makalah ini adalah :
1.

Bagaimana menentukan hasil operasi perkalian menggunakan metode
garis silang ?

C. Tujuan
Tujuan dari makalah ini adalah :
1.

Menunjukkan cara menentukan hasil operasi perkalian menggunakan
metode garis silang.

D. Manfaat
Manfaat dari makalah ini adalah :
1.

Sebagai sarana referensi ilmu pengetahuan matematika, khususnya dalam
materi perkalian bilangan bulat bagi siswa, guru, tenaga pendidik lain,
pembaca dan penulis sendiri.
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2.

Menunjukkan cara lain dalam menyelesaikan operasi perkalian pada
matematika tanpa menghafalkan tabel perkalian.
LANDASAN TEORI

Pengertian Perkalian
Menurut sember Wikipedia Perkalian adalah operasi matematika
penskalaan satu bilangan dengan bilangan lain. Operasi ini adalah salah satu dari
empat operasi dasar di dalam aritmetika dasar (yang lainnya adalah perjumlahan,
perkurangan, dan perbagian). Perkalian terdefinisi untuk seluruh bilangan di dalam
suku-suku perjumlahan yang diulang-ulang; misalnya, 3 dikali 4 (seringkali dibaca
"3 kali 4") dapat dihitung dengan menjumlahkan 3 salinan dari 4. Contoh, 3 kali 4
berarti 4 ditambah 4 ditambah 4 atau tiga buah angka 4 dijumlahkan secara
bersama. Tujuh dikali delapan berarti 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8
ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 atau tujuh buah angka delapan dijumlahkan
secara bersama-sama. Konsep ini harus dipahami oleh anak.
Menurut Darmin (1991:294). Perkalian adalah operasi penjumlahan yang
dilakukan secara berulang. Oleh karena itu untuk memahami konsep perkalian,
maka harus menguasai konsep penjumlahan. Lambang yang dipergunakan dalam
perkalian adalah tanda silang (x). Operasi perkalian erat kaitannya dengan
penjumlahan, pada dasarnya perkalian merupakan penjumlahan beruntun atau
berulang dari suatu bilangan yang sama. Adapun sifat-sifat operasi perkalian yang
disebutkan seperti:
1. Sifat komutatif ( pertukaran )
Merupakan perkalian dua bilangan jika dipertukarkan letaknya hasilnya
akan tetap sama.
axb=bxa
2. Sifat asosiatif ( pengelompokan )
Merupakan perkalian tiga bilangan yang dikelompokkan menjadi dua
bagian namun hasilnya tetap sama.
ax(bxc)=(axb)xc
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3. Sifat distributif
Sifat ini berlaku apabila terdapat tiga bilangan a, b, c yang berupa bilangan
bulat maka berlaku a × ( b + c ) = ( a × b ) + ( a × c )
4. Sifat identitas
Sifat ini berlaku apabila suatu bilangan dikalikan dengan bilangan 1, maka
hasilnya adalah bilangan tersebut.
ax1=1xa=a
5. Perkalian dengan bilangan nol
Sifat ini berlaku apabila suatu bilangan dikalikan dengan bilangan 0, maka
hasilnya adalah bilangan 0 tersebut.
ax0=0xa=0

Metode perkalian konvensional
Metode dalam penyelesaian soal perkalian yang sering digunakan guru
adalah cara memperolah hasil penyelesaian soal perkalian yang tergantung pada
penguasaan daftar perkalian. Dalam proses belajarnya siswa hanya diminta atau
disuruh untuk menghafal dan menguasai daftar perkalian yaitu perkalian dasar dari
perkalian 1 sampai dengan perkalian 10. Metode atau cara ini dapat dikatakan
metode konvensional karena dalam prosesnya hanya menekankan pada tuntutan
kurikulum dengan tidak menumbuhkembangkan aspek kemampuan siswa. Dalam
proses belajar, guru tidak memberikan bimbingan secara individu bagi siswa yang
mengalami kesulitan menyelesaikan soal, karena guru sudah berpikir bahwa siswa
sudah menghafal dan menguasai daftar perkalian dasar. Maka yang dimaksud
metode konvensional dalam penyelesaian soal perkalian adalah cara penyelesaian
soal perkalian yang bergantung pada penguasaan daftar perkalian dasar.
Contoh : Tentukan 12 x 13
─ Langkah pertama tentukan bilangan yang akak dikalikan

12

─ Selanjutnya tentukan bilangan pengalinya

13

─ Kemudian kalikan 12 dengan satuan pengali, yaitu 3

36

─ Selanjutnya kalikan 12 dengan puluhan pengali, yaitu 1

12

─ Kemudian jumlahkan

156
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Metode garis silang pada perkalian
Metode perkalian dengan garis silang adalah metode dalam perkalian
dengan memisalkan bilangan yang akan dikalikan dengan garis. Metode ini
menekankan pada definisi perkalian yaitu penjumlahan yang berulang. Jadi
perkalian menggunakan metode garis silang ini tidak menekankan siswa
menghafalkan daftar perkalian seperti

yang digunakan pada

perkalian

menggunakan metode konvensional. Dengan metode perkalian garis silang ini
“sepertinya” tidak akan memberikan kesulitan yang cukup berarti bagi anak-anak
pada jenjang pendidikan dasar. Metode perkalian garis silang ini bisa dianggap
mudah karena :
─ Anak-anak tidak perlu lagi menghafal lagi, meski hafalan perkalian dasar
─ Metode ini menggunakan “cara visual” yang dapat dengan mudah dilihat
dan difahami
─ Metode ini hanya “mengharuskan” anak-anak untuk menghitung saja.
Metode perkalian garis silang pada dasarnya adalah “mewakilkan” angka
yang akan dikalikan dengan garis. Satu satuan dengan satu garis. Jadi untuk angka
1 akan diwakili dengan 1 garis. Angka 2 diwakili dengan 2 garis, dan
seterusnya. Kemudian garis yang mewakili disusun mendatar ( horisontal ) secara
terpisah untuk angka perkalian pertama dan garis membujur ( vertikal ) terpisah
untuk angka perkalian kedua. Hasil dari perkalian tersebut didapat dengan cara
menghitung jumlah persilangan garis horisontal dan vertikal pada setiap pojokpojoknya. Jumlah persilangan garis di bagian pojok kanan bawah mewakili angka
terendah yaitu satuan. Selanjutnya geser ke arah kiri atas adalah angka yang lebih
tinggi. Selanjutnya sampai dengan persilangan pada pojok kiri atas adalah angka
tertinggi.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh di bawah ini :
─

Misal untuk menghitung hasil perkalian 13 x 23 dengan metode
perkalian garis silang.

─

Untuk mewakili angka 13, maka dibuat 1 garis horisontal dibagian atas
dan 3 garis horisontal yang sedikit terpisah di bagian bawah.
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─

Untuk mewakili angka 24, maka dibuat 2 garis vertikal di sebelah kiri
dan 4 garis vertikal agak terpisah di sebelah kanannya. Perhatikan
gambar berikut :

─

Untuk menghitung hasil perkalian 13 x 24

─

Jumlah satuan dilihat pada persilangan garis pojok kanan bawah = 12.
Ditulis 2 satuan menyimpan 1 puluhan yang akan ditambahkan ke hasil
puluhan

─

Jumlah puluhan dilihat pada persilangan garis pojok kiri bawah = 6
ditambah dengan persilangan garis di pojok kanan atas = 4, dijumlah 4
+ 6 = 10 lalu ditambah dengan 1 puluhan dari hasil penjumlahan
bilangan satuan = 10 + 1 = 11, dan ditulis sebagai 1 menyimpan 1
ratusan

─

Jumlah ratusan dilihat dari jumlah persilangan garis pada pojok kiri atas
= 2 lalu ditambah dengan 1 ratusan dari hasil penjumlahan puluhan = 2
+1=3

─

Jadi hasil perkaliannya = 3 ratusan, 1 puluhan dan 2 satuan = 312

─

Maka hasil perkalian dari 13 x 24 = 312.

PEMBAHASAN
Untuk memahami tentang penggunaan metode garis silang yang digunakan
dalam perkalian, maka perhatikanlah contoh perkalian berikut beserta cara
penyelesaiannya menggunakan metode garis silang.
Soal 1. Tentukan hasil dari 3 x 5 adalah ...
Akan kita buat 5 garis dan 3 garis yang saling bersilangan
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Setiap garis tersebut berpotongan pada satu titik yang disimbolkan dengan titik
merah

Lalu hitunglah banyaknya titik, jumlah titik merah ada 15. Maka hasil dari 3 x 5
adalah 15.
Soal 2. Tentukan hasil dari 13 x 12 adalah ...
Kita buat garis puluhan dan satuan sendiri, lalu hubungkan garis tersebut sehingga
saling berpotongan seperti ini.

1
3
Lalu untuk menentukan
banyaknya titik
1
2 dimulai dari area pojok kanan bawah
serong ke pojok kiri atas, seperti berikut.

3

Pada area
2 1 merupakan satuan ada 6 titik,
1 area 2 merupakan puluhan ada 5 titik,
area 3 merupakan ratusan ada 1 titik. Maka hasil dari 13 x 12 adalah 156.
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Soal 3. Tentukan hasil dari 30 x 13 adalah
Cara yang digunakan sama seperti soal 2, tetapi untuk satuan nol(0) kita gunakan
garis bayangan, perhatikan gambar berikut

3

2

1

Gambar diatas adalah gambar garis yang berpetak, yang mewakili bilangan yang
dikalikan. Pada area 1 satuan dimulai pojok kanan bawah ada 0 titik, area 2 puluhan
geser ke arah kiri atas ada 9 titik, area 3 ratusan ada 3 titik. Maka hasil dari 30 x 13
adalah 390.
Soal 4. Tentukan hasil dari 123 x 102 adalah ...

Gambar diatas adalah gambar garis yang berpetak, yang mewakili bilangan yang
dikalikan. Pada area 1 satuan dimulai pojok kanan bawah ada 6 titik, area 2 puluhan
geser ke arah kiri atas ada 4 titik, area 3 ratusan ada 5 titik, area 4 ribuan ada 2 titik,
area terakhir pojok kiri atas merupakan puluh ribuan ada 1 titik. Maka hasil dari
123 x 102 adalah 12546.
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan pada Bab III Pembahasan,
dapat disimpulkan bahwa:
1.

Setiap angka yang terlibat dalam operasi perkalian dengan menggunakan
metode garis silang diwakili oleh setiap garis dengan ketentuan tertentu.
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2.

Jika terdapat angka nol (0) pada bilangan yang terlibat dalam operasi
perkalian dengan metode garis silang diwakili oleh garis putus-putus.
Garis lain yang berpotongan dengan garis tersebut nilainya adalah nol (0).

3.

Metode garis silang pada operasi perkalian menekankan anak-anak pada
definisi perkalian yaitu pernjumlahan yang berulang-ulang.

B. Saran
1.

Metode garis silang pada operasi perkalian ini merupakan cara lain dalam
menentukan hasil operasi perkalian matematika. Untuk pembaca yang
ingin mengetahui keefektifan metode garis silang dibandingkan metode
konvensional ataupun metode perkalian lainnya perlu dilakukan
penelitian terlebi dahulu.

2.

Metode garis silang pada operasi perkalian ini sebaiknya menggunakan
contoh soal, dan soal yang digit angkanya kurang dari angka 5. Untuk
digit angka yang lebih besar dari 5 maka akan mengalami kesulitan
dalam menggambar garis.

3.

Dalam mengajarkan metode garis silang pada perkalian ini hendaknya
menggunakan media vidio, atau aplikasi gambar bergerak agar lebih
menarik.
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PENERAPAN PERTUMBUHAN DAN PELURUHAN EKSPONEN DALAM
MEMPERKIRAKAN PERTUMBUHAN PENDUDUK KOTA SURABAYA
Edita Nur Hardianti
Yunni Lestari
ditandutz@gmail.com
f1zr_7dec@yahoo.co.id
ABSTRAK
Proyeksi penduduk bukan merupakan ramalan jumlah penduduk, tetapi suatu perhitungan
ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu
kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan (migrasi). Untuk menentukan asumsi
dari tingkat perkembangan kelahiran, kematian dan perpindahan di masa yang akan datang
diperlukan data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor yang
mempengaruhi masing-masing komponen itu, dan hubungan antara satu komponen dengan yang
lain serta target yang akan dicapai atau diharapkan pada masa yang akan datang.

Pertumbuhan eksponen merupakan berkembangnya suatu keadaan yang
mengalami penambahan atau kenaikan secara eksponensaial, peluruhan eksponen
merupakan berubahnya suatu keadaan yang mengalami pengurangan
(penyusutan) secara eksponensial. Dengan mengunukan metode perhitungan
persaman deferensial ini dapat memperkirakan laju pertumbuhan penduduk di
kota Surabaya dari tahun ketahun. Sehingga dari uji coba yang penulis lakukan
dapat disimpulkan bawah pertumbuhan penduduk di kota Surabaya setiap tahun
mengalami peningkatan sekitar 4%, dan pada tahun 2031 prediksi pertumbuhan
penduduk kota Surabaya akan meninggkat 100% dari jumlah penduduk di tahun
2010.
Kata Kunci: Pertumbuhan dan Peluruhan Eksponen, Pertumbuhan Penduduk
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Masalah kependudukan adalah masalah yang timbul sebagai akibat
keadaan penduduk itu sendiri didalam pertumbuhannya. Pertumbuhan
penduduk yang semakin cepat tersebut, mengundang banyak permasalahan.
Pertumbuhan penduduk yang besar dari tahun ke tahun ini memerlukan
tambahan investasi, sarana dan prasarana untuk mendukung kesejahteraan
rakyat seperti sarana pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lain sebagainya.
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Secara umum, gambaran penduduk atau statistik dan data kependudukan
sangat diperlukan terutama oleh para pembuat kebijakan, baik dikalangan
pemerintah maupun non pemerintah. Data tentang jumlah dan pertumbuhan
penduduk misalnya, digunakan sebagai informasi dasar dalam pengembangan
kebijakan penurunan angka kelahiran, peningkatan pelayanan kesehatan,
pengarahan persebaran penduduk, persediaan kebutuhan penduduk akan
makanan, pendidikan, perumahan, dan lapangan pekerjaan.
Data dan statistik kependudukan dapat digunakan untuk mengetahui
gambaran sosial dan ekonomi penduduk. Dari segi ketenagakerjaan, misalnya,
keadaan penduduk dapat dilihat dari persentasenya menurut bidang pekerjaan
utama (pertanian, industri, dan jasa), status pekerjaan (formal dan informal),
atau jenis kegiatan (bekerja, sekolah, atau mencari pekerjaan). Angka harapan
hidup pada saat lahir, yang menunjukkan rata-rata lamanya hidup penduduk,
seringkali dipakai untuk melihat peningkatan standar hidup.
Mengatasi permasalahan pertumbuhan penduduk untuk tahun-tahun yang
akan datang, harus memperhatikan data dan statistik kepundudukan yang akan
diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) kota Surabaya untuk menanggulangi
laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Sehingga pemerintah dapat
mengambil langkah-langkah atau tindakan yang akan dilaksanakan ditahuntahun berikutnya dalam mengatasi pertumbuhan penduduk.
B. Rumusan Masalah
Berapakah jumlah penduduk kota Surabaya pada tahun 20xx ?
C. Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam makalah ini adalah untuk
mengetahui tingkat pertumbuhan penduduk sekaligus jumlah penduduk pada
tahun 20xx berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2009, 2010 dan 2011.
D. Manfaat
Manfaat dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat pertumbuhan
penduduk dan jumlah penduduk pada tahun 20xx berdasarkan data jumlah
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penduduk pada tahun 2009, 2010 dan 2011 yang diperoleh dari Badan Pusat
Statistik (BPS). Sehingga laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dapat
diminimalis pertumbuhannya. Menambah pengetahuan penulis tentang analisis
laju pertumbuhan penduduk di kota Surabaya. Serta dapat dijadikan data dasar
dalam melakukan penelitian selanjutnya.
E. Landasan Teori
Badan Pusat Statistik telah membuat beberapa skenario proyeksi
penduduk Indonesia, mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi.
Proyeksi ini dibuat dengan metode komponen berdasarkan asumsi tentang
kecenderungan kelahiran, kematian, serta perpindahan penduduk kota Surabaya
yang paling mungkin terjadi xx tahun yang akan datang.
A. Fungsi Logaritma Asli
Dari

turunan

dan

integral,

jika

dikaitkan

dengan

cara

mengurutkannya sesuai besarnya pangkat maka diperoleh suatu keanehan
yang belum ditemui pada bab-bab yang telah dipelajari. Perhatikan hal
berikut.
Dx (
Dx (

𝑥3
3
𝑥2
2

) = x2
) = x1

Dx (x) = x0 = 1
Dx (…) = x-1
Dx (-x-1) = x-2
Dx (-x-2/2) = x-3
Dengan adanya kesenjangan tersebut, maka didefinisikan suatu
fungsi logaritma asli. Untuk memenuhi tempat kosong yang ada di atas.
Definisi

Fungsi Logaritma Asli

Fungsi Logaritma Asli, dinyatakan oleh ln, didefinisikan sebagai
𝑥

ln 𝑥 ∫
1

1
𝑑𝑡,
𝑡

𝑥>0

Daerah asalnya adalah himpunan bilangan real positif.
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Dengan demikian sudah mempunyai suatu fungsi yang turunannya adalah
1
𝑥

, yaitu

B. Fungsi Eksponen Asli
Fungsi logaritma asli naik pada seluruh daerah asalnya, maka fungsi
itu mempunyai inversi yang juga merupakan fungsi naik. Inversi logaritma
asli disebut fungsi eksponen asli, yang definisikan sekarang.
Definisi 1
Fungsi eksponen asli adalah inversi fungsi logaritma asli; jadi fungsi ini
didefinisikan oleh eksp(x) = y jika dan hanya jika x = ln y
Notasi exp(x) dibaca sebagai “nilai fungsi eksponensial asli di x.”

(1)

Karena daerah nilai fungsi logaritma asli adalah himpunan semua bilangan
riil, maka daerah nilai fungsi eksponensial asli adalah himpunan semua
bilangan riil. Daerah nilai eksponensial asli adalah himpunan semua
bilangan riil positif, sebab himpunan ini adalah daerah asal fungsi logaritma
asli.
Karena fungsi logaritma asli dan fungsi eksponensial asli merupakan inversi
satu sama lain, maka mengakibatkan
ln(eksp(x)) = x

(2)

eksp(ln x) = x

(3)

dan

Sekarang didefinisikan yang dimaksud dengan ax, dimana a bilangan positif
dan x bilangan irrasional. Untuk sampai pada definisi yang masuk akal,
tinjaulah kasus ar, dimana a > 0 dan r suatu bilangan rasional. Dari (3)
dengan x = ar , diperoleh
ar = eksp [ln(ar)]

(4)

Tetapi menurut Teorema, ln ar = r ln a; jadi dari (4),
ar = eksp(r ln a)
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Karena ruas kanan (5) mempunyai arti jika r bilangan riil sebarang, gunakan
(5) sebagai definisi.
Definisi 2
Jika a bilangan positif sebarang, dan x bilangan riil sebarang, definisikan
ax = eksp(x ln a)

(6)

Teorema ln ar = r ln a mengungkapkan, jika a bilangan positif sebarang
dan r bilangan riil sebarang, maka ln ar = r ln a. Persamaan ini juga
berlaku jika r bilangan riil sebarang
Definisi 3
Bilangan e didefinisikan oleh rumus
e = eksp 1
Huruf e dipilih berkat jasa Leonhard Euler (1707-1783), seorang
matematikawan dan fisikawan Swiss.
Bilangan e adalah suatu bilangan transenden, ialah bilangan yang tak dapat
dinyatakan sebagai akar polinom dengan koefisien berupa bilangan bulat.
Bilangan π adalah contoh lain suatu bilangan transenden. Bukti bahwa e
suatu bilangan transenden pertama kali diberikan oleh Charles Hermite pada
tahun 1873, dan nilainya dapat diungkapkan dengan ketelitian berapa pun.
Nilai e sampai tujuh desimal adalah 2,7182818. Jadi
e ≈ 2,7182818
C. Fungsi-fungsi Eksponen dan logaritma Umum
Definisi
Untuk a > 0 dan sebarang bilangan real x,
𝑎 𝑥 = 𝑒 𝑥 ln 𝑎
Coba hitung menggunakan bantuan kalkulator
32 = e2 ln 3 = e2(1,0986123) = 9
Sekarang dapat mengisi lebih kecil sifat dari logaritma asli
ln (ax) = ln (ex ln a) = x ln a
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D. Pertumbuhan dan Peluruhan Eksponen
Menyelesaikan persoalan pertumbuhan penduduk secara sistematis,
andaikan y = f (t) adalah banyaknya penduduk pada saat t dengan t
banyaknya tahun. Sebenarnya f (t) berupa bilangan bulat dan grafiknya
“meloncat” apabila ada seseorang lahir atau meningggal dunia. Namun,
untuk populasi besar, loncatan-loncatan ini demikian kecil relatif terhadap
jumlah penduduk dan tidak akan terlalu salah jika menganggap bahwa f
berupa suatu fungsi terdiferensiasi yang baik.
Nampaknya beralasan untuk mengandaikan bahwa pertambahan
populasi ∆y (kelahiran – kematian) dalam jangka waktu pendek ∆t
sebanding dengan banyaknya penduduk pada awal jangka waktu itu dan
sebanding dengan panjangnya jangka waktu itu sendiri. Jadi ∆y = ky ∆t,
atau
∆𝑦
= 𝑘𝑦
∆𝑡
Dalam bentuk limit, ini memberikan persamaan deferensial
𝑑𝑦
𝑑𝑡
= 𝑘𝑦
jika k > 0, populasi bertambah; jika k < 0, populasi berkurang. Untuk
populasi dunia, sejarah menunjukkan bahwa k sekitar 0,0132 (dengan
anggapan t diukur dalam tahun), walaupun beberapa statistikawan
melaporkan angka yang berbeda.
1.

Menyelesaikan Persamaan Differensial
𝑑𝑦
𝑑𝑡

= k dengan syarat awal y = y0 apabila t = 0. Dengan memisahkan

peubah dan mengintegrasikan, diperoleh
𝑑𝑦
= 𝑘 𝑑𝑡
𝑦
∫

𝑑𝑦
= ∫ 𝑘 𝑑𝑡
𝑦

ln y = kt + C
Syarat y = y0 pada saat t = 0 akan menghasilkan C = ln y0. Sehingga,
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ln y – ln y0 = kt
atau,
ln

𝑦
𝑦0

= kt

Peubah ke bentuk eksponen menghasilkan
𝑦
= 𝑒 𝑘𝑡
𝑦0
atau, akhirnya
y = y0 ekt
Ketika k > 0, jenis pertumbuhan ini disebut pertumbuhan
eksponensial, dan ketika k < 0, disebut peluruhan eksponensial.
F. Pembahasan
Jumlah penduduk menurut data dari BPS (Badan Pusat Statistik) kota
Surabaya pada tahun 2009 sebesar 2.938.225 jiwa, pada tahun 2010 sebesar
2.929.528 jiwa, pada tahun 2011 sebanyak 3.024.319 jiwa
A. Uji Coba dan Hasil
Tahapan-tahapan untuk menghitung pertumbuhan penduduk dengan
mengunakan rumus persamaan differensial.
y = y0 ekt
3.024.319 = 2.929.528 ekt
3.024.319 = 2.929.528 ek.1
3.024.319 = 2.929.528 ek
ek =

3.024.319
2.929.528

ek = 1,03235709
k = ln 1,03235709
k = 0,0318
Ketika k > 0, jenis pertumbuhan ini disebut pertumbuhan eksponensial, dan
ketika k < 0, disebut peluruhan eksponensial.
1. Uji Coba Pertama
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Pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 ke 2011 dengan menggunakan
rumus persamaan differensial
y = y0 ekt
y = 2.929.528 e0,0318 . 1
y = 3.024.319
Jadi jumlah penduduk kota Surabaya pada 1 tahun kedepan (2011) adalah
sebanyak 3.024.319 jiwa
2. Uji Coba Kedua
Pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 ke 2025 dengan menggunakan
rumus persamaan differensial
y = y0 ekt
y = 2.929.528 ek.15
y = 2.929.528 e0,0318.15
y = 4.720.528
Jadi jumlah penduduk kota Surabaya pada 15 tahun kedepan (2025) adalah
sebanyak 4.720.528 jiwa
3. Uji Coba Ketiga
Pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 ke 2030 dengan menggunakan
rumus persamaan differensial
y = y0 ekt
y = 2.929.528 ek.20
y = 2.929.528 e0,0318. 20
y = 5.533.615
Jadi jumlah penduduk kota Surabaya pada 20 tahun kedepan (2030) adalah
sebanyak 5.533.615 jiwa
4. Uji Coba Keempat
Pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 ke 2035 dengan menggunakan
rumus persamaan differensial
y = y0 ekt
y = 2.929.528 ek.25
y = 2.929.528 e0,0318. 25
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y = 6.487.266
Jadi jumlah penduduk kota Surabaya pada 25 tahun kedepan (2035) adalah
sebanyak 6.487.266 jiwa
5. Uji Coba Kelima
Pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 mengalami pertumbuhan 2 kali
lipat pada tahun 2031 dengan menggunakan rumus persamaan differensial
Misal,
y = 2 y0
y = 2 (2.929.528)
y = 5.825.9056
Maka,
y = y0 ekt
5.859.056 = 2.929.528 e 0,0318. t
5.859.056

e0,0318. t =

2.929.528

0,0318 t = ln 2
t =

ln 2
0,0318

t = 21,79 ≈ 21 tahun
Jadi perkiraan pertumbuhan penduduk kota Surabaya dari tahun 2010
mengalami pertumbuhan 2 kali lipat pada 21 tahun kedepan yaitu tahun
2031
Tabel 4.4. Tabel presentasi pertumbuhan penduduk kota Surabaya.
Uji coba

Tahun Awal

Tahun Akhir

1
2
3
4
5

2010
2010
2010
2010
2010

2011
2025
2030
2035
2031

Presentasi Pertumbuhan
(%)
3%
61 %
89 %
121 %
100 %

Jadi dari uji coba di atas, dapat disimpulkan bawah pertumbuhan
penduduk di kota Surabaya setiap tahun mengalami peningkatan sekitar 4%,
dan pada tahun 2031 prediksi pertumbuhan penduduk kota Surabaya akan
meninggkat 100% dari jumlah penduduk di tahun 2010.
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G. Simpulan dan Saran
A. Simpulan
Pertumbuhan eksponen merupakan berkembangnya suatu keadaan
yang mengalami penambahan atau kenaikan secara eksponensial,
peluruhan eksponen merupakan berubahnya suatu keadaan yang
mengalami pengurangan (penyusutan) secara eksponensial.
y = y0 ekt
Dengan menggunakan metode perhitungan persaman differensial ini
dapat memperkirakan laju pertumbuhan penduduk di kota Surabaya dari
tahun ketahun. Dari uji coba yang dilakukan dapat disimpulkan bawah
pertumbuhan penduduk di kota Surabaya setiap tahun mengalami
peningkatan sekitar 4%, dan pada tahun 2028 jumlah penduduk kota
Surabaya adalah sebanyak 5.192.635 jiwa, pada tahun 2035 jumlah
penduduk kota Surabaya adalah sebanyak 6.487.266 jiwa, serta pada tahun
2031 prediksi pertumbuhan penduduk kota Surabaya akan meningkat 100%
dari jumlah penduduk di tahun 2010.
B. Saran
Beragam

penerapan

serta

pengaplikasian

pertumbuhan

dan

peluruhan eksponen yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah
satunya menerapkannya pada pertumbuhan penduduk kota Surabaya pada
makalah ini. Alangkah lebih baik jika penerapan pertumbuhan dan
peluruhan eksponen lebih dikembangkan lagi, terutama untuk mencari
jumlah penduduk kota Surabaya yang mengalami kematian dan
perpindahan sehingga mempermudah masyarakat untuk mengetahui laju
pertumbuhan penduduk kota Surabaya ditahun yang akan mendatang.
H. Daftar Pustaka
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PENERAPAN TEKNIK MIND MAPPING DALAM PEMBELAJARAN
MATEMATIKA POKOK BAHASAN SISTEM PERSAMAAN LINIER DUA
VARIABEL KELAS VIII-B SMP NEGERI 3 KRIAN TAHUN AJARAN 2013-2014
Nur Afwatun Khamidah1
Eva Maria Dewi2
Nurafwatun12@ymail.com
Evamariadewi@gmail.com

ABSTRAK

Pertanyaan/ fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana aktivitas siswa
selama pembelajaran matematika dengan teknik mind mapping, bagaimana respon siswa,
serta bagaimana hasil belajar siswa setelah pembelajaran dengan teknik mind mapping
pada pokok bahasan sistem persamaan linier dua variabel.
Penelitian ini bertujuan mengetahui hasil penerapan teknik mind mapping dalam
pembelajaran matematika pokok bahasan sistem persamaan linier dua variabel. Dalam
penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif.
Subyek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII-B SMP Negeri 3 Krian yang
berjumlah 32 siswa. Metode pengumpulan data dengan menggunakan observasi, angket
dan tes. Dan kemudian data dianalisis dengan menggunakan statistik kualitatif. Aktivitas
siswa yang dominan dilakukan oleh siswa adalah Bertanya/menjawab/berdiskusi antar
teman atau dengan guru dengan prosentase sebesar 45,00% dan ketuntasan belajar siswa
kelas VIII-B SMP Negeri 3 Krian secara klasikal sebesar 90,625% atau 29 siswa yang
tuntas belajar dari 32 siswa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa respon yang ditunjukkan
siswa terhadap pembelajaran menggunakan teknik mind mapping sangat positif.
Kata kunci: teknik mind mapping, Sistem Linier Dua Variabel

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan matematika di Indonesia, dapat dikatakan belum memberikan
sesuatu yang menggembirakan baik di tingkat nasional maupun skala
internasional. Indonesia masih jauh tertinggal oleh negara-negara lain
meskipun di kancah Internasional secara individu siswa di negara ini ada yang
berprestasi namun hal itu masih belum dipandang

sebagai potret dari

pendidikan di Indonesia. Para guru matematika di Indonesia menaruh harapan
agar mata pelajaran matematika dapat menjadi lebih optimal lagi. Hal ini dipicu
karena banyak ditemui dalam dunia pendidikan hasil belajar matematika siswa
yang rendah. Kurangnya keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar serta
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minimalnya keterampilan guru dalam memberikan materi pembelajaran
diperkirakan menjadi salah satu faktor penyebabnya.
Dewasa ini banyak hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk menyikapi
masalah tersebut, antara lain melalui teknik pembelajaran. Salah satu teknik
pembelajaran yang dapat digunakan pada mata pelajaran matematika adalah
teknik mind mapping.
Menurut Buzan (2008: 11) Teknik Mind Mapping adalah Diagram
istimewa yang cara kerjanya sesuai dengan kerja otak dan yang membuat kita
untuk berpikir, membayangkan, mengingat, dan merencanakan serta memilah
informasi.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk
mangadakan penelitian dengan judul “Penggunaan Teknik Mind Mapping
Dalam Pembelajaran Matematika.
B. Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah
1. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah:
a. Subyek penelitian adalah siswa kelas VIII-B SMPN 3 Krian Sidoarjo
2013–2014.
b. Materi yang dipilih adalah mata pelajaran matematika SMP kelas VIII
semester satu yaitu pada pokok bahasan Sistem Persamaan Linier Dua
Variabel (SPLDV)
c. Peneliti hanya membatasi penilian pada Teknik Mind Mapping
C. Rumusan Masalah
Berdasarkankan uraian pada latar belakang dan pembatasan masalah diatas,
rumusan masalah penelitian yang akan diteliti adalah:
1.

Bagaimana aktivitas siswa selama pembelajaran matematika dengan
teknik mind mapping pada pokok bahasan SPLDV kelas VIII-B SMPN 3
Krian tahun ajaran 2013-2014.

2.

Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran matematika dengan
teknik mind mapping pokok bahasan SPLDV kelas VIII-B SMPN 3 Krian
tahun ajaran 2013-2014.
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3.

Bagaimana hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan teknik
mind mapping pokok bahasan SPLDV kelas VIII-B SMPN 3 Krian tahun
ajaran 2013-2014.

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian
ini adalah:
1. Untuk mengetahui aktivitas siswa selama pembelajaran matematika
dengan teknik mind mapping pada pokok bahasan SPLDV kelas VIII-B
SMPN 3 Krian tahun ajaran 2013-2014.
2. Mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran matematika dengan
teknik mind mapping pokok bahasan SPLDV kelas VIII-B SMPN 3 Krian
tahun ajaran 2013-2014.
3. Mengetahui hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan teknik
mind mapping pokok bahasan SPLDV kelas VIII-B SMPN 3 Krian tahun
ajaran 2013-2014.
E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini bermanfaat bagi:
1.

Bagi peneliti: akan mengetahui bagaimana aktivitas, respon dan hasil
belajar matematika siswa yang diajarkan dengan teknik mind mapping.

2.

Bagi pengajar matematika: peneliti bisa menjadikan pedoman dari hasil
penelitian yang dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar matematika di
sekolahnya.

3.

Bagi Siswa: dari pembelajaran matematika yang diajarkan guru dengan
menggunakan teknik mind mapping, siswa dapat menerapkan teknik
mencatat dengan teknik mind mind mapping pada pelajaran-pelajaran
yang lain.

F. KAJIAN TEORI
1.

Teknik Mind Mapping
a. Pengertian Teknik Mind Mapping
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Menurut Buzan (2008: 11) Teknik Mind Mapping adalah “Diagram
istimewa yang cara kerjanya sesuai dengan kerja otak dan membuatmu untuk
berpikir, membayangkan, mengingat, dan merencanakan serta memilah
informasi”.
Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan teknik mind mapping
adalah suatu teknik pembuatan catatan-catatan yang paling efektif dalam
proses berpikir kreatif dan dapat digunakan pada situasi, kondisi tertentu
seperti dalam pembuatan perencanaan, penyelesaian masalah, membuat
ringkasan, membuat struktur, pengumpulan ide-ide, untuk membuat catatan,
kuliah, rapat, debat dan wawancara.
b. Prinsip dan Ciri-ciri Teknik Mind Mapping
Prinsip dalam teknik mind mapping adalah memakai teknik penyaluran
gagasan dengan menggunakan kata kunci bebas, gambar, simbol serta
menggambarkan gagasan menjadi satu dengan menggunakan teknik pohon.
Ciri-ciri teknik mind mapping adalah: Menggunakan warna-warna yang
beragam, memiliki struktur alami yang terpancar dari pusat, menggunakan
garis lengkung, symbol, kata dan gambar yang sesuai dengan rangkaian
materi yang dibuat, alami, mendasar serta cara kerjanya sesuai dengan cara
kerja otak.
c. Langkah-langkah Teknik Mind Mapping
Berikut adalah langkah-langkah membuat mind map menurut Buzan
(2008: 27):
1) Ambil kertas putih polos.
2) Siapkan beberapa spidol warna dan pilih warna sesuai keinginan.
3) Gambarlah sebuah gambar yang mewakili pokok utama dan di atasnya
tuliskan kata-kata dengan huruf-huruf yang besar. Dan ini adalah
“gagasan utama” atau “pokok utama”. Tempakan gagasan utama di
bagian tengah.
4) Pilih sebuah warna dan buatlah sebuah cabang yang memancar keluar
dari gagasan utama.
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5) Buatlah cabang-cabang yang lebih tipis memancar keluar dari setiap
gagasan pertama.
d. Kelebihan dan Kekurangan Teknik Mind Mapping
a) Kelebihan teknik Mind Mapp menurut Rohmah(2013) adalah mampu
meningkatkan kapasitas pemahaman dengan cara:
1)

Mengingat informasi yang kompleks lebih mudah.

2)

Mampu meningkatkan kemampuan seseorang dalam berimajinasi,
mengingat, berkonsentrasi, membuat catatan, meningkatkan minat
sekaligus mampu menyelesaikan persoalan.

3)

Dapat merangsang sisi kreatif seseorang lewat penggunakan garis
lengkung, warna dan gambar.

4)

Mind Mapp membantu seseorang membuat catatan yang menarik
dalam waktu singkat.

b) Kekurangan dari teknik mind mapping adalah:
1)

Hanya siswa yang aktif yang terlibat

2)

Tidak sepenuhnya murid yang belajar

3)

Jumlah detail informasi tidak dapat dimasukkan

e. Manfaat Teknik Mind Mapping
Menurut Hernacki (dalam Rohmah: 2013), mind mapping memiliki
manfaat diantaranya : Fleksibel, dapat memusatkan pikiran, meningkatkan
pemahaman, dan menyenangkan
f. Perbedaan Catatan Mind Mapping dengan Catatan Biasa
Perbedaan antara catatan biasa dengan catatan mind mapping menurut
Rohmah (2013) yaitu:
Perbedaan Catatan Mind Mapping dengan Catatan Biasa
Catatan Biasa
Hanya berupa tulisan-tulisan saja
Hanya dalam satu warna
Untuk mereview ulang catatan
memerlukan waktu yang lama
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Waktu yang diperlukan untuk
belajar lebih lama
Statis

Waktu yang diperlukan untuk
belajar lebih cepat dan efektif
Membuat individu menjadi lebih
kreatif

2. Aktivitas Siswa
a. Pengertian Aktivitas Siswa
Aktivitas siswa adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelajar selama
proses pembelajaran.
b. Ciri-ciri Peserta Didik yang Aktif
Sriyono dalam Adi (2009: 19) “siswa dikatakan memiliki keaktifan
apabila ditemukan ciri-ciri prilaku seperti: sering bertanya kepada guru atau
teman, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, mampu menjawab
pertanyaan, senang jika diberi tugas”.
3. Respon Siswa
Respon siswa adalah tanggapan siswa pada sebuah topik pembelajaran.
untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran matematika dengan
menggunakan teknik mind mapping, peneliti menggunakan angket.
G. Teknik pengumpulan Data
1. Observasi
Dalam penelitian ini, observasi dilakukan menggunakan lembar
aktivitas belajar siswa.
a. Lembar observasi aktivitas belajar siswa
Berisi daftar kegiatan yang dilakukan siswa selama proses
pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat peneliti. Lembar
pengamatan aktivitas belajar siswa digunakan untuk mengetahui
aktivitas belajar siswa selama pembelajaran dengan menggunakan
teknik mind mapping.
2. Angket
Instrumen yang digunakan adalah lembar angket respon siswa terhadap
pelaksanaan pembelajaran dengan teknik mind mapping.
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3. Tes Hasil belajar
Tes hasil belajar digunakan untuk mengukur tingkat ketuntasan siswa
selama mengikuti pembelajaran matematika dengan menggunakan teknik
mind mapping.
H. Teknik Analisis Data
1. Analisis data aktivitas belajar siswa
Data hasil pengamatan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai
berikut :
a. Menghitung jumlah setiap indikator aktivitas siswa.
b. Menghitung jumlah frekuensi aktivitas siswa pada setiap saat selama
pembelajaran.
c. Mencari prosentase setiap aktivitas yang diamati :
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 =

𝐴
𝐵

𝑋 100 %

A = jumlah frekuensi aktivitas yang muncul
B = Jumlah seluruh frekuensi aktivitas
2. Analisis data respon siswa
Analisis data respon siswa dapat dihitung dengan menggunakan
rumus :
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 =

∑ 𝑓𝑖
× 100%
∑𝑓

Dengan : ∑ 𝑓𝑖 = Jumlah frekuensi tiap aspek (positif/ tidak negatif)
∑ 𝑓 = Jumlah frekuensi responden (siswa)
Setelah itu mencari rata-rata prosentase respon siswa dan
mencocokkan dengan kriteria positif yang digunakan. Adapun Khabibah
(dalam Utami 2010: 45) kriteria yang digunakan untuk mendeskripsikan
data respon positif siswa.
85% < RS

= Sangat Positif, 70% < RS < 85% = Positif

50% < RS < 70%

= Kurang Positif,

Keterangan : RS = Respon Siswa
3. Analisis hasil belajar
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Analisis data hasil tes siswa untuk mengetahui ketuntasan belajar
siswa. Ketuntasan belajar di dasarkan pada kurikulum 2006, yaitu dengan
rumus :
𝐾𝑒𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 =

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖
𝑥 100%
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

Seorang siswa dianggap telah tuntas apabila siswa tersebut berhasil
jika prosentase ketuntasan > 78. Persentase ketuntasan ini berdasarkan
kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditentukan di SMP Negeri
3 Krian. Sedangkan perhitungan untuk menyatakan prosentase banyaknya
siswa yang tuntas dihitung dengan cara :
𝐾𝑒𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑙 =

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑥100%
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

Berdasarkan ketentuan dari sekolah yang diteliti, satu kelas dikatakan
tuntas belajar jika minimal 80% siswa tuntas. (Nuryani 2013:78)
I. HASIL PENELITIAN
1. Aktivitas Siswa
Aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan teknik mind
mapping pada pokok bahasan Sistem Persamaan Linier Dua Variabel kelas
VIII-B SMP Negeri 3 Krian tahun ajaran 2013-2014 akan disajikan pada
table berikut:
Tabel 4.1
Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa

No

1
2
3
4

Kategori yang diamati
Aktivitas membaca buku
(Buku Siswa/LKS)
Bertanya/menjawab/berdiskus
i antar teman atau dengan guru
Mengerjakan tugas yang
diberikan oleh guru
Membuat
rangkuman
pelajaran
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Prosentase Aktivitas Siswa
Pertemuan
Ratarata
1
2
3
(%)
(%)
(%)
(%)
6,67

13,34

3,34

7,78

40

58,34

36,67

45,00

25

6,67

38,34

23,34

5

8,34

15

9,45
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5

6

Memeriksa/mengemukakan
hasil kerja/diskusi, menarik
kesimpulan suatu prosedur
atau konsep
Perilaku menyimpang dari
KBM contohnya : tidak
mendengarkan ketika guru
menjelaskan, berbicara sendiri
dengan teman, diam tidak
melakukan apa-apa, ramai,
tidur dan makan pada saat
pelajaran berlangsung.

15

8,34

3,34

8,89

3,34

5

3,34

3,89

Dalam suatu pembelajaran aktivitas siswa yang tergolong aktif adalah
sebagai berikut:
a. Aktivitas membaca buku (Buku Siswa/LKS)
b. Bertanya/ menjawab/ berdiskusi antar teman atau dengan guru
c. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru
d. Membuat rangkuman pelajaran
e. Memeriksa/ mengemukakan hasil kerja/ diskusi, menarik
kesimpulan suatu prosedur atau konsep
Sedangkan, dalam pembelajaran aktivitas yang tergolong tidak aktif
adalah: Perilaku menyimpang dari KBM.
Berdasarkan tabel 4.1, dapat diketahui bahwa aktivitas siswa yang
tergolong aktif sebesar 94.48% dan aktivitas siswa yang tergolong tidak
aktif sebasar 3,89%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah rata-rata
prosentase aktivitas siswa aktif jauh lebih besar dari jumlah rata-rata
prosentase siswa tidak aktif.
2. Respon Siswa
Respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan
teknik mind mapping pada pokok bahasan Sistem Persamaan Linier Dua
Variabel kelas VIII-B SMP Negeri 3 Krian tahun ajaran 2013-2014
disajikan pada table berikut:
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Tabel 4.2
Data respon Siswa
No
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

9

10.

Pertanyaan
Saya sangat menyukai pelajaran
Matematika yang dikaitkan dalam
kehidupan sehari-hari
Melalui metode mind mapping ini, saya
merasa belajar Matematika menjadi lebih
menyenangkan
Menurut saya teknik mind mapping ini
sangat menyenangkan karena dapat
merangsang kreativitas saya dalam
belajar matematika.
Metode pengajaran yang menyenangkan
membuat saya bergairah dalam belajar
Matematika.
Dengan metode Mind Mapping yang
diajarkan oleh guru saya merasakan
belajar Matematika itu tidak sesulit yang
dipikirkan orang
Metode Mind Mapping ini membuat
suasana kelas menjadi aktif dan
menyenangkan
Sejak guru matematika menggunakan
teknik Mind Mapping ini minat belajar
matematika saya semakin meningkat.
Catatan yang berupa gambar dan simbol
dalam teknik Mind mapping pada
pelajaran matematika ini terasa tidak
membosankan.
Semenjak guru menggunakan teknik mind
mapping saya lebih mudah untuk
mengingat pelajaran matematika.
Metode teknik mind mapping
ini
memudahkan saya dalam belajar
matematika yang sebelumnya bagi saya
tampak sangat menakutkan.
JUMLAH

3. Ketuntasan Belajar Siswa
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Persentase
Ya (Y) Tidak(T)
84,4

15,6

100

0

87,5

12,5

100

0

75

25

100

0

68,8

31,2

100

0

81,2

18,8

71,9

28,1

86,88

13,12
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Untuk mengetahui sejauh mana siswa telah menguasai tentang pokok
bahasan Sistem Persamaan Linier Dua Variabel yang telah diajarkan, siswa
diberi tes yang terdiri dari 7 soal uraian. Tes diberikan pada akhir
pembelajaran yang diikuti oleh seluruh siswa yaitu 32 siswa. Di bawah ini
merupakan table data tes belajar siswa pada pokok bahasan Sistem
Persamaan Linier Dua Variabel.
Tabel 4.3
Data Ketuntasan Belajar Siswa
NO

NAMA SISWA

SKOR

KETERANGAN

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

Achmad Fauzi
Aisyah Putri Devi Feradinata
Aldi Katon Ariya Aswendo
Alifiani Putri Hendarno
Angger Setyo Kusumo
Arya Asmoro Aji
Bellananda Iftitah Syachdo’a
Dafa Briliansyah
Fadilla Ainun Niza
Fadya Putri Harnintya
Febriana Elisa
Feranza Auriya Tiza
Habibullah Alfarizi Putra Rifai
Ika Hanny Acti Fitria
Imam Ghozali
Maulana Malik Al Bannie Samloy
Mela Norma Yuniasti
Melanie Fitri Astuty
Muhammad Ainul Roziqin
Nadiva Ramandani
Namira Wijayanti
Novintia Wikandhini
Nur Wagis Mulyawati
Putri Permata Sari
Rama Romadoni
Ridwan Darmawan
Rike Pitaloka Dwi Adha
Setyo Wardani Marginingsih
Tyas Arifta Winda Sari
Vahira Tri Kemalasari
Wahyuni Gusti

80
93
93
80
80
80
80
65
50
97
100
85
93
100
80
82
100
100
93
100
93
81
100
81
92
84
52
85
100
100
83

T
T
T
T
T
T
T
TT
TT
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
TT
T
T
T
T
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32

Zuhrotul Aini

80

T

Berdasarkan table 4.3 dapat dilihat bahwa jumlah siswa yang
memperoleh skor ≥ 78, atau yang telah mencapai ketuntasan individu
berjumlah 29 siswa. Dengan demikian dapat dihitung prosentase siswa yang
mendapat skor ≥ 78, yaitu:
29
32

x 100% = 90,625%

Karena prosentase siswa yang mendapat nilai ≥ 78 pada post-test adalah
90,625%, maka dapat dikatakan bahwa ketuntasan belajar secara klasikal telah
tercapai.
J. Simpulan
1. Dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa pada proses pembelajaran yang
menerapkan teknik mind mapping dalam pembelajaran matematika pokok
bahasan sistem persamaan linier dua variabel kelas VIII-B SMP Negeri 3 Krian
tahun ajaran 2013-2014 termasuk pada kategori aktif. Hal ini dapat dilihat dari
prosentase aktivitas yang menunjukkan 94,48% siswa tergolong aktif dan
3,89% tidak aktif..
2. Respon siswa terhadap proses pembelajaran adalah sangat positif. Hal ini dapat
dilihat dari jumlah rata-rata prosentase jawaban siswa yang menyatakan “ya”
sebesar 86,88% dan 13,12% yang menyatakan “tidak”.
3. Ketuntasan Belajar siswa pada pokok bahasan sistem persamaan linier dua
variabel dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dari data hasil belajar siswa, yaitu
ketuntasan belajar perseorangan sebanyak 29 siswa dari 32 siswa dan
ketuntasan belajar klasikal sebesar 90,625%.
K. Saran
Berdasarkan simpulan yang diuraiakan tersebut, maka saran yang dapat
diberikan,antara lain yaitu.
1. Teknik mind mapping dapat diterapkan oleh guru sebagai salah satu
alternatif dalam upaya meningkatkan hasil belajar matematika siswa.
2. Dengan menerapkan teknik pembelajaran mind mapping ini, siswa merasa
belajar Matematika menjadi lebih menyenangkan.
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PENGARUH PEMBELAJARAN METODE KUMON DAN SEMPOA
TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA DI SMP NEGERI 35
SURABAYA
Dra. SRI RAHAYU, Ssi. MPd
NURUL ISBAYU
Nurulisbayu78@gmail.com
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA
abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pembelajaran matematika selama ini
belum berhasil meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep-konsep dan aturan-aturan
matematika. Selama ini siswa cenderung menghafal konsep-konsep matematika tanpa memahami
maksud dan isinya. Dengan demikian pembelajaran matematika di sekolah merupakan masalah.
Oleh karena itu, yang penting adalah bagaimana siswa memahami konsep-konsep matematika
secara bulat dan utuh, sehingga jika diterapkan dalam menyelesaikan soal-soal matematika siswa
tidak mengalami kesulitan. Mengingat pentingnya matematika maka diperlukan pembenahan proses
pembelajaran yang dilakukan guru yaitu dengan menerapkan suatu metode pembelajaran yang dapat
meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematika. Sehingga salah satu cara
untuk mengatasi yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran matematika dengan menggunakan
metode Kumon dan metode Sempoa.
Tujuan penelitian ini secara umum adalah : untuk mengetahui pengaruh dari pembelajaran
Metode Kumon dan Metode Sempoa terhadap hasil belajar siswa di sekolah,
untuk membantu para orang tua dalam memilih dan menentukan Kursus Kumon atau Kursus
Sempoa yang baik bagi anak, dan untuk memberikan pengetahuan pada para Guru bahwa Metode
Kumon dan Metode Sempoa dapat dijadikan salah satu pilihan Metode pembelajaran di Sekolah.
Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar
matematika antara siswa yang mengikuti kursus Kumon dengan yang mengikuti kursus Sempoa
pada siswa kelas VIII di SMP NEGERI 35 SURABAYA.
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Metode Kumon adalah suatu metode belajar dari Jepang yang dikembangkan oleh Toru
Kumon dengan menggunakan bahan pelajaran berupa lembar kerja yang disusun secara sistematis
dan small step yang berisi materi pelajaran matematika dari tingkat pra sekolah sampai SMU.
Metode Sempoa adalah suatu metode belajar menghitung dengan cepat dan akurat menggunakan
alat bantu berupa sempoa atau minda. Hasil belajar siswa adalah penguasaan siswa terhadap materi
pembelajaran yang diukur dengan skor post test yang diperoleh siswa setelah mengikuti
pembelajaran.
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode tes yaitu tes obyektif. Peneliti
memberikan tes kepada siswa yang mengikuti kursus Kumon dan kursus Sempoa dengan materi
yang telah diajarkan dan dipelajari sebelumnya. Menghasilkan temuan penelitian yaitu terdapat
perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang mengikuti kursus Kumon dan siswa yang
mengikuti kursus Sempoa. Dimana hasil belajar matematika siswa yang mengikuti kursus Kumon
nilai rata-rata 90 lebih baik dari pada siswa yang mengikuti kursus Sempoa dengan nilai rata-rata
83.
Kata Kunci : Metode Kumon, Metode Sempoa, Hasil Belajar siswa

PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH
Pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin
perkembangan dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Pendidikan
merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat memerlukan
perhatian serta penanganan yang lebih cermat. Dalam hal ini matematika
merupakan salah satu ilmu yang memiliki peranan yang cukup besar dalam
perkembangan suatu bangsa khususnya perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
Perkembangan teknologi yang pesat sangat berpengaruh dalam dunia
pendidikan. Dengan berkembangnya

teknologi ini mengakibatkan

berkembangnya ilmu pengetahuan yang memiliki dampak positif maupun
negatif.
Dengan perkembangan teknologi ini pemerintah perlu meningkatkan
pembangunan di bidang pendidikan. Peningkatan ini dapat dilakukan
dengan cara peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan tenaga
profesionalisme, tenaga pendidik dan peningkatan mutu anak didik.
Dengan alasan tersebut perlu adanya upaya untuk mengantisipasi
tantangan masa depan yang lebih rumit dan komplek salah satunya dengan
peningkatan perhatian pendidikan dan pembelajaran matematika, sehingga
mampu membekali siswa dalam penerapan matematika dan ketrampilan
matematika untuk menjawab permasalahan yang ada.
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Kenyataan

saat

ini

menunjukkan

bahwa

pencapaian

tujuan

pembelajaran matematika belum memenuhi harapan. Hal ini diindikasikan
dengan rendahnya kualitas pembelajaran matematika, ini seperti dikatakan
Djojonegoro (dalam Dalyana, 2003: 1-2), bahwa dari beberapa hasil
penelitian ternyata penguasaan siswa SLTP dan SMU terhadap matematika
baru mencapai 34 % dan nilai rata rata matematika siswa dalam menempuh
EBTANAS di semua jenjang sekolah hampir selalu terendah dibandingkan
dengan mata pelajaran lain. Kenyataan ini mungkin disebabkan sifat abstrak
matematika.
Pembelajaran matematika selama ini belum berhasil meningkatkan
pemahaman siswa tentang konsep-konsep dan aturan –aturan matematika.
Selama ini siswa cenderung menghafal konsep-konsep matematika tanpa
memahami maksud dan isinya.
Matematika sering dianggap sebagai ilmu yang hanya menekankan pada
kemampuan berpikir logis dengan penyelesaian yang tunggal dan pasti. Hal
ini menyebabkan matematika menjadi mata pelajaran yang ditakuti dan
dijauhi anak. Padahal matematika dipelajari pada setiap jenjang pendidikan,
serta menjadi materi ujian untuk seleksi penerimaan menjadi tenaga kerja
bidang tertentu. Melihat kondisi ini berarti matematika tidak hanya
digunakan sebagai acuan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi tetapi
juga digunakan dalam mendukung karier.
Seperti telah dikemukakan Soedjadi (2000:45) bahwa pendidikan
matematika untuk masa depan haruslah memperhatikan:
1. Tujuan yang bersifat formal, yaitu penataan nalar serta pembentukan
pribadi anak didik.
2. Tujuan bersifat material, yaitu penerapan matematika serta
ketrampilan matematika.
Dengan tujuan tersebut, sudah selayaknya para pakar matematika dan
pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pendidikan
dan pembelajaran matematika, sebab hasilnya belum memuaskan dan masih
jauh dari yang diharapkan.
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Dengan demikian pembelajaran matematika di sekolah merupakan
masalah. Oleh karena itu, yang penting adalah bagaimana siswa memahami
konsep-konsep matematika secara bulat dan utuh, sehingga jika diterapkan
dalam menyelesaikan soal-soal matematika siswa tidak mengalami
kesulitan.
Gambaran permasalahan tersebut menunjukan bahwa pembelajaran
matematika perlu diperbaiki guna meningkatkan pemahaman siswa
terhadap konsep-konsep matematika. Mengingat pentingnya matematika
maka diperlukan pembenahan proses pembelajaran yang dilakukan guru
yaitu dengan menerapkan suatu metode pembelajaran yang dapat
meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematika.
Dalam standar isi satuan pendidikan dasar dan menengah mata pelajaran
matematika

(Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun

2006 tanggal 23 mei 2006 tentang standar isi) telah disebutkan bahwa mata
pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari
sekolah dasar sampai menengah pertama dan menengah atas untuk
membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis,
sistematis, kritis, dan kreatif serta kemampuan bekerja sama (Siswono,
2009).
Salah satu cara untuk mengatasi yaitu dengan menerapkan metode
pembelajaran matematika dengan menggunakan metode KUMON dan
metode SEMPOA.
Salah satu tugas guru adalah membantu menggali dan mengembangkan
potensi yang terdapat pada siswa karena setiap siswa memiliki keunikan dan
potensi yang beragam dan masih tersembunyi. Salah satu lembaga
pendidikan luar sekolah,yang dikembangkan oleh PT. KIE INDONESIA,
membuka kelas-kelas kursus yang dikenal sebagai METODE KUMON.
Misi yang ditetapkan pada metode kumon : “Dengan menggali potensi yang
ada pada setiap individu, dan dengan mengembangkan kemampuan tersebut
secara maksimal, kami berusaha agar dapat membentuk manusia yang sehat
dan berbakat yang dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi
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masyarakat” (Kumon, 2004 : 1). Kumon bertujuan agar setiap siswa (anak
) memiliki kemampuan dasar yang kuat, kemandirian dan rasa percaya diri
untuk mengembangkan dirinya masing masing, dan kemampuan untuk
mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan dengan kemampuannya
sendiri sehingga mereka dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi
masyarakat dan memberikan kontribusi bagi layanan pengembangan
pendidikan.
Metode kumon memiliki 3 keistimewaan yaitu (1) sesuai dengan
kemampuan karena sebelum anak belajar ada tes penempatan, (2) bahan
pelajaran tersusun atas langkah-langkah kecil ( small steps ) sehingga
memperoleh kemampuan dasar yang kuat untuk mencapai tingkat yang
lebih tinggi, (3) dukungan dan motivasi pembimbing untuk setiap anak.
Metode kumon dapat membimbing anak secara perorangan sesuai
dengan kemampuan masing-masing, sehingga mereka mempunyai
kemampuan akademik dasar yang baik dan potensinya dapat berkembang
secara maksimal. Seperti yang dialami oleh Hendarta (siswa kursus kumon)
pertama kali masuk kelas 2 SMP pada tingkat rendah kemudian belajar
dengan menggunakan konsep kumon sampai pada tingkat terakhir dan dia
memperoleh juara ke IV dalam olimpiade matematika tahun 2000 (seminar
kumon Graha Mandiri 15/03/2007).
Selain metode kumon ada juga metode yang hampir serupa yaitu metode
sempoa. Metode sempoa merupakan metode yang digunakan untuk melatih
konsentrasi anak dalam berhitung dengan menggunakan alat bantu hitung
yang dinamakan “ SEMPOA”. Dengan kata lain metode sempoa adalah
metode dasar sebelum anak mengenal angka. Anak diharapkan ke depannya
kalau sudah mahir tanpa harus menggunakan alat bantu “ SEMPOA” sudah
dapat berhitung dengan cepat dan teliti tanpa menggunakan kalkulator,
walaupun menghitung angka sampai ribuan.
Rendahnya kemampuan anak dalam penguasaan bilangan khususnya
berhitung, menjadi permasalahan yang serius dalam pembelajaran
matematika di sekolah. Dalam Herman (2001), Ruseffendi mengemukakan
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bahwa kemampuan berhitung anak pada “era matematika” lebih
memprihatinkan daripada kemampuan berhitung anak pada “zaman
berhitung”. Hal ini serupa dikemukakan pula oleh para peneliti seperti
McIntosh, Reys, Reys dan Hope, serta Hope dan Sheriil bahwa kemampuan
berhitung anak pada berbagai tingkatan sekolah mulai dari sekolah dasar
(SD), menengah pertama (SMP) dan menengah atas (SMA) tidak sesuai
dengan harapan dan tuntutan kurikulum.
Herman (2001) juga menemukan bahwa kebanyakan anak kelas 1 SLTP
di Surabaya mengalami kesulitan menghitung 19 x 7 dalam kepala. Mereka
cenderung harus menyelesaikannya soal-soal seperti ini menggunakan
algoritma tertulis (menggunakan alat tulis). Penelitian di Amerika
menemukan bahwa
35 % dari anak SMU (sekitar 17 tahun) tidak dapat mencongak 95 x 80,
lebih dari 30 % anak SLTP kelas 1 tidak dapat menjawab 5,50 – 0,63 dengan
benar dan 70 % anak kelas 3 SD tidak dapat menjawab 85 + 95 + 55 + 3050
dengan benar (Herman 2001). Menurut Herman (2001) mental komputasi
adalah salah satu cara efektif untuk meningkatkan penguasaan terhadap
bilangan. Salah satu metode mental komputasi adalah dengan menggunakan
alat bantu berupa sempoa. Telah dibuktikan bahwa belajar sempoa dapat
meningkatkan penguasaan

bilangan sekaligus kemampuan mental

komputasi anak. Pengajaran materi pelajaran matematika melalui metode
sempoa ini akan melibatkan semua siswa untuk aktif dalam pembelajaran
sehingga siswa tidak merasa bosan dalam memahami konsep-konsep
matematika.
Pembelajaran dengan menggunakan metode kumon dan sempoa
memiliki beberapa perbedaan, salah satunya adalah kalau kumon tidak
menggunakan alat bantu sedangkan sempoa menggunakan alat bantu berupa
manik-manik. Begitu pula dengan kelebihan dan kelemahannya,
pembelajaran dengan menggunakan metode kumon dan sempoa juga
memiliki beberapa keunggulan dan kekurangan apabila diterapkan pada
siswa.
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Berdasarkan pemikiran diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian
dengan judul
“ Pengaruh Pembelajaran Metode Kumon dan Sempoa Terhadap Hasil
Belajar Matematika Di SMP Negeri 35 Surabaya “ .
1.2. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diajukan pertanyaan penelitian
sebagai berikut : “Apakah ada perbedaan hasil belajar matematika antara
siswa yang mengikuti kursus kumon dengan yang mengikuti kursus sempoa
pada siswa kelas VIII di SMP NEGERI 35 SURABAYA ?
1.3. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini secara
umum bertujuan :
-

Untuk mengetahui pengaruh dari pembelajaran Metode Kumon dan
Metode Sempoa terhadap hasil belajar siswa di sekolah.

-

Untuk membantu para orang tua dalam memilih dan menentukan
Kursus Kumon atau Kursus Sempoa yang baik bagi anak.

-

Untuk memberikan pengetahuan pada Guru bahwa Metode Kumon
dan Metode Sempoa dapat dijadikan salah satu pilihan Metode
pembelajaran di Sekolah.

-

Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar matematika antara siswa
yang mengikuti kursus Kumon dengan yang mengikuti kursus
Sempoa.
Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada
tidaknya perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang
mengikuti kursus Kumon dengan yang mengikuti kursus Sempoa
pada siswa kelas VIII di SMP NEGERI 35 SURABAYA.

1.4. MANFAAT PENELITIAN
Adapun manfaat dengan dilakukan penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Manfaat bagi peneliti adalah :
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a. Bagi peneliti adalah sebagai latihan dalam melaksanakan penelitian
ilmiah dan penulisan laporan ilmiah dan bisa memberikan inspirasi
untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, khususnya mengenai
pembelajaran metode kumon dan sempoa serta yang lainnya.
2. Manfaat bagi siswa adalah :
a. Bagi siswa yang pernah mengikuti kursus kumon dan kursus sempoa
diharapkan mampu memahami dengan baik konsep-konsep
matematika dan mengaplikasikannya dalam setiap mengerjakan
soal-soal matematika.
3. Manfaat bagi orang tua adalah :
a. Bagi para orang tua, apabila

mempunyai anak yang kurang

kemampuan berhitung dan penalarannya

pada mata pelajaran

matematika bisa mengikuti dan memilih salah satu yang terbaik
antara kursus kumon dan kursus sempoa.

ISI
2.1. METODE PENELITIAN
Rancangan dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut.
1. Pengaruh Pembelajaran Metode Kumon Dan Sempoa Terhadap Hasil
Belajar Matematika.
Treatment
A

X

T

B

X

T

Keterangan :
A :

Siswa yang mengikuti kursus Kumon

B :

Siswa yang mengikuti kursus Sempoa

T :

Post Test

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII di SMP Negeri 35
Surabaya pada semester ganjil tahun ajaran 2013/2014 yang terdiri dari 10 kelas.
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Sampel dalam penelitian ini adalah siswa di SMP Negeri 35 Surabaya kelas
VIII E, VIII F dan VIII G yang mengikuti kursus “Kumon” sebanyak 12 siswa dan
yang mengikuti kursus “Sempoa” sebanyak 12 siswa.
Teknik Sampling dalam penelitian ini menggunakan Sampling Purposive
karena memerlukan pertimbangan tertentu yaitu sampel yang dipilih adalah siswa
yang mengikuti kursus Kumon berjumlah 12 siswa dan siswa yang mengikuti
kursus Sempoa berjumlah 12 siswa saja.
Penelitian ini menggunakan tes bentuk Obyektif (pilihan ganda), tetapi
siswa juga diminta untuk memberikan uraian hasil jawabannya secara benar mulai
dari penulisan rumusnya dan cara penyelesaiannya.
Penelitian yang digunakan adalah penelitian komparatif karena penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui ada dan tidaknya perbedaan pembelajaran metode
kumon dan sempoa terhadap hasil belajar matematika. Dalam hal ini peneliti ingin
mengetahui perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang mengikuti kursus
kumon dan yang mengikuti kursus sempoa. Untuk mengetahui perbedaan hasil
belajarnya peneliti menggunakan test yaitu siswa yang mengikuti kursus kumon
dan kursus sempoa untuk kelas VIII E, VIII F dan VIII G, di SMP Negeri 35
Surabaya, diberikan soal-soal tes yang sama materinya dan diselesaikan dalam
waktu yang sama pula. Dari hasil tes tersebut dapat diketahui ada perbedaan hasil
belajar matematika antara siswa yang mengikuti kursus kumon dan kursus sempoa.

2.2. Prosedur Pengumpulan Data ( Cara Kerja )
Prosedur penelitian yang dilakukan pada penelitian ini terdiri dari empat tahap,
yaitu
1. Pendahuluan
Hal-hal yang dilakukan dalam tahap pendahuluan :
a. Pengamatan ke tempat penelitian untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada
pihak sekolah untuk mengadakan penelitian dan membuat kesepakatan
dengan guru bidang studi mengenai waktu pelaksanaan penelitian, kelas
yang akan digunakan untuk penelitian serta jadwal mengadakan penelitian.
b. Mempersiapkan soal-soal tes serta kunci jawaban dan instrumen penilaian
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berupa tes.
c. Menyerahkan surat ijin penelitian kepada Kepala Sekolah kemudian
menyerahkan proposal penelitian kepada guru mitra.
2. Pelaksanaan
Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data sesuai dengan fokus dan tujuan
penelitian. Pengumpulan data melalui tes hasil belajar matematika.
Langkah-langkah pelaksanaan pengambilan dan pengumpulan data sebagai berikut
:
a. Mengidentifikasi siswa-siswa yang mengikuti kursus kumon dan yang
mengikuti kursus sempoa khususnya kelas VIII E, kelas VIII F dan kelas
VIII G di SMP NEGERI 35 SURABAYA.
b. Mengumpulkan data-data secara lengkap dan mengelompokan siswa mana
saja yang mengikuti kursus kumon dan kursus sempoa.
c. Mencatat data secara lengkap dari siswa yang mengikuti kursus kumon dan
kursus sempoa.
d. Melaksanakan proses belajar dan mengajar khususnya untuk kelas
VIII E, VIII F dan VIII G di SMP NEGERI 35 SURABAYA.
e. Memberikan tes kepada siswa yang mengikuti kursus kumon dan kursus
sempoa dengan materi yang telah diajarkan dan dipelajari sebelumnya.
3. Analisis data hasil penelitian
Analisis data hasil penelitian dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan
penelitian yang meliputi analisis data untuk mengetahui ada dan tidaknya pengaruh
pembelajaran metode kumon dan sempoa terhadap hasil belajar matematika yaitu
untuk mengetahui perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang mengikuti
kursus kumon dan kursus sempoa. Untuk mengetahui hasil belajar matematika,
digunakan alat ukur yang berupa soal-soal berbentuk tes obyektif. Butir-butir tes
sebanyak 25 soal obyektif yang disusun berdasarkan kurikulum SMP ( KTSP ). Test
tersebut untuk mengukur tingkat penguasaan siswa kelas VIII E, VIII F dan VIII G
yang mengikuti kursus kumon dan kursus sempoa di SMP Negeri 35 Surabaya
pada materi pokok semester ganjil yaitu : Faktorisasi Aljabar, Relasi dan Fungsi,
Persamaan Garis Lurus, Sistem Persamaan Linear Dua Variabel, Dan Teorema
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Pythagoras. Penilaian tes hasil belajar matematika dengan nilai maksimal 100
dengan bobot skor masing-masing butir soal adalah 4.
4. Analisis Data.
Dalam penelitian ini peneliti ingin mencari ada dan tidaknya perbedaan hasil
belajar matematika antara siswa yang mengikuti kursus kumon dan kursus sempoa
dengan menggunakan analisis uji statistik distribusi t ( t -student ) menggunakan
hipotesis dua rata-rata.
a. Uji t ( t-student).
Menggunakan uji statistik distribusi t (t -student), menggunakan hipotesis dua
rata-rata dengan sampel kecil (n < 30).
RUMUS :

thitung =

̅̅̅̅
̅̅̅̅
𝑋
1 −𝑋
2
2
(𝑛 −1)𝑆2
1 +(𝑛2 −1)𝑆2 ( 1 + 1 )
√ 1
𝑛 +𝑛 −2
𝑛 𝑛
1

2

1

2

5. Pengujian Hipotesis
Adapun langkah-langkah dalam pengujian hipotesis sebagai berikut:
a. Merumuskan Ho dan H1
Ho : µ1 = µ2

berarti tidak ada perbedaan hasil belajar matematika antara
siswa yang mengikuti kursus kumon dan siswa yang mengikuti
kursus sempoa.

H1 : µ1 ≠ µ2

berarti ada perbedaan hasil belajar matematika antara siswa
yang mengikuti kursus kumon dan siswa yang mengikuti
kursus sempoa.

b. Menentukan taraf nyata atau taraf signifikansi ( α = 0,05 ).
c. Menentukan kriteria penerimaan Ho.
Ho diterima jika
- t α/2 , (n1+n2-2) < thitung < t α/2, (n1+n2-2)
H0 ditolak jika
thitung > t α/2, (n1+n2-2) atau thitung < - t α/2 ,(n1+n2-2)
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d. Analisis Data atau Menentukan nilai thitung
thitung =

̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅
𝑋 −𝑋

1
2
2
2
(𝑛 −1)𝑆 +(𝑛 −1)𝑆
1
2
2( 1 + 1 )
√ 1
𝑛1 𝑛2
𝑛1+𝑛2−2

e. Menarik kesimpulan : Ho diterima atau ditolak.

2.3. HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian ini dipaparkan dalam sajian Uji hipotesis. Dalam
menganalisis data peneliti melakukan langkah-langkah yaitu pengolahan data,
menentukan nilai thitung dan menguji hipotesa.
Tabel 1. Pengolahan Nilai Siswa Yang Mengikuti Kumon dan Sempoa
X1 2

X2 2

80

8100

6400

90

84

8100

7056

3.

92

80

8464

6400

4.

92

76

8464

5776

5.

88

88

7744

7744

6.

96

92

9216

8464

7.

92

80

8464

6400

8.

92

84

8464

7056

9.

88

92

7744

8464

10.

84

76

7056

5776

11.

84

84

7056

7056

12.

96

80

9216

6400

∑X1= 1084

∑X2 = 996

∑X12 = 98088

∑X22 = 82992

No

X1

X2

Kumon

Sempoa

1.

90

2.

Taraf signifikansi yang digunakan (α=0,05) dengan db = 22 dan diperoleh nilai t tabel
2,074. Menentukan nilai thitung sebagai berikut :
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t hitung =

̅̅̅̅
̅̅̅̅
𝑋1 −𝑋
2
1

1

thitung =
thitung =
thitung =
thitung =

1

𝑆𝑔𝑎𝑏√( + )
𝑛
𝑛
2

90−83
1 1
12 12

5,180√( + )
7
2
12

5,180√

7
5,180√0,167
7
5,180 𝑥 0,408

thitung = 3, 313

2.4. PEMBAHASAN
Penelitian pengaruh pembelajaran metode kumon dan sempoa terhadap hasil
belajar matematika di SMP Negeri 35 Surabaya dengan menggunakan One Group
Post-Test Design menghasilkan temuan penelitian yaitu terdapat perbedaan hasil
belajar matematika antara siswa yang mengikuti kursus Kumon dan siswa yang
mengikuti kursus Sempoa. Dimana hasil belajar matematika siswa yang mengikuti
kursus Kumon lebih baik dari pada siswa yang mengikuti kursus Sempoa.
Berdasarkan data hasil penelitian diketahui jumlah subjek sebagai sampel yang
dianalisis yaitu 24 siswa SMP Negeri 35 Surabaya dengan rincian 12 siswa yang
mengikuti kursus Kumon dan 12 siswa yang mengikuti kursus Sempoa. Data
variabel bebasnya adalah siswa yang mengikuti kursus Kumon dan Sempoa.
Sedangkan data variabel terikatnya adalah hasil belajar matematika. Setelah
diberikan post-test, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis Uji-t
statistika parametrik untuk mengetahui perbedaan nilai variabel siswa yang
mengikuti kursus Kumon dan siswa yang mengikuti kursus Sempoa. Hasil analisis
Uji-t menunjukkan terdapat perbedaan nilai rata-rata siswa yang mengikuti kursus
kumon 90 dan sempoa 83. Dengan nilai ttabel = 2,074 dan nilai thitung = 3,313. Hal
ini menunjukkan bahwa Hipotesis nihil (Ho) ditolak dan Hipotesis alternatif (H1)
diterima yang artinya ada perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang
mengikuti kursus Kumon dan Sempoa. Dimana siswa yang mengikuti kursus
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Kumon hasil belajar matematika lebih baik daripada siswa yang mengikuti kursus
Sempoa.
Pembelajaran dengan metode kumon menggunakan sistem belajar yang
memberikan program belajar secara perseorangan sesuai dengan kemampuan
masing-masing siswa, yang bisa memungkinkan siswa menggali potensi dirinya
sendiri dan mengembangkan kemampuannya secara mandiri dan maksimal. Setiap
siswa mempunyai potensi yang tidak terbatas. Untuk mengembangkan kemampuan
dan potensi ini secara maksimal, diperlukan bimbingan, dorongan dan lingkungan
yang sangat mendukung tanpa membatasi usia siswa. Dalam metode kumon guru
pembimbing memberlakukan nilai 100, yang artinya tiap latihan harus benar
dikerjakan semuanya sebelum bisa berganti lembar pelajaran. Siswa yang
melakukan kesalahan harus memperbaiki sendiri sampai mendapat nilai 100. Cara
ini akan dinilai lebih efektif agar siswa tidak lagi melakukan kesalahan yang sama.
Metode Kumon tidak hanya mengajarkan cara berhitung tetapi juga dapat
meningkatkan kemampuan dan potensi siswa untuk lebih fokus dan konsentrasi
dalam mengerjakan sesuatu sehingga mampu meningkatkan kepercayaan diri
siswa. Kemampuan dan kemahiran tersebut akan terlihat dari kemampuan siswa
dalam menyelesaikan soal-soal dengan cara mereka sendiri. Siswa akan diajarkan
dasar-dasar soal yang mudah untuk bisa menyelesaikan soal-soal yang lebih sulit.
Metode kumon bukan hanya meningkatkan penguasaan matematika saja, tetapi
juga berbagai kemampuan belajar pada siswa, mulai dari konsentrasi yang baik dan
ketangkasan kerja, semangat kebiasaan belajar mandiri, kebiasaan belajar rutin
setiap hari dan kebiasaan menyelesaikan soal-soal latihan dengan cepat dan benar,
sehingga memungkinkan siswa mampu menyelesaikan soal latihan dari sekolah
dengan baik.
Sementara keunggulan belajar dan berhitung dengan menggunakan metode
Sempoa ternyata di lapangan banyak mengalami kendala yang bersifat non teknis,
yaitu masalah penerimaan guru. Banyak dari siswa yang tidak dapat
mempraktekkan kemampuaannya untuk berhitung menggunakan metode sempoa
atau minda sebagaimana yang sudah dipelajarinya di tempat kursus. Biasanya guru
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di sekolah melarang siswanya menyelesaikan soal latihan berhitung atau
matematika dengan menggunakan alat sempoa. Adanya larangan dan ketiadaan
kesempatan bagi siswa-siswa yang mengikuti kursus sempoa akan menghambat
perkembangan dari metode dan ilmu yang sudah dipelajarinya itu. Kendala-kendala
non teknis tersebut meskipun tidak semuanya ada dan dirasakan oleh siswa-siswa
ketika belajar di sekolah, namun tetap saja hal itu sedikit banyaknya akan menjadi
ganjalan.
PENUTUP
3.1. SIMPULAN
Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa “ ada perbedaan hasil
belajar matematika antara siswa yang mengikuti kursus Kumon dan siswa yang
mengikuti kursus Sempoa di kelas VIII SMP Negeri 35 Surabaya “. Hasil belajar
matematika siswa yang mengikuti kursus Kumon lebih baik dari pada siswa yang
mengikuti kursus Sempoa, hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata siswa yang
mengikuti kursus Kumon 90 lebih besar dari nilai rata-rata siswa yang mengikuti
kursus Sempoa 83. Terutama untuk soal-soal matematika yang butuh penalaran,
logika dan analisa.

3.2. SARAN
1.

Bagi para pendidik atau guru diharapkan dapat mencoba menerapkan dan
menggunakan metode kumon pada setiap sub pokok bahasan agar siswa
dapat memahami setiap konsep yang diajarkan oleh guru, mampu
menggali semua potensi yang ada pada dirinya sendiri, mampu
berkonsentrasi dengan baik, dan bisa menyelesaikan soal latihan
matematika dengan cepat dan benar.

2.

Dalam meningkatkan hasil belajar khususnya bidang matematika pada
siswa, hendaknya guru dapat memilih metode pembelajaran yang tepat dan
sesuai dengan pokok bahasan. Guru bisa mencoba mempelajari apa itu
metode kumon dan metode sempoa, karena walaupun itu metode baru
dalam dunia pendidikan tetapi perkembangan dan hasilnya mampu
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membantu siswa meningkatkan kemampuan dan hasil belajar menjadi
lebih baik dan maksimal.
3.

Metode Kumon ternyata mempunyai peranan yang positif karena juga
bermanfaat untuk memepelajari matematika secara meluas misalnya
materi bidang aljabar, trigonometri, kalkulus, dan matematika tingkat
lanjut yang paling sulit sekalipun. Metode Kumon juga bisa dikembangkan
untuk materi pelajaran yang lain seperti pelajaran bahasa inggris.
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Pemberdayaan Midbrain untuk Kreativitas dan Numerik Anak
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ABSTRAK
Otak adalah organ tubuh paling utama yang letaknya berada di dalam tengkorak kepala. Fungsi
otak adalah mengatur dan mengkoordinir gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh. Penggunaan otak
manusia terdiri dari otak kanan, otak kiri, dan otak tengah. Di lihat dari fungsi otak tengah
(Midbrain) pemberdayaan otak tersebut sangat bermanfaat untuk penyeimbang otak kanan dan otak
kiri. Pemberdayaan Midbrain suatu fenomenal dalam dunia pendidikan anak. Memberdayakan otak
tengah pada anak dapat dilakukan mulai usia 5 sampai 12 tahun. Pada usia ini anak dapat dilatih
menggunakan otak tengahnya sehingga kemampuan numerik dan kreativitas anak dapat terbentuk
dengan seimbang.
Kata Kunci: Fungsi Otak, Midbrain, kreativitas

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Otak adalah organ tubuh paling utama yang letaknya berada di dalam tengkorak
kepala. Fungsi otak adalah mengatur dan mengkoordinir gerakan, perilaku, dan
fungsi tubuh. Penggunaan otak manusia terdiri dari otak kanan, otak kiri, dan otak
tengah. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan fungsi dari otak tersebut.
Fungsi otak kiri adalah menghubungkan suatu hal dengan logika, rasio,
kemampuan menulis dan membaca, serta merupakan pusat matematika. Bagian
otak ini merupakan pengendali intelligence quotient (IQ). Daya ingat otak bagian
ini

juga

bersifat

jangka

pendek.

Fungsi

otak

kanan

adalah

mengembangkan emotional quotient (EQ). Misalnya sosialisasi, komunikasi,
interaksi dengan manusia lain serta pengendalian emosi. Pada otak kanan ini pula
terletak kemampuan intuitif, kemampuan merasakan, memadukan, dan ekspresi
tubuh, seperti menyanyi, menari, dan melukis. Fungsi otak tengah adalah jembatan
untuk menghubungkan dan menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri.
Di lihat dari fungsi otak tengah (Midbrain) pemberdayaan otak tersebut sangat
bermanfaat untuk penyeimbang otak kanan dan otak kiri. Pemberdayaan Midbrain
suatu fenomenal dalam dunia pendidikan anak. Memberdayakan otak tengah pada
anak dapat dilakukan mulai usia 5 sampai 12 tahun. Pada usia ini anak dapat dilatih
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menggunakan otak tengahnya sehingga kemampuan numerik dan kreativitas anak
dapat terbentuk.
Pada makalah ini penulis meneliti tentang “Pemberdayaan Midbrain untuk
kretivitas dan numerik anak”. Dari makalah ini dapat diketahui bagian otak mana
yang sering anak gunakan dalam keseharian. Karena hal itulah penulis tertarik
untuk mengenalkan setiap karakter yang anak miliki.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dalam makalah
ini mengaji tentang:
1. Apakah perbedaan orang yang menggunakan otak kanan, otak kiri, dan otak
tengah?
2. Bagaimanakah memberdayakan Midbrain untuk kreativitas dan numerik
anak?
3. Apakah keunggulan anak dengan menggunakan Midbrain?

C. Tujuan
1. Mengetahui fungsi Midbrain pada anak
2. Menjelaskan tentang perbedaan otak kanan, otak kiri, dan otak tengah.
3. Mengetahui keunggulan anak jika menggunakan Midbrain.
4. Memberikan informasi kepada pembaca agar pembaca mengetahui otak
mana yang sering digunakan

D. Metode
Penulis melakukan kajian pustaka dari buku literatur, situs-situs internet serta
referensi pendukung lainnya yang terkait dengan makalah penelitan ini.
PEMBAHASAN

A. Pengertian Otak Kanan, Otak Kiri, dan Otak Tengah
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1. Otak Kanan
Otak kanan bersifat global, acak, konkret, intuitif, non verbal, dan
imajinatif. Orang yang memiliki otak kanan yang dominan biasanya menyukai
gambar, presentasi yang melibatkan visualisasi, imajinasi, dan intuisi. Mereka
kebanyakan lebih cepat mengenal wajah seseorang daripada namanya.
2. Otak Kiri
Otak kiri bersifat teratur, penuh perhitungan, logis, verbal, dan berdasarkan
dunia nyata. Seseorang yang memiliki otak kiri yang dominan biasanya mampu
menyerap informasi logis dengan mudah, karenanya mereka kebanyakan tidak
mengalami kesulitan dalam belajar dan seringkali berprestasi dan cocok pada halhal yang bersifat ilmiah. Dengan karakterisitik ini, orang yang dominan
menggunakan otak kiri cenderung memiliki pendekatan rasional terhadap
kehidupan. Orang yang dominan otak kiri akan lebih tertarik dengan angka, katakata atau simbol. Dengan cara berpikirnya yang logis dan rasional, individu dengan
dominansi otak kiri cenderung melakukan kemampuan analisa dengan baik.
Misalnya dalam bidang teknik atau akutansi. Orang dengan dominasi otak kiri
berpengalaman dalam perencanaan, dan orang ini jarang sekali melakukan
persiapan di saat-saat terakhir.
3. Otak Tengah
Otak tengah (Midbrain) adalah jembatan untuk menghubungkan dan
menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Berdasarkan penemuan Roger W.
Sperry yaitu pemenang hadiah nobel pada tahun 1981, sewaktu menjalankan
penyelidikan menyengai penyakit epilepsy ditemukan bahwa belahan otak kanan
dan otak kiri mengawali bentuk pemikiran tertentu. Otak yang terkecil dan
mempunyai fungsi terpenting seperti fungsi penglihatan, pendengaran, dan
pergerakan mata. Otak ini juga mempunyai 300 juta saraf tetapi pada usia tertentu
otak tengah (Midbrain) akan tidur jika tidak dirangsang atau diaktifkan.
Menurut Farid Poniman dalam bukunya yang berjudul “STIFIn Personality”
otak manusia dibagi menjadi 3 yaitu otak kiri, otak kanan, dan otak tengah yang
masing-masing terdiri dari;
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1. Otak kiri yaitu;
a. Sensing (S) yaitu memori rajin
b. Thinking (T) yaitu analitis pandai
2. Otak kanan yaitu;
a. Intuiting (I) yaitu kreatif imajinasi
b. Feeling (F) yaitu emosi hubungan
3. Otak tengah yaitu;
Insting (In) yaitu naluri serba bisa

B. Perbedaan Seseorang yang Menggunakan Otak Kiri, Otak Kanan, dan
Otak Tengah
1. Otak Kiri
a. Sensing (S)


Berpijak pada yang nyata dan aktual.



Mengolah informasi berdasarkan panca indera.



Lebih berminat pada aplikasi praktis.



Faktual dan memperhatikan detail.



Menguraikan peristiwa secara urut.



Orientasi pada masa kini.



Menyerap gagasan secara bertahap.

b. Thinking (T)


Lebih menggunakan pikiran
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2.



Memecahkan masalah secara logis



‘Though minded’, mengingat lebih dulu



Menggunakan hubungan sebab akibat



Melakukan analisa tnapa mempertimbangkan pribadi



Menghargai sesuatu yang masuk akal

Otak kanan
a. Intuiting (I)


Perhatiannya pada gambaran umum



Mengolah informasi berdasarkan intuisi



Lebih berminat pada pemahaman imaginative



Abstrak dan teoritis



Melihat pola dan makna

b. Feeling (F)


Lebih menggunakan perasaan



Lebih menyenangkan orang lain



Mencari keharmonisan



Ingin selalu memimpin



Pertimbangannya berdasarkan kasih sayang



Menghargai perasaaan orang lain

3. Otak tengah yaitu;
a. Insting (In)
 Bereaksi secara spontan
 Mengolah informasi menggunakan naluri
 Keterampilan serba-bisa
 Menyukai pekerjaan sosial menolong orang
 Tidak suka konflik
C. Rentang Usia Anak untuk Mendayagunakan Otak Tengah
a.

Usia dibawah 5 tahun
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Anak di bawah usia 5 tahun masih agak sulit untuk memberikan feed back
yang akurat. Mereka juga masih agak sulit melaksanakan instruksi yang kompleks.
Anak–anak ini masih membutuhkan perhatian ekstra.Itu sebabnya ada istilah balita
(bawah lima tahun). Untuk anak di bawah usia 5 tahun dipersilahkan menunggu
dulu sampai mereka ‘cukup umur’. Aktivasi otak tengah akan ada terus di
Indonesia. Jadi jangan kuatir tidak mendapat kesempatan.
b. Usia antara 5 – 12 tahun
Pada usia ini anak anak lebih mudah memberikan umpan balik (Feedback)
dari apa yang mereka rasakan dan motivasi yang mereka punya sangatlah tinggi
juga. Apa yang mereka katakan dan lakukan sesuai dengan apa yang mereka
inginkan. Mudah menirukan orang lain yang diajarkan padanya.
c.

Usia antara 12 – 15 tahun
Pada rentang usia ini anak sudah sulit diarahkan. Mereka membutuhkan

motivasi tertentu untuk melakukan sesuatu. Jika mereka sudah mempunyai suatu
pendirian, sulit untuk di bujuk. Usia dibawa 12 tahun masih lebih mudah diarahkan
dengan mempergunakan hadiah,atau acara yang menarik. Untuk usia 12–15 tahun
ini dibutuhkan faktor motivasi. Jika anak sudah mempunyai motivasi yang tinggi
untuk mengaktifkan otak tengahnya, maka akan menjadi lebih mudah. Kesulitan
kedua adalah rentang usia ini mulai terjadi peralihan ke dewasa. Mereka malu untuk
bertindak seperti anak–anak, tetapi masih belum bisa bertindak seperti orang
dewasa. Ada banyak kemungkinan mereka tidak mau ikut ‘goyang’ pada saat lagu
anak–anak dibunyikan. Hanya anak–anak yang mau menerima dengan sungguh–
sungguh saja yang dapat diaktifkan otak tengahnya.
Jadi usia yang tepat untuk mendayagunakan otak tengah pada anak adalah
pada usia 5 – 12 tahun.

D. Pemberdayaan otak tengah
Menurut GMC (Genius Mind Consultancy) yaitu;


Peranan orang tua
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Bila ingin membantu anak mengembangkan fungsi midbrain, peranan
orangtua tidak boleh diabaikan. Midbrain memerlukan perasaan aman dan landasan
kepercayaan diri dalam mengaktifkan dan mengembangkannya. Perasaan aman dan
percaya diri dalam diri anak berasal dari perlakuan ayah dan ibunya. Dari segi
bahasa, ayah dan ibu menentukan kata-kata anak; hasil yang dicapai juga jauh lebih
efektif daripada banyak perkataan yang diucapkan oleh orang lain. Oleh karenanya,
ayah dan ibu harus memprioritaskan belajar perkataan yang terpuji dan pasti.
Selanjutnya, perlu menyisihkan waktu sedikitnya 20-30 hari untuk
membantu anak berlatih. Setiap hari hanya memerlukan latihan selama 15-30
menit. Banyak orangtua yang beranggapan karena kesibukan hidup tidak memiliki
waktu untuk mendampingi anak berlatih. Tetapi, bila dihitung anak saling
berhubungan dengan orang tuanya seumur hidup misalnya hingga usia 18 tahun,
maka 30 hari hanyalah 0.45% dari seluruh waktu tersebut. Bila dalam 30 hari
tersebut dapat membuat anak seumur hidup memperoleh manfaat, mengapa tidak
bersedia meluangkannya? Apalagi dalam satu hari hanyalah memerlukan waktu
yang pendek yaitu 15-30 menit saja.
 Langkah perkembangan potensi otak
Langkah aktivasi midbrain secara sederhana dapat dibagi menjadi dua
bagian yaitu masa kestabilan awal dan masa pendalaman perkembangan.
1. Masa Kestabilan Awal
Setelah mengikuti pelajaran selama satu setengah hari, midbrain anak akan
teraktivasi. Anak dapat merasa sangat gembira juga sangat menarik. Para orang tua
juga dapat merasakan kemampuan anak mereka menjadikan mereka merasa
bangga. Sangat bersemangat karena ini merupakan penemuan yang baru. Tetapi, ini
hanyalah titik awal. Anak-anak dapat melupakan bagaimana mereka memasuki
kondisi jalannya midbrain. Lama-kelamaan, sanggup menjadikan midbrain kembali
dalam kondisi tertidur dan “tidak melihat”. Jadi, memerlukan latihan setiap hari
hingga stabil. Yang dimaksud dengan stabil adalah anak-anak dapat sewaktu-waktu
melakukan menutup mata sambil mengenal warna, mengenal huruf, membaca,
mengenali benda-benda dan lain sebagainya. Disaat mereka tidak mudah
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kehilangan kemampuan mereka. Kecuali dalam jangka waktu lama tidak
digunakan.
2. Masa Pendalaman
Banyak orang tua berhenti bila mencapai masa stabil. Karena mereka tidak
mengetahui bahwa anak masih memiliki potensi yang menunggu untuk
dikembangkan. Seorang anak yang benar-benar menggunakan midbrain memiliki
karakter yang seimbang, hubungan antar manusia yang baik, suka menolong orang,
pandai bergaul, prestasi belajar menonjol dan lain sebagainya.
 Hubungan antara “metode belajar menutup mata” & “metode belajar
midbrain”
Nama “Metode Belajar Menutup Mata” diambil dari sebuah fenomena yang
dapat dihasilkan setelah midbrain diaktifkan. Berarti bahwa anak tersebut dapat
belajar dengan menutup mata. Tetapi bila ditambah sebuah kata “metode”, maka
artinya sama sekali berbeda. “Metode Belajar Menutup Mata” memberikan kesan
yang salah bagi banyak orang; bahkan ada beberapa yang salah mengartikan.
Banyak orangtua menanyakan bahwa anak memiliki mata kenapa tidak digunakan
malahan belajar sambil menutup mata; sepertinya agak melawan alam atau aliran
sesat. Arti yang dimaksudkan adalah “metode” “belajar menutup mata” ini cukup
efektif; semenjak itu, anak tidak perlu menggunakan mata dalam belajar; bahkan
“memejamkan mata” dalam menjalani hidupnya.
Sebenarnya, tujuan akhir setelah midbrain diaktifkan bukanlah meminta
orang untuk belajar sambil menutup mata atau memejamkan mata dalam menjalani
hidup, tetapi membantu anak-anak memasuki kondisi terbimbing mifbrain.
Sehingga mereka dapat secara seimbang menggunakan otak kanan dan otak kiri
serta mengembangkan potensi terbesar dari daya otak. Memejamkan mata
membantu anak memasuki interbrain. Setelah terbiasa menggunakannya, tidak
perlu menutup mata juga dapat menggunakan midbrain; yaitu dengan membuka
mata juga dapat mengembangkan keseimbangan otak kanan dan otak kiri; sehingga
otak kanan dan otak kiri berkembang secara seimbang.
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E. Keunggulan Anak yang Menggunakan Otak Tengah
Apabila otak tengah (Midbrain) didayagunakan maka anak lebih mudah
menyerap pelajaran, kretivias tinggi, daya ingat semakin tajam, mempunyai
percaya diri yang lebih, mampu mengendalikan perasaan, dan lain-lain. Dan
kelebihan lain anak mampu beraktivitas dengan mata tertutup karena anak
menggunakan logika dan hati nuraninya untuk beraktivitas seperti mewarnai,
membaca, berjalan, dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat pada pesulap yang dapat
berjalan dan menebak angka yang ada didepannya.
Adapun keunggulan yang dimiliki anak yang menggunakan otak tengah,
1. Konsentrasi yang lebih baik (karena memperlihatkan lebih banyak bagian
otak)
2. Daya ingat yang meningkat
3. Tingkat kestabilan emosi yang lebih baik/stabil
4. Pengaturan hormon lebih baik(karena otak tengah adalah bagian otak untuk
regulasi hormon)
5. Pengontrolan daya kinetik (gerakan lebih baik)
6. Daya tangkap yang tinggi (karena untuk mengerti sesuatu,anak dapat
menggunakan kedua belah otak,bukan hanya logika)
7. Loving intellgence yang lebih tinggi (kecenderungan kuat untui mengasihi
orang lain,termasuk orang tua. Kemampuan ini juga mengarahkan anak
untuk menggunakan kemampuannya untuk kebaikan.
8. Meningkatkan kemampuan inovasi dan kreativitas.

PENUTUP

A. Simpulan
Dari pembahasan makalah penelitian yang telah dibahas di atas, dapat
disimpulkan bahwa;
1. Midbrain adalah bagian otak yang terletak di tengah yang berfungsi sebagai
jembatan penghubung dan menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri.
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2. Menggunakan otak tengah, anak bisa melakukan kegiatan yang ada di otak
kanan maupun otak kiri.
3. Anak yang menggunakan otak tengah mempunyai keunggulan yang lebih
dari anak yang menggunakan otak kiri atau otak kanan saja.
4. Anak yang memberdayakan otak tengahnya dapat meningkatkan kreativitas
dan menghitung atau numerik dengan baik karena mereka dapat
mengekspresikan daya imajinasi dan kreativitas yang berada di otak kanan,
dan otak kiri yang berhubungan dengan daya hitung dan analisa yang baik
untuk anak.

B. Saran
1. Sebaiknya ada pengembangan data yang secara real tentang otak tengah ini
karena penulis hanya memperkenalkan juga menginformasikan apa dan
bagaimana jika Midbrain diberdayakan untuk anak.
2. Sebaiknya ada penelitian lebih lanjut tentang otak tengah sehingga dapat
menginformasikan kepada pembaca secara lengkap.
3. Jika penyusunan makalah ini kurang sempurna penulis sangat mengharap
kritik dan saran dari semua pihak, supaya dalam penyusunan makalah
selanjutnya dapat tersusun lebih baik lagi.
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PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TPS TERHADAP
NILAI ULANGAN MATEMATIKA UNTUK POKOK BAHASAN OPERASI BENTUK ALJABAR
KELAS VII SMP AL-HUDA SURABAYA
NURUL AFIDA
nurulafida52@yahoo.com
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa guru masih
menggunakan model pembelajaran langsung. Sehingga, siswa kurang berperan
aktif dalam kegiatan belajar dan berdampak pada beberapa nilai ulangan. Salah satu
model pembelajaran yang dapat menumbuhkan rasa kerjasama, berfikir kritis, dan
tanggung jawab pada siswa yaitu model pembelajaran kooperatif tipe TPS. Dalam
pembelajaran ini, siswa saling bertukar fikiran dalam menyelesaikan masalah.
Kemudian siswa diberikan tes tentang materi secara individual. Dengan demikian,
siswa akan termotivasi untuk saling bekerja sama dalam memahami materi.Tujuan
dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh
penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TPS terhadap nilai ulangan
matematika untuk pokok bahasan operasi bentuk aljabar dikelas VII SMP ALHUDA Surabaya.Rancangan penelitian yang dipilih adalah Eksperimental yaitu
model Pre-Test Post-Test Control Group Design. Sasaran penelitian ini adalah
siswa kelas VII SMP AL-HUDA Surabaya. Data dikumpulkan dengan
menggunakan metode tes, dan data yang diperoleh berupa data kemampuan awal
(Pre-Test) dan Hasil Post-Test Matematika. Dari hasil analisis diperoleh nilai
signifikansi sebesar 0,001. Nilai ini menunjukkan bahwa nilai sig < α yaitu 0,001 <
0,05, sehingga dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan nilai
ulangan matematika antara kelompok yang menggunakan model pembelajaran
langsung dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif
tipe TPS terhadap nilai ulangan matematika untuk pokok bahasan operasi bentuk
aljabar kelas VII SMP AL-HUDA Surabaya.
Kata Kunci: Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS, Nilai Ulangan Matematika
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PENGARUH GAYA BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA
PADA MATERI SPLDV KELAS X IPS 3 SMA Dr. SOETOMO
SURABAYA TAHUN AJARAN 2013-2014
Titis Novia Ardianti 1
Yayuk Agustina 2
Thiez_phie@ymail.com1
agustinayayuk@gmail.com2
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa masing-masing siswa memiliki gaya belajar
yang berbeda. Gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh siswa dalam menangkap
stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Gaya belajar ada 4 macam,
yaitu gaya belajar auditori, gaya belajar visual, gaya belajar kinestetik dan gaya belajar campuran.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Adakah pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar
siswa pada materi SPLDV Kelas X IPS 3 SMA Dr. Soetomo Surabaya?”. Tujuannya adalah untuk
mengetahui pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar siswa pada materi SPLDV Kelas X IPS 3
SMA Dr. Soetomo Surabaya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Dr.
Soetomo Surabaya. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 37 siswa terdiri dari 20 siswa
laki-laki dan 17 siswa perempuan kelas X IPS 3 SMA Dr. Soetomo Surabaya. Metode pengumpulan
data yang digunakan adalah metode angket dan tes hasil belajar. Sedangkan metode analisis data
menggunakan dengan gaya belajar yang lain.
Kata kunci : gaya belajar, hasil belajar, SPLDV

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Seorang guru hanya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik jika memahami
dengan baik, jelas, dan benar tentang apa sebenarnya pendidikan. Menurut Ki Hajar
Dewantara (dalam Faturrahman, 2012:2)
“Pendidikan yaitu tuntunan didalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun
maksudnya pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada
anak-anak itu. Tujuannya agar siswa sebagai manusia dan sebagai anggota
masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggitingginya”.
Ketika membicarakan tentang pendidikan, maka tidaklah lepas orang tersebut
dari pembicaraan tentang belajar. Ada beberapa pendapat tentang belajar yang
dikemukaan oleh para ahli. Menurut Witherington (dalam Hanafiah, 2010:7)
“belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai
pola-pola respons baru yang berbentuk ketrampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan,
dan kecakapan”.
Oleh karena itu, anak mempunyai pemikiran yang bervariasi pada saat anak
tersebut belajar. Dan karena itu pula anak mempunyai pemikiran-pemikiran yang
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lebih maju. Pendapat tersebut diperkuat oleh Carl R. Rogers (dalam Faturrahman,
2012:9-10) “belajar adalah untuk membimbing anak kearah kebebasan dan
kemerdekaan, mengetahui apa yang baik dan yang buruk, dapat melakukan pilihan
tentang apa yang dilakukannya dengan penuh tanggung jawab sebagai hasil
belajar”.
Drysdale, Ross, & Schuylts (2001); Sternberg (1997) (dalam Santrock,
2008:155) mengemukakan bahwa “gaya belajar dan berfikir bukanlah kemampuan,
tetapi cara yang dipilih seseorang untuk menggunakan kemampuannya”. Oleh
sebab itu, setiap anak memiliki cara yang tepat untuk belajar dan menguasai konsep
yang dipelajari. Pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat dari Nasution (2008:94)
“gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam
menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecah soal”.
2. Rumusan Pertanyaan
Dari uraian latar belakang di atas dirumuskan pertanyaan “Adakah pengaruh
gaya belajar terhadap hasil belajar siswa pada materi SPLDV Kelas X IPS 3 SMA
Dr. Soetomo Surabaya?”
3. Tujuan
Tujuan dari diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gaya belajar
terhadap hasil belajar siswa pada materi SPLDV Kelas X IPS 3 SMA Dr. Soetomo
Surabaya.
4. Manfaat
Penelitian dilakukan agar menghasilkan beberapa manfaat, khususnya pada
pihak-pihak berikut ini.
1. Bagi siswa,
Dapat mengetahui gaya belajar yang dimiliki, untuk mempermudah penguasaan
konsep materi yang dipelajari.
2. Bagi guru,
Membantu guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas untuk
mendapat hasil belajar siswa yang baik.
B. KAJIAN PENELITIAN
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Pembelajaran adalah usaha sadar guru untuk membantu siswa, agar siswa dapat
belajar sesuai kebutuhan dan minatnya. Salah satu pembelajaran yang harus didapat
oleh siswa adalah mata pelajaran matematika.
1. Gaya Belajar
Gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh siswa dalam
menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan
soal.Macam-macam gaya belajar tersebut memiliki ciri dan cara belajar yang
masing-masing berbeda. Menurut Aqib (2011:69-71), ciri dan cara belajar dari gaya
belajar adalah:
a. Gaya belajar auditoris
1) Ciri auditoris:
a) Belajar melalui mendengar,
b) Memahami arti pembicaraan dengan mendengarkan nada nuansa
pembicaraan lainnya, dan
c) Senang berbicara panjang lebar.
2) Cara belajar auditoris:
a) Mengutamakan mendengar penjelasan dari guru,
b) Siswa lebih efektif,
c) Partisipasi dalam diskusi, berpidato, dan presentasi,
d) Membaca dengan bersuara, merangkai materi dengan musik,
e) Menghafal dengan bersuara, dan
f) Menulis dengan bersuara atau mendiktekan.
b. Gaya belajar kinestetik
1) Ciri kinestetik:
a) Belajar melalui gerak, praktik, dan menyentuh,
b) Ikut praktik langsung dan aktif mengeksplorasi lingkungan,
c) Sulit untuk duduk diam, dan
d) Perhatian mudah teralihkan.
2) Cara belajar kinestetik:
a) Sesi singkat dengan break,
b) Aktivitas fisik selama menghafal atau belajar,
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c) Posisi berdiri, atau mengunyah permen karet,
d) Pembelajaran global ke detail,
e) Membaca dengan menunjuk menggunakan jari,
f) Praktikum, bermain peran,
g) Berbicara lambat, anggota tubuh bergerak, dan
h) Gemar beraktivitas fisik.
c. Gaya belajar visual
1) Ciri visual:
a) Belajar melalui melihat,
b) Berfikir dalam bentuk gambar,
c) Memandang sikap tubuh dan ekspresi wajah, dan
d) Senang duduk di depan.
2) Cara belajar visual
a) Menggunakan catatan dan hands-out,
b) Buku berilustrasi,
c) Baca sendiri,
d) Gunakan warna untuk pointers tertentu,
e) Gambar, tabel, peta, grafik, diagram, multimedia, dan ide gambar
f) Belajar di tempat yang sepi, dan
g) Menghafal dengan asosiasi gambar.
d. Gaya belajar campuran (read/write: membaca dan menulis)
Cara belajar yang terbaik untuk pemilik gaya belajar campuran adalah:
1) Mengulang dan mengingat kembali isi catatan dengan cara menulis berkalikali,
2) Menuliskan catatan dalam hati berkali-kali,
3) Menuliskan ulang inti catatan dengan kata-kata sendiri,
4) Catatan dituliskan dalam bentuk daftar/list dan berupa poin-poin.
Gaya belajar ini mempunyai kemampuan yang baik dalam membuat daftar,
menggunakan kamus, menggunakan hand-out, catatan, dan sebagainya. Gaya
belajar ini memudahkan siswa untuk menerima stimulus dengan cara membaca dan
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menulis dalam waktu yang bersamaan. Kemampuan siswa untuk mendengar dan
menulis sangat tinggi dalam gaya belajar campuran
C.METODE PENELITIAN
Menurut Masyhuri (2008:8) “penelitian adalah salah satu media yang dipakai
dalam menulis dengan prosedur yang telah ditentukan”. Penelitian bukan sekedar
menulis saja, namun ada pelbagai prosedur yang harus di pahami oleh peneliti agar
penelitian tersebut berhasil.
1. Populasi
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Dr. Soetomo
Surabaya.
2. Sampel
Sampel yang diambil untuk penelitian adalah 1 kelas dari jumlah kelas X SMA
Dr. Soetomo Surabaya yaitu kelas X IPS 3. Dengan jumlah siswa laki-laki 20 orang
dan jumlah siswa perempuan 17 orang. Jadi, jumlah seluruh siswa adalah 37 orang.
1. Angket (kuesioner)
Dalam penelitian ini peneliti menggunkaan angket (kuesioner) untuk
pengumpulan data yang diperlukan penelitian. Menurut Trianto (2012:57) “angket
adalah kumpulan dari pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada seseorang
(responden), dan cara menjawab juga dilakukan dengan tertulis”.
2. Tes hasil belajar (THB)
Selain penggunaan angket pengumpulan data dari penelitian ini juga
menggunakan tes hasil belajar. Menurut Trianto (2012:61) “tes hasil belajar yaitu
alat untuk mengukur tingkat ketuntasan siswa, berupa nilai yang diperoleh dari
pelaksanaan tes”. Tes hasil belajar akan menghasilkan nilai yang menjadi tolak ukur
keberhasilan siswa dalam meraih hasil belajar yang baik.
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Metode Analisis Data
Menganalisis data merupakan salah satu langkah yang penting dalam sebuah
penelitian. Peneliti harus memastikan teknik yang tepat untuk menganalisis data
yang sudah diperoleh. Teknik analisis data atau cara yang digunakan untuk
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mengolah data yang telah diperoleh dari penelitian ini adalah teknik analisis
statistik, karena data bersifat kuantitatif yang berupa angka.
Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh informasi tentang ada
atau tidaknya pengaruh gaya belajar siswa terhadap hasil belajar siswa, maka teknik
yang digunakan adalah analisis variabel satu arah (one way analysis of varians),
dengan terlebih dahulu melihat normalitas dan homogenitas dari sampel penelitian.
a. Uji Homogenitas
Untuk melakukan uji homogenitas, statistic uji yang digunakan adalah Tes Levene
adapun hipotesis yang akandibuktikan adalah sebagai berikut :
H0 :ketiga sampel adalah homogen
H1 :ketiga sampel tidak homogen
Berdasarkan hasil perhitungan dengan SPSS didapat data seperti dalam tabel
berikut.
Tabel 4.4
Test of Homogeneity of Variances
Prestasi
Levene Statistic
df1
df2
Sig.
1,813
2
34
,179
Dari data tabel terlihat bahwa nilai dari sig.= 0,197, karena taraf signifikan sama
dengan 0,05 sehingga kesimpulannya H0 diterima atau dapat dikatakan bahwa
sampel adalah homogen.
b.

Uji Normalitas

Untuk melakukan uji normalitas, statstik uji yang digunakan adalah Kolmogorov
Smirnov, adapun hipotesis yang akan dibuktikan adalah sebagai berikut :
H0 :sampel dari populasi berdistribusi normal
H1 :sampel dari populasi tidak berdistribusi normal
Berdasarkan hasil perhitungan dengan SPSS didapat data seperti dalam tabel
berikut.
Tabel 4.5
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Prestasi
N
37
Mean
86,22
Normal Parametersa,b
Std.
11,722
Deviation
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Absolute
,194
Positive
,120
Negative
-,194
Kolmogorov-Smirnov Z
1,181
Asymp. Sig. (2-tailed)
,123
Berdasarkan hasil di atas diperoleh bahwa nilai dari sig. adalah 0,123 karena taraf
Most Extreme
Differences

signifikan sama dengan 0,05 sehingga kesimpulannya H0 diterima atau dapat
dikatakan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
c.

Anaisis varian satu arah (ANAVA)

Karena syarat untuk menggunakan ANAVA dipenuhi maka langkah berikutnya
adalah melakukan uji ANAVA satu arah sebagai berikut :
1) Memformulasikan hipotesis penelitian:
Ho : 1   2  3 (Ada perbedaan hasil belajar siswa berdasarkan Gaya Belajarnya)
H1 : paling sedikit dua diantara rata-rata tidak sama
2) Menentukan   0,05
3) Hasil perhitungan dengan SPSS, dinyatakan dalam tabel berikut :

N

Mean

Tabel 4.6
Descriptives
Prestasi
Std.
Std.
Deviation
Error

95% Confidence
Interval for Mean
Lower Bound

Upper
Bound

Visual
17
90,29
9,726
2,359
85,29
Auditori
13
82,15
10,723
2,974
75,67
Kinestetik
7
83,86
15,900
6,010
69,15
Total
37
86,22
11,722
1,927
82,31
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata pada masing-masing gaya

95,29
88,63
98,56
90,12
belajar

berbeda. Pada gaya belajar visual memiliki rata-rata 90,29, gaya belajar auditori
memiliki rata-rata 82,15, dan gaya belajar kinestetik memiliki rata-rata 83,86.

Between Groups
Within Groups
Total

Tabel 4.7
ANOVA
Prestasi
Sum of Squares df
Mean Square
F
536,191
2
268,096 2,067
4410,079
34
129,708
4946,270
36
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa metode antar kelompok (between
groups) adalah 536,191 dan metode dalam kelompok (within gropus) adalah
4410,079.
PLOTS
Dari

tabel

ANOVA

didapat bahwa
sama

nilai

dengan

artinya

sig.
0,142,

lebih

besar

dari

0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa H0 diterima atau dapat dikatakan tidak ada
perbedaan secara nyata antara siswa yang mempunyai gaya belajar tertentu, tetapi
apabila dilihat dari plot rata-ratanya terlihat ada perbedaan yang mencolok antara
hasil belajar siswa yang bergaya belajar auditori dan visual. Untuk melihat
perbedaan ini secara nyata maka dilakukan uji t.
Hasil perhitungan dengan uji t diperoleh sebagai berikut :
Tabel 4.8
Independent Samples Test
Levene's Test
t-test for Equality of Means
for Equality
of Variances
F
Sig.
t
df
Sig. (2-tailed)
Equal variances
,384 ,540 2,174
28
,038
assumed
Prestasi
Equal variances
2,145
24,559
,042
not assumed
Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai sig. sama dengan 0,038 dan ini lebih kecil
dari 0,05 (alpha) sehingga dapat dikatakan ada perbedaan yang signifikan antara
siswa yang bergaya belajar auditori dengan visual.
E. KESIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Padahasil SPSS v20 terlihat bahwa nilai sig. sama dengan 0,038 dan ini ≤
dari 0,05 (α) sehingga dapat dikatakan ada perbedaan yang signifikan antara siswa
yang bergaya belajar auditori dengan visual. Namun tidak ada perbedaan pada gaya
belajar kinestetik. Serta masing-masing siswa memiliki gaya belajar yang tidak
sama dan gaya belajarpun tidak dapat dirubah atau dihilangkan dan diganti dengan

522

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2014
“ Membangun Paradigma Baru Pembelajaran Matematika melalui
Implementasi Kurikulum 2013 “
Surabaya, 10 Mei 2014
gaya belajar yang lain. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa “tidak ada
pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar siswa pada materi SPLDV kelas X IPS
3 SMA Dr. Soetomo Surabaya tahun ajaran 2013 – 2014”.
A. Saran
1. Hendaknya guru mengetahui gaya belajar siswa, supaya dalam kegiatan belajar
mengajar guru lebih mudah menyampaikan materi. Terutama materi sistem
persamaan linear dua variabel.
2. Untuk lebih memudahkan penyampaian materi guru harus memberitahukan
gaya belajar yang dimiliki siswa, agar siswa lebih mengetahui potensi dan
kapasitas yang ada pada dirinya.
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ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa betapa pentingnya matematika dalam
kehidupan. Salah satu usaha yang dilakukan guru guna meningkatkan mutu pendidikan matematika
adalah menerapkan model pembelajaran NHT dan diharapkan proses pembelajaran matematika
berjalan aktif sehingga dapat meningkatkan ketuntasan belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk
meningkatkan ketuntasan belajar matematika dengan menerapkan metode pembelajaran NHT pada
siswa kelas XI AK3 di SMKN 1 Sooko Mojokerto.
Penelitian ini menggunakan dua siklus yang memiliki empat tahapan yaitu : perencanaan,
pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI
AK3 di SMKN 1 Sooko. Cara pengumpulan data yang digunakan adalah dengan dokumentasi,
wawancara, observasi dan tes. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis untuk mengetahui
ketuntasan belajar siswa secara klasikal. Dari hasil analisis didapatkan bahwa pada siklus 1 sebesar
65,71% dan siklus 2 sebesar 85,71%. Sehingga dapat disimpulkan penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan ketuntasan belajar matematika siswa Kelas XI AK3
SMKN 1 Sooko Mojokerto.
Kata kunci : Metode Pembelajarn NHT, Ketuntasan Belajar

PENDAHULAN
A. Latar Belakang
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003
menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan
pendidik dan guru melalui sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dalam
proses pembelajaran. Utamanya, dalam pembelajaran matematika guru harus
memahami hakikat materi sebagai obyek belajar siswa dan memahami berbagai
model pembelajaran yang dapat merangsang kemauan dan kemampuan siswa
untuk belajar, melalui perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang sebaikbaiknya.
Pemilihan model pembelajaran yang tepat dalam prses belajar matematika
dimungkinkan dapat memotivasi siswa serta memberikan kesan kepada siswa
bahwa belajar matematika menyenangkan. Dalam hal ini guru menempatkan
dirinya sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas kepada siswa untuk
membentuk dan mengembangkan pengetahuan itu sendiri, bukan untuk
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memindahkan pengetahuan.
Salah satu model pembelajaran

yang dapat

mengkolaborasikan

pengembangan diri didalam proses pembelajaran dan banyak melibatkan keaktifan
dan kemandirian siswa adalah model pembelajaran kooperatif (cooperative
learning). Salah satu tipe dalam pembelajaran kooperatif yang akan digunakan
oleh peneliti disini adalah tipe NHT. Model pembelajaran Kooperatif tipe NHT
adalah pembelajaran dimana guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok
kecil yang terdiri dari siswa-siswa yang bekerja sama dalam suatu perencanaan
kegiatan.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka perlu diadakan
penelitian tentang peningkatan ketuntasan pembelajaran matematika melalui
Model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together) Pokok
Bahasan Matematika Keuangan Siswa Kelas XI AK3 di SMKN 1 Sooko
Mojokerto.
B. Rumusan Masalah
Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Berdasarkan latar
belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Apakah
Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT (Numbered Head Together)
dapat meningkatkan ketuntasan belajar matematika siswa kelas XI AK 3 SMKN 1
Sooko Mojokerto?”
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
Meningkatkan ketuntasan belajar matematika dengan menerapkan Model
pembelajaran Kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together) pada siswa kelas
XI AK 3 di SMKN 1 Sooko Mojokerto
D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Guru:
Menambah pengetahuan guru tentang pembelajaran kooperatif, khususnya
pada pembelajaran kooperatif tipe NHT (Nubered Head Together), diharapkan
pembelajaran menjadi lebih kondusif.
2. Bagi Siswa:
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Memberikan variasi pengalaman belajar pada siswa agar tidak monoton, dan
dapat meningkatkan semangat mereka dalam belajar. Dengan pembelajaran
kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together) diharapkan dapat meningkatkan
prestasi belajar sehingga dapat memenuhi kriteria ketuntasan pembelajaran
matematika sesuai yang telah ditentukan.
3. Bagi Sekolah
Hasil Penelitian ini akan memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah
dalam rangka perbaikan pembelajaran.

METODE PENELITIAN

A. Subjek dan Latar Penelitian
1. Subjek penelitian
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI AK3 di SMKN 1 Sooko
Mojokerto yang berjumlah 35 siswa.
2. Waktu penelitian
Penelitian ini dilakukan pada tanggal 11-26 Nopember 2013, berlokasi di
SMKN 1 Sooko Mojoketo yang terletak dijalan R. A Basuki No. 5 Telp. (
0321 ) 322694.
B. Rancangan Penelitian
Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah PTK yang terdiri
dari beberapa siklus, yang terdiri dari 4 komponen yaitu perencanaan, tindakan,
observasi dan refleksi dalam suatu spiral yang saling terkait. Menurut wina
sanjaya : 53, pelaksanaan penelitian tindakan kelas Manakala digambarkan
model spiral yang dikembangkan oleh Hopkins,sebagai berikut :
Perencanaan
Refleksi

SIKLUS I

Pelaksanaan

/Aksi
Pengamatan
Perencanaan
Refleksi

SIKLUS II
Pengamatan

?
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Secara detail, langkah - langkah tiap siklus dalam penelitian ini adalah
1. Perencanaan
Rencana yang disusun mencakup semua langkah tindakan secara rinci
mulai dari instrument pembelajaran sampai materi.
2. Pelaksanaan Tindakan / Aksi
Tindakan ini dilakukan dengan menggunakan panduan perencanaan
yang telah disusun oleh peneliti.
3. P e n g a m a t a n / Observasi
Observasi dilaksanakan selama

proses

pembelajaran di kelas

berlangsung dengan menggunakan instrumen yang telah dibuat.
4. Refleksi
Dengan kata lain refleksi merupakan tindakan evaluasi yang
dilakukan oleh guru pada saat akhor pelajaran yang berupa kuis.
C. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah :

1. Metode dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang
dimaksudkan dalam penelitian ini adalah berbentuk data, hasil ketuntasan siswa
pada saat belum diterapkan model pembelajaran NHT hingga diterapkannya
model tersebut.
2. Metode Tes
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode tes subjektif. Tes
subjektif adalah prosedur yang digunakan untuk mengukur sesuatu dengan cara
dan aturan-aturan yang sudah ditentukan.
D. Teknik Analisa Data
Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas, peneliti menggunakan data
kuantitatif dan dianalisis secara deskriptif. Data yang diperoleh pada
penelitian ini berupa lembar observasi selama proses pembelajaran dan
tes pada setiap siklus. Adapun teknis analisis data yang digunakan :
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p=

f
x 100%
N

Keterangan :
f

= frekuensi yang sedang dicari persentasenya.

N

= Number of Cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu).

p

= angka persentase.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini, peneliti akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:
A. Penyajian Data
1. Hasil Observasi Aktivitas Guru
Tabel 4.1 : Hasil Pengamatan Aktivitas Guru pada Siklus I

1

Aspek yang
diamati
Kegiatan Awal

2

Kegiatan Inti

3

Kegiatan Akhir

No

Indikator







Melakukan apersepsi
Membangkitan skemata siswa
Membentuk kelompok
Menjelaskan materi
Menjelaskan tugas kelompok
Membimbing siswa bekerja
secara kooperatif
 Membimbing siswa dalam
melaksanakan teknik NHT
(Numbered Head Together).
 Membimbing jalannya proses
pembelajaran
 Melakukan evaluasi

Jumlah

Kriteria penilaian
4
3
2
1










20

12

a. Kriteria sangat baik
Aktivitas yang “sangat baik” dilakukan oleh guru dalam proses
pembelajaran yaitu terdapat pada indikator nomer: 1,2,3, 4,5, sehingga diperoleh :
f
x 100%
N
5
= x 100%
9

P=

= 56 %
Tabel 4.2 : Hasil Pengamatan Aktivitas Guru pada Siklus II
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No

Aspek yang
diamati

1

Kegiatan Awal

2

Kegiatan Inti

3

Kegiatan Akhir

Indikator







Melakukan apersepsi
Membangkitan skemata siswa
Membentuk kelompok
Menjelaskan materi
Menjelaskan tugas kelompok
Membimbing siswa bekerja
secara kooperatif
 Membimbing siswa dalam
melaksanakan teknik NHT
(Numbered Head Together).
 Membimbing jalannya proses
pembelajaran matematika
 Melakukan evaluasi

Jumlah
a. Kriteria sangat baik

Kriteria penilaian
4
3
2
1









36

Aktivitas yang “sangat baik” dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran
yaitu terdapat pada indikator nomor: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, sehingga diperoleh :
f
x 100%
N
9
= x 100%
9

P=

= 100 %
2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa
Data aktivitas siswa adalah data kegiatan siswa dalam proses pembelajaran.
Tabel 4.3 : Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran Siklus I
No

Aspek yang diamati

Indikator

1

Kegiatan Awal

 Berada didalam kelas sebelum
pelajaran dimulai
 Keterlibatan dalam pembangkitan
skemata
 Memperhatikan secara seksama
penjelasan dari guru
 Aktif mencatat materi pelajaran
yang disampaikan guru
 Kesediaan menjadi anggota
kelompok
 Keterlibatan dalam menyelesaikan
tugas kelompok
 Belajar secara kooperatif
 Bertamu kekelompok lain

2

Kegiatan Inti
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3

Kegiatan Akhir

 Keterlibatan dalam proses belajaran
dan presentasi
 Keterlibatan dalam membahas hasil
kerja
 Menanggapi evaluasi




20

Jumlah

18

a. Kriteria sangat baik
Aktivitas yang “sangat baik” dilakukan oleh siswa dalam proses
pembelajaran yaitu terdapat pada indikator nomor: 1,2,3,4,5. Sehingga diperoleh :
n
x 100%
N
5
=
x 100%
11

P=

= 45 %
Tabel 4.4 : Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran Siklus II
No

Aspek yang diamati

Indikator

1

Kegiatan Awal

 Berada didalam kelas sebelum
pelajaran dimulai
 Keterlibatan dalam pembangkitan
skemata
 Memperhatikan secara seksama
penjelasan dari guru
 Aktif mencatat materi pelajaran
yang disampaikan guru
 Kesediaan menjadi anggota
kelompok
 Keterlibatan dalam
menyelesaikan tugas kelompok
 Belajar secara kooperatif
 Bertamu kekelompok lain
 Keterlibatan dalam proses
pembelajaran dan presentasi
 Keterlibatan dalam membahas
hasil kerja

2

3

Kegiatan Inti

Kegiatan Akhir

 Menanggapi evaluasi

Kriteria penilaian
4
3
2
1












32

Jumlah

9

a. Kriteria sangat baik
Aktivitas yang “sangat baik” dilakukan oleh siswa dalam proses
pembelajaran yaitu terdapat pada indikator nomor: 1,2,3,4,5,6,7,8. Sehingga
diperoleh :
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n
x 100%
N
8
=
x 100%
11

P=

= 73 %
Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa di atas, menunjukkan bahwa
adanya peningkatan aktivitas guru sebesar 44% dan aktivitas siswa sebesar 28%.
B. Analisis Data Hasil Penelitian Persiklus
1. Data Tabel 4.5 Dokumentasi Hasil belajar siswa ( Prasiklus )
No.

Nama

L/P

Tes

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.

Ainur Rohmah Ayu Ningtyas
Alim Nur Rohmah
Aning Sulistiyowati
Ayu Diana Clarasanti
Catur Megayanti
Della Septhany isranto
Dewi Anjar Mastrin
Dina Okti Auliyah
Dwi Linda Sari
Eka Yuniar Parwanti
Enggar Tri Asmarini
Fitria Dwy Rahmawati
Fitria Wahyu Ningtyas
Heni Novia Kusuma Ningsih
Ika Yulia Rohmah
Indah Wahyuni
Luviati
Mas’udatul Jannah
Mila Rofika
Mita Aditia
Nori Siswana Putri
Novin Yustina Pramesti
Nungki Dwi Wahyuni
Renanda Ayu Kinanti
Renita Ratnasari
Rida Oktavia
Rike Zharismasari
Riris Ariskha
Siti hanifah
Suci Andarini
Umi Masruroh
Verina Eka Fitriyanti
Viska Tristanti
Yuli Wulandari
Zherly Charera

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

74
68
45
78
85
82
79
73
77
74
79
73
68
68
65
75
60
56
72
73
67
73
79
65
74
72
75
80
75
79
76
73
45
54
79
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Ketuntasan hasil
belajar
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas

Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas

Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas

Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas

Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas

Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas

Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
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Prosentase ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal adalah sebagai
berikut :

p=

f
x 100%
N

14
 100%
35
 0,4  100%
 40%


Tabel 4.6 Hasil analisis tes siswa Prasiklus
NO
Uraian
Hasil Prasiklus
1 Prosentase belajar siswa secara klasikal
40%
2 Jumlah siswa yang tuntas belajar
14
3 Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar
21
Berdasarkan hasil analisis tes, prosentase ketuntasan belajar secara
klasikal mencapai 40 %. Karena belum mencapai ketuntasan belajar secara
klasikal maka akan dilakukan penelitian tindakan kelas dengan
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT.
1. Kegiatan pada Siklus I
Siklus I dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan dengan
alokasi waktu 2 x 45 menit, tindakan yang dilaksanakan pada siklus I
adalah sebagai berikut:
a. Perencanaan
Siklus

pertama

diawali

dengan

perencanaan

meliputi

pembuatan instrument pembelajaran.
b. Pelaksanaan Pembelajaran
Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin tanggal
11 Nopember 2013 pukul 10.10 – 11.30 WIB. Pertemuan kedua
dilaksanakan

pada

hari

Selasa

tanggal

12 Nopember 2013

pukul 06.30 – 08.00 WIB.
C. Data Hasil Tes
1) Data Tabel 4.7 Dokumentasi Hasil Tes siswa ( siklus I )
No.

Nama

1.
2.

Ainur Rohmah Ayu N
Alim Nur Rohmah

Nilai Setiap Nomor
1
2
3
4
5
10
12 14 20 20
5
10 10 20
3
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Hasil
Tes
76
48

Ketuntasan
hasil belajar
Tuntas
Tidak Tuntas
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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.

5
10
10
10
10
10
10
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6
8
10
6
5
8
10
10
10
10
8
8
10

Aning Sulistiyowati
Ayu Diana Clarasanti
Catur Megayanti
Della Septhany isranto
Dewi Anjar Mastrin
Dina Okti Auliyah
Dwi Linda Sari
Eka Yuniar Parwanti
Enggar Tri Asmarini
Fitria Dwy Rahmawati
Fitria Wahyu Ningtyas
Heni Novia Kusuma N
Ika Yulia Rohmah
Indah Wahyuni
Luviati
Mas’udatul Jannah
Mila Rofika
Mita Aditia
Nori Siswana Putri
Novin Yustina Pramesti
Nungki Dwi Wahyuni
Renanda Ayu Kinanti
Renita Ratnasari
Rida Oktavia
Rike Zharismasari
Riris Ariskha
Siti hanifah
Suci Andarini
Umi Masruroh
Verina Eka Fitriyanti
Viska Tristanti
Yuli Wulandari
Zherly Charera

10
20
20
19
20
20
20
10
20
20
20
15
20
16
20
14
16
20
15
15
20
15
20
20
15
20
16
20
15
15
20
15

10
19
25
30
14
10
20
5
23
21
10
14
13
20
18
20
20
15
15
5
15
15
15
15
20
30
20
15
15
15
15
15

10
20
10
10
20
14
10
20
10
20
20
20
20
10
12
10
20
20
20
20
20
5
20
20
15
10
15
15
20
20
20
15

5
10
20
20
20
14
10
20
20
10
20
20
10
20
10
20
10
10
10
20
15
5
15
15
20
10
15
20
20
20
15
5

40
79
85
89
86
68
70
60
83
81
80
79
73
76
70
74
76
75
70
76
78
50
76
75
78
80
76
83
80
78
0
78
70

Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas

Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas

Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas

Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas

Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas

Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas

Keterangan :
Nomor 1 = Nilai maksimal 10
Nomor 2 = Nilai maksimal 20
Nomor 3 = Nilai maksimal 30
Nomor 4 = Nilai maksimal 20
Nomor 5 = Nilai Maksimal 20
Prosentase ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal dari tabel diatas
adalah sebagai berikut :

p=

f
x 100%
N
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23
 100%
35
 0,6571  100%
 65,71%


Tabel 4.8 Hasil analisis tes siswa siklus 1
NO
1
2
3

Uraian

Hasil Prasiklus

Prosentase belajar siswa secara klasikal
Jumlah siswa yang tuntas belajar
Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar

65,71 %
23
12

Pada tabel 4.7 dan 4.8 menunjukkan perolehan hasil rata – rata tes
diperoleh presentase ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 65,71%.
d. Refleksi
Penampilan mengajar guru dapat dikategorikan

baik

dalam

menyiapkan bahan pembelajaran di dalam kelas. Namun berdasarkan
data yang diperoleh terdapat kendala, yaitu : siswa kurang
memperhatikan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan
siswa banyak yang lupa tentang materi pembelajaran sebelumnya.
e. Tahap revisi
Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus 1 ini masih terdapat
kekurangan, maka untuk memasuki siklus II diadakan perbaikan, Revisi
tersebut diantaranya sebagai berikut :
a. Guru harus mendistribusikan waktu secara baik.
b. Guru harus lebih dekat dengan siswa dalam setiap kesempatan.
c. Guru perlu lebih terampil dalam memotivasi siswa.
2. Kegiatan pada Siklus II

Siklus

kedua

a.

Perencanaan

diawali

dengan

perencanaan

meliputi

pembuatan instrument pembelajaran.
b. Pelaksanaan Pembelajaran
Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin tanggal
19 Nopember 2013 pukul 10.10 – 11.30 WIB. Pertemuan kedua
dilaksanakan

pada

hari

Selasa
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pukul

06.30 – 08.00

WIB.

Adapun pelaksanaan pembelajaran

mengacu pada RPP.
C. Data Hasil Tes ( Tahap Observasi )
1) Data Tabel 4.9 Hasil Tes siswa (siklus II)
No

Nama

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.

Ainur Rohmah Ayu N
Alim Nur Rohmah
Aning Sulistiyowati
Ayu Diana Clarasanti
Catur Megayanti
Della Septhany isranto
Dewi Anjar Mastrin
Dina Okti Auliyah
Dwi Linda Sari
Eka Yuniar Parwanti
Enggar Tri Asmarini
Fitria Dwy Rahmawati
Fitria Wahyu Ningtyas
Heni Novia Kusuma N
Ika Yulia Rohmah
Indah Wahyuni
Luviati
Mas’udatul Jannah
Mila Rofika
Mita Aditia
Nori Siswana Putri
Novin Yustina Pramesti
Nungki Dwi Wahyuni
Renanda Ayu Kinanti
Renita Ratnasari
Rida Oktavia
Rike Zharismasari
Riris Ariskha
Siti hanifah
Suci Andarini
Umi Masruroh
Verina Eka Fitriyanti
Viska Tristanti
Yuli Wulandari
Zherly Charera

1
10
5
2
15
20
23
25
8
9
20
20
15
16
20
4
10
10
15
10
11
9
10
30
15
10
9
10
25
13
17
15
2
5
10
10

Nilai Setiap Nomor
2
3
4
5
20 30 10 10
20 25 10
8
20 10 10
8
20 30 10 10
20 30 10 10
20 30 10 10
20 30 10 10
20 30 10 10
20 30 10 10
20 10 10 10
16 30 10 10
20 30 10 10
20 30 10 10
20 25 10 10
20 30 10 10
20 30 10 10
20 30 10 10
20 25 10 10
20 30 10 10
20 30 10 10
20 30 10 10
20 30 10 10
20 30 10 10
20 30 10 10
20 30 10 10
20 30 10 10
20 30 10 10
20 30 10 10
20 30 10 10
20 30 10 10
20 30 10 10
20 30 10 10
8
10
5
10
20 30 10 10
25 25 10 10

Keterangan :
Nomor 1 = Nilai maksimal 30
Nomor 2 = Nilai maksimal 20
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Hasil
Tes
80
68
50
85
90
93
95
78
79
70
86
85
86
85
74
80
80
85
80
81
79
80
100
85
80
79
80
95
83
87
85
82
38
80
80

Ketuntasan
hasil belajar
Tuntas
Tidak Tuntas
Tadk Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas

Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas

Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas

Tuntas
Tuntas
Tuntas

Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas

Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
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Nomor 3 = Nilai maksimal 30
Nomor 4 = Nilai maksimal 10
Nomor 5 = Nilai Maksimal 10
Prosentase ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal
dari tabel diatas adalah sebagai berikut :

p=

f
x 100%
N

30
 100%
35
 0,8571  100%
 85,71%


Tabel 4.10 Hasil analisis tes siswa siklus II
NO
1
2
3

Uraian
Prosentase belajar siswa secara klasikal
Jumlah siswa yang tuntas belajar
Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar

Hasil Prasiklus
85,71 %
30
5

d. Refleksi
Berdasarkan data yang diperoleh dari nilai tes siswa pada siklus 2 ketuntasan belajar
secara klasikal sudah mencapai ketuntasan. Hasil pada siklus 2 mengalami
peningkatan lebih baik dari siklus 1. Adanya peningkatan hasil belajar pada siklus
2 ini disebabkan selama KBM siswa mudah memahami materi yang diberikan.
Karena sudah sesuai dengan rancangan penelitian yang telah disusun maka tidak
perlu melakukan siklus III.
B. Pembahasan
Melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menggunakan pembelajaran
kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan ketuntasan pembelajaran siswa pada
pembelajaran matematika kelas XI AK 3 SMKN 1 Sooko Mojokerto. Hal itu
dapat dilihat dari peningkatan hasil ketuntasan klasikal pada siklus I sebesar
65,71 % dan pada siklus II sebesar 85,71 %. Pada siklus II ketuntasan belajar
siswa tercapi secara klasika.
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KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama dua siklus, dan
berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penerapan model
pembelajaran koopertif tipe NHT ( Number Head Together ) dapat meningkatkan
ketuntasan belajar siswa kelas XI AK 3 SMKN 1 Sooko Mojokerto. Hal itu terbukti
dari hasil ketuntasan klasikal pada siklus I sebesar 65.71% dan hasil ketuntasan
klasikal pada siklus II sebesar 85.71%.
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PROSES ABSTRAKSI SISWA MAN SIDOARJO DALAM MEMAHAMI
KONSEP PERSAMAAN GARIS SINGGUNG LINGKARAN BERDASARKAN
KEMAMPUAN MATEMATIKA
Hidayatul Solikah
Fitrina Dwi Nur R.
Siti Maria
Jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Adi
Buana Surabaya
hS.atul@gmail.com
ABSTRAK
Proses abstraksi adalah proses atau aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan
pengetahuan baru maupun konsep-konsep yang dasar pada metematika yang berkaitan dengan
sesuatu yang abstrak. Untuk mempermudah proses abstraksi maka digunakan media pembelajaran.
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan proses abstraksi siswa Madrasah Aliyah Negeri
Sidoarjo dalam memahami konsep persamaan garis singgung lingkaranberdasarkan kemampuan
matematika siswa.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa
kelas XI-IPA 2 yang terdiri dari tiga siswa dengan kriteria siswa berkemampuan matematika tinggi,
sedang, dan rendah. Subjek dipilih berdasarkan dokumentasihasil ulangan siswa
sebelumnya.Metode pengumpuln data dengan dokumentasi dan wawancara berbasis tugas. Teknik
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analytic induction dan constant comprison.
Data akan dikelompokkan ke dalam kategori, lalu dilakukan perbandingan silang antar kategori
tersebut.
Dari hasilanalisis, didapatkan bahwa siswa dengan kemampuan matematika tinggi, mampu
memunculkan proses abstraksi dengan cepat. Siswa dengan kemampuan matematika sedang,
terkadang dapat memunculkan proses abstraksi lama terkadang dapat memunculkan proses abstraksi
dengan cepat. Sedangkan siswa dengan kemampuan matematika rendah lama dalam memunculkan
proses abstraksi bahkan terkadang proses abstraksi tidak muncul sama sekali.
Kata kunci : Media Pembelajaran, Proses abstraksi siswa

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Matematika mempunyai karakteristik yang bersifat abstrak yaitu “sesuatu
yang tak berwujud” atau “hanya gambar pikiran” serta berkaitan dengan pola
berpikir (kamus besar bahasa Indonesia, 2010). Di mana kemampuan pikiran
manusia untuk mengetahui sifat abstrak dari objek dan menggunakannya tanpa
kehadiran obyek (Bold.T.2004 dalam Marsigit).
Berdasarkan karakteristik matematika yang abstrak maka seorang guru
matematika harus berusaha mengkongkritkan sifat abstrak dari objek pelajaran
matematika. Sekalipun guru mengkongkritkan pelajaran matematika di sekolah,
dengan mengkenalkan konsep melalui benda-benda konkret, siswa tetap
didorong untuk melakukan proses abstraksi, yaitu mengabaikan artibut-artibut
yang tidak penting, menangkap kesamaan-kesamaan (abstraksi) dari objek538
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objek (Soleh, 1999). Proses abstraksi pada setiap siswa berbeda-beda
berdasarkan kemampuan dan pengetahuan matematika yang dimiliki siswa
masing-masing.
Abstaksi adalah suatu yang mendasar dalam matematika. Hudoyo dalam
Binur, 2010 mengatakan bahwa “Berpikir matematika merupakan kegiatan
mental, yang dalam prosesnya selalu menggunakan abstraksi dan generalisasi.
Keberadaan proses abstraksi pada proses pembelajaran merupakan suatu
keharusan, karena proses abstraksi berperan penting dalam pembentukan
konsep-konsep matematika (Ferari dalam Farida Nurhasana, 2010).
Menurut Hazewinkel (dalam Shulhany dan Binur, 210), abstraksi adalah
komponen penting dari aktivitas mental yang bertujuan untuk meneruskan
konsep-konsep dasar matematika.

Selain itu abstraksi merupakan dasar

membentuk konsep baru, di mana dalam setiap pembelajaran matematika siswa
selalu melalui proses abstraksi. Sebagai contoh, bilangan asli diabstraksikan dari
proses menghitung atau proses matching, kemudian bilangan asli tersebut
digunakan sebagai objek untuk membangun bilangan bulat melalui abstraksi.
Kemudian bilangan rasional, bilangan real dan bilangan kompleks berturut-turut
dibangun melalui abstraksi.
Piaget membedakan tiga macam abstraksi sebagai berikut: abstraksi empiris
(Empiris Abstraction), abstraksi empiris-palsu (Pseudo-Empirical Abstraction),
dan abstraksi refleksif (Abstraction Reflective). Abstraksi reflektif sendiri
memiliki level-level aktivitas sebagai berikut: Level pertama adalah pengenalan
(recognition), level kedua adalah representasi (representation), level ketiga adalah
abstraksi struktural (structural abstraction), dan level keempat atau level tertinggi
adalah kesadaran struktural (structural awareness).
Di Indonesia abstraksi belum dipandang sebagai salah satu proses tahap
berpikir matematiks. Sedangkan menurut Sangzhi, Zhang, dan Siming dalam
Ulum 2011 menyebutkan bahwa salah satu cara agar siswa dapat berpikir
matematis adalah dengan mengembangkan pemikiran matematika abstrak.
Agar pemikiran matematika abstrak siswa dapat berkembang, siswa harus
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dilibatkan dalam proses penerapan simbol-simbol dan bilangan sehingga
tercipta makna tentang bilangan dan simbol-simbol.
Terkait dengan proses abstraksi dalam pembelajaran yang berlangsung
beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah metode pembelajaran, model
pembelajaran, bahan ajar, ketersediaan dan penggunaan media pembelajaran
ataupun keterampilan guru dalam mengelola proses pembelajaran (dalam
Farida Nurhasana, 2010). Salah satu aspek yang sangat penting dalam proses
pembelajaran dalah media pembelajaran.
Media pembelajaran memiliki fungsi sumber sebagai pembawa informasi
dari sumber guru menunju penerima siswa. Sehingga dapat membantu siswa
menerima informasi atau dapat meningkatkan pemahamaan siswa terhadap
matematika guna mencapai tujuan pembelajaran. Suatu aktivitas pembelajaran
yang bermakna serta perangkat-perangkat kognitif dapat meningkatkan
keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar dan
membangkitkan kemampuan refleksinya terhadap konsep-konsep dan
hubungan-hubungan yang sedang dikaji.
Melihat paparan di atas, penelitian ini inggin menjawab permasalahan,
Bagaimana proses abstraksi siswa Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo dalam
memahami konsep persamaan garis singgung lingkaran

berdasarkan

kemampuan matematika siswa? yang hasilnya diharapkan dapat bermanfaat
bagi guru matematika untuk dapat mengembangkan proses abstraksi siswa
berdasarkan kemampuan matematika siswa yang berbeda-beda. Dengan
demikian penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui proses abstraksi siswa
Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo dalam memahami konsep persamaan garis
singgung lingkaran berdasarkan kemampuan matematika siswa.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka
dirumuskan permasalah sebagai berikut :
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“Bagaimana proses abstraksi siswa Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo dalam
memahami konsep persamaan garis singgung lingkaran berdasarkan
kemampuan matematika siswa?”
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang tertera pada rumusan
masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk “Mengetahui proses abstraksi
siswa Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo dalam memahami konsep persamaan
garis singgung lingkaran berdasarkan kemampuan matematika siswa.”
D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, manfaatnya
adalah sebagai berikut:
1. Memberi tambahan wawasan dan ilmu terhadap peneliti sehingga lebih
mantap dalam menjalankan tugas sebagai pengajar.
2. Untuk mengetahui proses abstraksi siswa dengan tingkat kemampuan yang
berbeda.
3. Untuk menciptakan suatu pembelajaran yang benar-benar dapat memacu
siswa lebih aktif, kreatif dalam pembelajaran.
PEMBAHASAN
A. Metode Penelitian
Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk melihat secara
mendalam proses abstraksi yang terjadi pada diri siswa yang belajar di kelas
dengan menggunakan media pembelajaran.Penelitian ini harus dilakukan pada
kondisi yang alamiah bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan
berbentuk kata-kata atau gambar, lebih menekankan pada proses, melakukan
analisis secara induktif, dan lebih menekan pada makna. Maka penelitian ini
adalah penelitian kualitatif (Sugiyono dalam Shulhany). Pengambilan data
dilaksanakan di Madrasah Negeri Aliyah Sidoarjo kabupaten Sidoarjo. Subjek
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dalam penenelitian adalah siswa kelas XI-IPA 2, semester ganjil tahun ajaran
2013/2014. Subjek yang dipilih adalah tiga orang siswa berdasarkan hasil dari
dokumentasi yaitu nilai ulangan siswa sebelumnya.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian berupa dokumentasi dan
wawancara berbasis tugas. Wawancara berbasis tugas dilakukan setelah hasil
tes tulis dari ketiga siswa di analisis.
Pengenalan
“Apa informasi yang kamu dapat dari soal diatas?”
Representasi
“Bagaimana caranya kamu mengerjakan soal ini?”
Abstraksi Struktural?
“Apa ada cara lain dalam mengerjakan soal ini?”
Kesadaran struktural
“Mengapa kamu menyimpulkan bahwa persamaan garis singgung ada di luar
lingkaran?”

B. Hasil Penelitian
Hasil penilitian ini berupa wawancara dan tes tulis.
1. Proses abstraksi yang terjadi pada siswa A
Hasil penenelitian proses abstraksi siswa A dengan kemampuan
matematika tinggi, sebagai berikut:
No.
1.

Abstraksi Reflektif
yang Muncul
Pengenalan
(Recognitif)

2.

Representasi
(representation)

3.

Abstraksi Struktural
(Structural
Abstraction)

Karakteristik
Menggingat kembali aktivitas sebelumnya yang
berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi
dan mengidentifikasi aktivitas sebelumnya yang
berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi.
Menyatakan hasil pemikiran sebelumnya dalam
bentuk diagram, simbol matematika, kata-kata, tabel,
grafik
untuk
membantu
refleksi/proyeksi/rekonstruksi
serta
menerjemahkan dan mentransformasikan informasi
atau struktur ke dalam model matematika.
Merefleksi aktivitas sebelumnya kepada situasi baru
dan mengembangkan strategi baru untuk suatu
masalah, dimana sebelumnya belum digunakan
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4

Kesadaran Struktural
(Structural
Awareness)

Siswa A mampu memberikan argumenargumen atau alasan-alasan dengan benar
terhadap keputusan yang telah dibuat, sadar
akan kemampuannya untuk mengantisipasi
hasil pemecahan masalah tanpa menjelankan
semua aktivitas yang dipikirkan, dan
merefleksikan keputusan yang dibuat untuk
aktivitas berikutnya.

Siswa A dapat memahami soal yang diberikan dengan baik, sehingga
dapat berpikir atau melakukan abstraksi dengan cepat. Dia melakukan
abstraksi representasi dengan Menerjemahkan dan mentransformasi
matematika informasi atau struktur ke dalam model matematika berbentuk
simbol-simbol dan gambar.
Selanjutnya siswa A struktural (structural abstraction)
merefleksikan

aktivitas

sebelumnya

kepada

situasi

dengan

baru

dan

mereorganisasikan struktur masalah matematika berupa menyusunnya.
Dia juga menyelesaikan masalah dengan cara yang dikembangkan sendiri.
Siswa A mampu Memberikan argumen-argumen atau alasan-alasan
terhadap keputusan yang dibuat, serta menghubungkan aktivitas yang
terjadi secara terstruktur.
2. Proses abstraksi yang terjadi pada siswa B
Hasil penenelitian proses abstraksi siswa B dengan kemampuan
matematika sedang, sebagai berikut:
No.
1.

2.
3.

4

Abstraksi Reflektif
yang Muncul
Pengenalan
(Recognitif)

Representasi
(representation)
Abstraksi Struktural
(Structural
Abstraction)
Kesadaran Struktural
(Structural
Awareness)

Karakteristik
Menggingat kembali aktivitas sebelumnya
yang berkaitan dengan masalah yang sedang
dihadapi
dan
mengidentifikasi aktivitas
sebelumnya yang berkaitan dengan masalah
yang sedang dihadapi.
Menerjemahkan dan mentransformasikan informasi
atau struktur ke dalam model matematika.

Merefleksi aktivitas sebelumnya kepada situasi
baru
Siswa B mampu memberikan argumenargumen atau alasan-alasan dengan benar
terhadap keputusan yang telah dibuat.

Siswa B dalam memahami soal atau mengidentifikasi struktur
masalah dan menghubungkanya sedikit kurang memahami, hal ini
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memunculkan abstraksi yang sedikit lama tetapi terkadang abstraksi yang
muncul pada siswa B cepat.
Siswa B mampu mengingat kembali aktivitas sebelumnya dan
menarapkan kembali terhadapa soal yang dihadapi. Dia dapat
menerjemahkan dan mentrasformasikan informasi atau struktur kedalam
model matematika. Siswa B tidak dapat mengembangkan starategi baru
terhadap soal yang berkembang cenderung dia tidak mampu memahami
soal yang berkembang. Dia dapat mereorganisasikan struktur masalah
matematika berupa menyusunya dan merefleksi aktivitas sebelumnya
kepada situasi baru.
3. Proses abstraksi yang terjadi pada siswa C
Hasil penenelitian proses abstraksi siswa C dengan kemampuan
matematika redah, sbagai berikut:
No.
1.

Abstraksi Reflektif
yang Muncul
Pengenalan
(Recognitif)

2.

Representasi
(representation)

3.

Abstraksi Struktural
(Structural
Abstraction)
Kesadaran Struktural
(Structural
Awareness)

4

Karakteristik
Mengidentifikasi aktivitas sebelumnya yang
berkaitan dengan masalah yang sedang
dihadapi, tetepi lama dalam memunculkan
proses abstraksi.
Menerjemahkan
dan
mentransformasikan
informasi atau struktur ke dalam model
matematika.
Mereorganisasikan struktur masalah matematika
berupa
menyusun,
tetapi
tidak
dapat
mengembangkannya
Mampu memberikan argumen-argumen atau
alasan-alasan dengan benar terhadap
keputusan yang telah dibuat.

Siswa C kurang menaruh perhatian terhadap saol yang dibaca,
sehingga berpikir agak lama dalam memahami soal. Siswa C memerlukan
waktu lama untuk melakaukan proses abstraksi dalam mengerjakan soal.
Siswa C dapat mengingat aktivitas sebelumnya yang telah dihadapi
dan diterapkan lagi. Dia terkadang dapat menerjemahkan dan
mentrasformasikan informasi atau struktur kedalam model matematika,
namun dalam mengembangan strategi

baru dan mererorganisasikan

strukrtur soal yang dihadapinya tidak bisa. Sehingga dia tidak dapat
memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan.
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Siswa C terkadang memberikan argumen-argumane terhadap
keputusan-keputusan yang telah dibuat, namun tidak dapat membuat
alternatif lain ketika mendapatkan kesulitan. Terkadang proses abstraksi
tidak muncul ketika siswa C menyelesaikan soal.

PENUTUP
A. SIMPULAN
Sesuai dengan tujuan masalah dalam penelitian ini, maka kesimpulan sebagai
berikut:
1. Proses abstraksi yang terjadi pada siswa dengan kemampuan matematika
tinggi.
Siswa dengan kemampuan matematika tinggi ini mampu memunculkan
abstraksi dengan cepat, karena dapat memahami soal dengan baik. Dapat
mentrasformasikan informasi, merefleksikan aktivitas sebelumnya, dan
memberikan argumen terhadap keputusan yang dibuat.
2. Proses abstraksi yang terjadi pada siswa dengan kemampuan matematika
sedang
Siswa dengan kemampuan

matematika sedang terkadang dapat

memunculkan abstraksi agak lama dan terkadang dapat memunculkan
abstraksi dengan cepat. Dapa mentrasfomasikan informasi dan membuat
argumen

terhadap

keputusan

yang

dibuat

namun

tidak

dapat

mengembangkan setrategi baru.
3. Proses abstraksi yang terjadi pada siswa dengan kemampuan matematika
rendah.
Siswa dengan kemampuan matematika rendah sulit atau lama dalam
memunculkan abstraksi bahkan terkadang proses abstraksi tidak muncul.
Namun dapat mentransformasikan informasi, serta siswa juga tidak bisa
mengembagkan strategi yang baru terhadap soal yang berkembang. Siswa
mampu membuat argumen dan alasan terhadap keputusan yang dibuta.
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B. SARAN
1. Kepada Para Guru
a. Untuk guru mata pelajaran matematika disarankan menggunakan
media pembelajaran untuk memunculkan proses abstraksi pada setiap
siswa atau dapat menggunakan model pembelajaran lain yang dapat
mengarahkan siswa pada proses abstraksi.
b.

Guru matematika juga harus memperhatikan kemampuan yang
dimiliki oleh setiap siswa karena setiap siswa memiliki kemampuan
yang berbeda-beda.

2. Kepada peneliti lain
Bagi peneneliti yang terkait dengan topik abstraksi, disarankan
melakukan penenlitian tentang kemampuan yang lain seprti: kemampuan
berfikir kreatif, kemampuan berfikir lebih tinggi, dan lain-lain. Selain itu
peneneliti juga dapat menggunakan berbagai model pembelajaran yang
lebih beragam, agar menjadi alternatif bagi para guru untuk meningkatkan
aspek abstraksi.
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PENGARUH METODE DRILL TERHADAP PRESTASI BELAJAR
MATEMATIKA SISWA SMA KARTIKA 1V-3 SURABAYA
Abu Bakar1
Siti Nurlailah2
Yeremias Mahur3
abuburn91@gmail.com1
nurlailah72@gmail.com2
yerimahur@yahoo.co.id3
Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak sedikit dari kalangan pelajar yang tidak menyukai
matapelajaran matematika. Kelemahan dalam berhitung dan malas menghadapi banyak rumus
menjadi beberapa penyebabnya. Namun mengingat bahwa matematika memiliki peranan penting
dalam berbagai aspek kehidupan, maka perlu suatu penyelesaian terhadap permasalahanpermasalahan tersebut, salah satunya adalah diperlukan penggunaan sebuah metode lain bagi para
guru terhadap murid, termasuk memberikan kegiatan latihan soal, tanya jawab dan diskusi guna
meningkatkan minat belajar dan ketangkasan (keterampilan) siswa mengenai ilmu matematika
sehingga prestasi belajar matematika siswa menjadi lebih baik.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah terdapat perbedaan prestasi belajar
matematika antara siswa yang diajar dengan menggunakan metode drill dan dengan metode ceramah
di kelas XII IPS SMA Kartika IV-3 Surabaya?”. Tujuan dari penelitian ini adalah “untuk mengetahui
apakah terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang diajar dengan
menggunakan metode drill dan dengan metode ceramah di kelas XII IPS SMA Kartika IV-3
Surabaya”.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan pada dua kelas, yaitu kelas
XII IPS 1 dan kelas XII IPS 3 pada materi yang sama yaitu matriks. Kedua kelas tersebut diberikan
perlakuan yang berbeda. Data penelitian diperoleh dari post-test, yang kemudian dilakukan analisis
menggunakan uji-t dengan dk = 58, dan α = 0,05 sehingga diperoleh t tabel = 2,002 dan t hitung =
2,129. Berdasarkan hasil tersebut, menunjukkan bahwa t hitung > t tabel yang berarti H0 ditolak.
Maka dapat disimpulkan bahwa “terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang
diajar dengan menggunakan metode drill dan dengan metode ceramah di kelas XII IPS SMA Kartika
IV-3 Surabaya”.
Kata Kunci: metode drill, metode ceramah, prestasi belajar

I.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Menurut Gardner, salah satu kecerdasan manusia adalah kecerdasan
logis matematis. Kecerdasan ini berkaitan dengan berhitung atau
menggunakan angka dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan logis
matematis menuntut seseorang berpikir secara logis, linier, dan teratur yang
dalam teori belahan otak disebut berfikir konvergen. Sedangkan dalam
fungsi belahan otak, kecerdasan logis matematis merupakan fungsi kerja
otak belahan kiri.
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Pembelajaran logis matematis ini dapat dikembangkan dengan baik
di sekolah, jika guru memiliki komitmen untuk menerapkan pembelajaran
yang bertujuan mengembangkan kecerdasan logis matematis tersebut.
Berbicara mengenai ilmu matematika memang sangat menyenangkan, ada
kepuasan tersendiri ketika bisa menyelesaikan tantangan-tantangan dalam
matematika.
Namun, tidak sedikit dari para siswa yang tidak menyukai
matapelajaran matematika. Banyak rumus dan lemah dalam berhitung
termasuk beberapa alasannya. Faktor lain adalah kemungkinan besar karena
kurang kreatifnya guru dalam memilih metode pembelajaran, sehingga
terkesan monoton. Hal ini bisa mengurangi minat dan prestasi belajar siswa
dalam matapelajaran matematika. Hidup tanpa ada bantuan dari orang lain,
tidak akan pernah bisa. Begitu juga dalam proses belajar mengajar harus ada
rasa saling mendukung antara murid dan guru, agar menuai hasil yang
maksimal.
Ilmu matematika adalah ilmu yang memang tidak akan lepas dari
berhitung dan rumus-rumus. Perlu suatu cara sehingga rumus-rumus
tersebut tetap bisa melekat dalam pikiran kita walau tanpa menghafalnya.
Diantaranya adalah memahami materi dengan baik dan perlunya kebiasaan
pribadi untuk mengerjakan latihan soal tentang matematika. Termasuk
beberapa cara yang dapat dikembangkan oleh guru agar mampu
mengoptimalkan proses pembelajaran adalah menggunakan bermacammacam strategi tanya jawab dengan siswa, menyediakan kesempatan bagi
para siswa untuk melakukan pengamatan dan analisis, menghargai semua
pendapat (alasan dan jawaban) siswa dalam menyelesaikan soal, dst.
Cara lain yang dapat ditempuh adalah membangun diskusi dengan
siswa tentang berbagai kesulitan yag mereka hadapi dalam belajar,
khususnya untuk matapelajaran matematika. Diskusi ini bukan saja dapat
memberikan masukan kepada guru tentang strategi apa yang paling tepat
diterapkan dalam pembelajaran, tetapi guru juga dapat melihat berbagai
konsep atau topik yang perlu dioptimalkan kepada siswa.
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Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti berpendapat bahwa metode
yang sesuai adalah “metode drill”. Metode ini bisa membantu siswa dalam
mengingat rumus-rumus matematika, mampu meningkatkan kemampuan
cepat dan tepat berhitung siswa, mampu memaksimalkan pemahaman dan
penguasaan siswa terhadap materi matematika, sehingga meningkatkan
prestasi belajar matematika siswa.
Metode ini akan mengajak dan membiasakan siswa untuk sering
mengerjakan latihan soal tentang matematika, khususnya materi yang
dikaji. Selain itu, siswa juga akan dibiasakan dengan soal tanya jawab dan
diskusi, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Untuk itu peneliti
mengambil judul “Pengaruh Metode Drill terhadap Prestasi Belajar
Matematika Siswa SMA Kartika IV-3 Surabaya” dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka
rumusan masalah yang bisa diambil oleh peneliti adalah “apakah ada
perbedaan prestasi belajar matematika materi matriks antara siswa yang
diajar dengan menggunakan metode drill dan dengan metode ceramah di
kelas XII IPS SMA Kartika IV-3 Surabaya?”.

C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum
a. Melaksanakan salah satu dari Tri Darma Perguruan Tinggi.
b. Untuk mengetahui prestasi belajar matematika siswa materi matriks
dengan menggunakan metode drill dan metode ceramah di kelas XII
IPS SMA Kartika IV-3 Surabaya”.
c. Untuk meningkatkan ketangkasan, keterampilan dan motivasi siswa
dalam belajar matematika.
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2. Tujuan Khusus
Untuk mengetahui apakah ada perbedaan prestasi belajar
matematika materi matriks antara

siswa

yang diajar dengan

menggunakan metode drill dan dengan tanpa metode drill di kelas XII
IPS SMA Kartika IV-3 Surabaya”.

D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Siswa
Siswa akan mampu menjadi lebih berkualitas dan lebih menguasai
materi matematika dengan baik, sehingga mampu meningkatkan prestasi
belajar matematikanya. Keuntungan yang lain adalah ketika prestasi
belajar siswa telah membaik, siswa akan termotivasi untuk lebih
semangat dalam belajar matematika.
2. Bagi Guru
Penelitian ini akan mampu membuat para calon guru dan guru
berpikir kembali mengenai metode atau model pengajaran apa yang
cocok untuk digunakan dalam pembelajaran matematika siswa sesuai
dengan situasi dan kondisi.
Ketika metode atau model pengajaran yang digunakan telah sesuai,
tentu akan membuat pemahaman belajar matematika siswa lebih baik.
Pemahaman belajar matematika siswa yang baik akan mampu membuat
prestasi belajar matematika siswa juga lebih baik. Jika prestasi belajar
matematika siswa sudah membaik, maka para murid akan termotivasi
untuk lebih semangat dalam belajar dan juga sangat mungkin membuat
para guru lebih semangat lagi dalam mengajar.
3. Bagi Sekolah
Ketika metode drill ini mampu meningkatkan pemahaman dan
prestasi belajar siswa, mampu meningkatkan semangat belajar siswa, dan
mampu meningkatkan semangat mengajar para guru, maka bukan tidak
mungkin hal ini akan mengangkat nama dan meningkatkan kualitas
sekolah yang bersangkutan.
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II.

METODE PENELITIAN
A. Rancangan penelitian
Penelitian adalah terjemahan dari kata research dalam bahasa inggris.
Kata research sendiri berasal dari kata re yang berarti “kembali” dan to
search berarti “mencari”. Dengan demikian, dapat kita pahami arti
sebenarnya dari kata research adalah “mencari kembali”.
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yang merupakan suatu
proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data beruapa angka
sebagai alat untuk menemukan apa yang ingin diketahui. Penelitian ini
hampir sama dengan penelitian komparatif, sebab membandingkan dua
variabel atau lebih.
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan
“purposive sampling”, yaitu suatu metode penetapan responden untuk
dijadikan sampel berdasarkan pada kriteria atau pertimbangan tertentu yang
ditentukan oleh peneliti sendiri. Penelitian ini menggunakan instrumen
penelitian untuk pengumpulan data dan analisis data yang digunakan dalam
adalah uji-t dua arah dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Penelitian ini
terdapat dua variabel bebas dan satu variabel terikat.
Rancangan penelitian sebagai berikut:
A

T

B

T

Keterangan :
A = Siswa yang belajar dg metode drill (Kel. eksperimen)
B = Siswa yang belajar metode ceramah (Kel. kontrol)
T = tes setelah diberi perlakuan (Post-test)

B. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas diperoleh kesimpulan
bahwa populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang mana
objek-objek itu akan menjadi sumber data dalam penelitian tersebut.
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Dalam penelitian ini, populasi yang bersangkutan adalah seluruh siswa
kelas XII IPS SMA Kartika IV-3 Surabaya.
2. Sampel
Adapun teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan adalah
dari kategori nonprobability sampling, yaitu purposive sampling.
Purposive sampling merupakan metode penetapan responden untuk
dijadikan sampel berdasarkan pada kriteria atau pertimbangan tertentu
yang ditentukan oleh peneliti sendiri. Dengan menggunakan purposive
sampling ini, peneliti bisa memperoleh kriteria sampel sesuai dengan
penelitian yang dilakukan. Untuk itu, sampel yang peneliti pilih dalam
penelitian ini adalah siswa kelas XII IPS 1 dan XII IPS 3 dengan kriteria
atau pertimbangan bahwa keduanya memilki kemampuan yang sama.
Siswa kelas XII IPS 3 yang diajar dengan metode drill dikenal dengan
kelompok eksperimen, sedangkan siswa kelas XII IPS 1 yang diajar
dengan metode ceramah dikenal dengan kelompok kontrol.
C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data bersifat kuantitatif yang peneliti ambil
adalah teknik pengukuran. Alat pengukuran tersebut adalah tes. Dalam
penelitian ini, tes buatan guru menggunakan tes tertulis yang disajikan
dalam bentuk essay maupun objektif. Tes ini digunakan untuk
mengumpulkan data tentang prestasi belajar matematika siswa apada
materi matriks.
D. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh
peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab
pertanyaan (masalah) penelitian. Instrumen juga merupakan alat
pengumpul data yang harus dirancang dan dibuat sedemikian rupa
sehingga menghasilkan data empiris yang mampu menghasilkan
kesimpulan penelitian yang benar. Instrumen-instrumen penelitian yang
peneliti gunakan adalah :
1. RPP
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2. Silabus
3. LKS
4. Tes
E. Prosedur Pengumpulan Data
Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan data
adalah:
1. Menentukan sampel penelitian.
2. Melakukan perlakuan terhadap proses pembelajaran materi
matriks dengan metode drill kepada kelas XII IPS 3 dan dengan
tanpa metode drill kepada kelas XII IPS 1.
3. Memberikan tes kepada kedua kelas dengan soal yang sama dan
juga dalam waktu yang sama, sehingga tidak ada kebocoran soal.
4. Kemudian, dilakukan sebuah analisis data.
F. Teknik Analisis Data
1. Analisis Data
Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu ingin mengetahui apakah
terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang
diajar dengan metode drill dan dengan metode ceramah pada kelas XII
IPS SMA Kartika IV-3 Surabaya, maka peneliti menggunakan “uji t
(t-test)” yaitu membandingkan rata-rata nilai tes siswa yang diajar
dengan metode drill dengan metode ceramah, dengan menggunakan
rumus:

t hitung =

̅̅̅̅
̅̅̅̅
X1 −X
2
1

, dimana S 2 =

1

S√n +n
1

(n1 −1)S21 +(n2 −1)S22
n1+ n2 −2

2

Keterangan:
t = Nilai uji
̅̅̅
X1 = Mean prestasi belajar siswa dengan metode drill
̅̅̅
X2 = Mean prestasi belajar siswa dengan metode ceramah
n1 = Banyak siswa yang diajar dengan metode drill
n2 = Banyak siswa yang diajar dengan metode ceramah
S1 = Standar deviasi siswa yang diajar dengan metode drill
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S1 = Standar deviasi siswa yang diajar dengan metode ceramah
S = Varian
2. Pengujian Hipotesis
Adapun langkah–langkah dalam pengujian hipotesis sebagai
berikut:
a. Merumuskan hipotesis H0 dan H1
H0 : μ1 = μ2 , berarti tidak terdapat perbedaan prestasi belajar
matematika antara siswa yang diajar dengan
metode drill dan dengan metode ceramah.
H1 : μ1 ≠ μ2 , berarti terdapat perbedaan prestasi belajar
matematika antara siswa yang diajar dengan
metode drill dan dengan metode ceramah.
b. Menentukan taraf signifikasi (α)
Penelitian ini menggunakan α = 5% = 0.05 dan derajat
kebebasan (dk) dengan rumus, dk = n1 + n2 − 2, sehingga bisa
menghitung nilai t tabel = t ( α ,
2

c. Menentukan
Daerah
Penolakan H0

n1 +n2 −2 )

nilai thitung

.
Daerah
Penolakan H0

d. Kriteria penerimaan Ho
Daerah
Penerimaan H0

− t( α
2

t( α

, n1 +n2 −2)

2

, n1 +n2−2)

Keterangan :
H0 diterima jika: −t( α ,
2

H0 ditolak jika: thitung > t ( α
2

n1 +n2 −2 )

≤ thitung ≤ t ( α

, n1 +n2−2 )

2

atau thitung < −t( α

e. Kesimpulan : Ho diterima atau ditolak.
III.

PEMBAHASAN
A. Penyajian Data
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Pada penyajian data ini berisi tentang laporan dari pengumpulan data
yang kemudian dianalisis, sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan. Data
hasil yang diambil oleh peneliti adalah dari hasil post-test, yang merupakan
hasil tes dari kemampuan siswa setelah diberi perlakuan, dimana perlakuan
yang peneliti lakukan adalah dengan metode drill dan metode ceramah
kepada 30 siswa yang berbeda.

B. Analisis Data
Berdasarkan perhitungan mean dan standar deviasi tiap-tiap sampel
dari hasil post-test matematika masing-masing, diperoleh deskripsi hasil
post-test matematika seperti pada tabel 4.5 berikut ini.
Tabel 4.5
Deskripsi Hasil Post-test Matematika
No.

Statistik

𝐗𝟏

𝐗𝟐

1

N

30

30

2

̅̅̅
Xn

89,1

84,5

3

(Xn − ̅̅̅
X n )2

3304.7

765.25

4

Sn

10.675

5.137

5

𝑆𝑛2

113.956

26.389

Keterangan:
N/n

: Banyak siswa

X1

: Hasil post test matematika kelompok eksperimen

X2

: Hasil post-test matematika kelompok kontrol

̅
X

: Nilai rata-rata

S

: Standar deviasi

S2

: Varian

Setelah dilakukan analisis data, dilakukan pengujian hipotesis
sehingga dapat diperoleh t hitung = 0.129 > t( α
2

, n1 +n2 −2 )

= 2.002, yang

berarti H0 ”ditolak”. Maka dapat disimpulkan bahwa “terdapat perbedaan
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prestasi belajar matematika antara siswa yang diajar dengan metode drill
dan dengan metode ceramah”.

IV.

SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Dari penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan bahwa terdapat
perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang diajar dengan
metode drill dan dengan metode ceramah di kelas XII IPS SMA Kartika
IV-3 Surabaya.
B. Saran
Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti menyarankan
beberapa hal sebagai berikut:
1. Perlu adanya kata-kata atau kalimat-kalimat motivasi setiap waktu
dari para guru yang mampu meningkatkan semangat dan minat belajar
siswa, terutama di sekolah.
2. Perlu suasana mengajar yang tidak monoton, kreatif, dan
menyenangkan yang mampu menarik simpati para siswa ketika
belajar.
3. Perlu adanya keseimbangan antara banyak siswa yang berkemampuan
dan berkelakuan baik dengan yang tidak baik di kelas masing-masing.
4. Sangat perlu menjadi guru yang kreatif, aktif, cerdas, ramah dan
berakhlak baik agar menjadi teladan yang baik bagi para siswa.
5. Perlunya mencoba metode mengajar yang baru, sesuai dengan situsi
dan kondisi di kelas, salah satunya adalah metode drill.
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KEEFEKTIFAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TSTS
PADA MATERI PLSV SISWA KELAS VII-C SMP AL-AMIN SURABAYA
Imroatus Sholichah
imroatus.sholichah27@gmail.com
Lydia Lia Prayitno
lydia.liaprayitno5@gmail.com
Abstrak
Penelitian ini di latarbelakangi kenyataan pada pencapaian tujuan pendidikan yang diperoleh
selama proses dalam pembelajaran. Melalui pembelajaran kooperatif tipe TSTS dapat diterapkan
dalam pembelajaran matematika sehingga pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, dan efektif.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan pembelajaran kooperatif tipe TSTS pada
materi PLSV ditinjau dari kemampuan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar kelas VII SMP ALAMIN Surabaya. Penelitian ini menggunakan desain “one shoot case study” yang dilaksanakan di
SMP Al-Amin Surabaya. Subjek penelitian adalah siswa kelas VII-C tahun ajaran 2013-2014
dengan jumlah 36 siswa. Hasil penelitian ini adalah 1) kemampuan guru dalam menerapkan
pembelajaran kooperatif tipe TSTS memenuhi kriteria efektif; 2) aktivitas siswa selama proses
pembelajaran berlangsung memenuhi kriteria efektif; sedangkan 3) hasil belajar siswa tidak
memenuhi kriteria efektif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe TSTS
tidak memenuhi kriteria efektif pada materi PLSV siswa kelas VII SMP AL-AMIN Surabaya.
Kata kunci: keefektifan, kemampuan guru, aktivitas siswa, hasil belajar

Latar Belakang
Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia di muka bumi.
Proses pendidikan merupakan suatu aspek kehidupan yang sangat mendasar bagi
pembangunan bangsa. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, melibatkan
beberapa pendukung diantaranya guru sebagai pendidik dan siswa sebagai
subjeknya. Semua komponen ini, diwujudkan melalui interaksi yang dikenal
sebagai proses pembelajaran (Amri dan Ahmadi, 2010:88). Pendapat Amri dan
Ahmad tersebut mengandung makna bahwa keberhasilan dari pencapaian tujuan
pendidikan bergantung pada proses belajar yang dialami siswa. Selama proses
pembelajaran berlangsung akan terjadi interaksi antara siswa dengan siswa, siswa
dengan guru, maupun interaksi siswa dengan sumber belajar yang ada di sekitarnya.
Dalam proses pembelajaran di sekolah terdapat beberapa pelajaran yang
harus dikuasai oleh siswa, salah satu pelajaran itu adalah matematika. Matematika
merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang penting dan mempunyai
peranan dalam perkembangan dunia. Hal ini didasarkan pada pandangan teori
konstruktivisme, bahwa hakikat belajar matematika adalah anak yang belajar
matematika dihadapkan pada masalah tertentu. Melalui masalah yang diberikan,
anak diminta untuk menkonstruksi pengetahuan yang diperolehnya ketika belajar
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dan berusaha memecahkannya. Jadi dapat dikatakan bahwa pembelajaran
matematika di sekolah merupakan suatu proses yang diselenggarakan oleh guru
untuk membelajarkan siswa guna memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan
matematika.
Pelaksanaan pembelajaran matematika di sekolah, sebagian besar siswa
mengalami kesulitan ketika menguasai konsep yang diberikan oleh guru. Tidak
hanya itu saja, seringkali siswa menilai matematika itu membosankan, tidak
menarik, bahkan penuh misteri yang sulit untuk dipecahkan. Hal ini mengakibatkan
nilai matematika menempati posisi terendah dibandingkan pelajaran yang lain.
Banyak penyebab dari hal-hal tersebut, diantaranya masih kurangnya kreativitas
guru dalam menyajikan materi menggunakan model pembelajaran, pemilihan
media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan mendekatkan materi yang akan
dipelajari dengan dunia siswa.
Melalui pendekatan pembelajaran konstruktivisme, siswa lebih difokuskan
pada kesuksesan mengorganisasikan pengalaman yang dimiliki oleh siswa sendiri.
Dengan kata lain, guru dapat mengkondisikan siswa untuk mengkonstruksi sendiri
pengetahuan yang telah dimiliki siswa melalui kegiatan asimilasi dan akomodasi.
Jadi selama proses pembelajaran, siswa tidak hanya menerima saja materi akan
tetapi melalui pancingan-pancingan dari guru, siswa dapat mengkaitkan materi
yang akan dipelajari dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Adanya
pendekatan konstruktivisme diharapkan membuat siswa antusias terhadap
persoalan yang ada sehingga siswa mampu mencoba memecahkan persoalannya
khususnya dalam pelajaran matematika.
Salah satu model pembelajaran yang sejalan dengan paham teori
konstruktivisme adalah pembelajaran kooperatif. Menurut Rusman (2012:202)
mengungkapkan bahwa “pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran
dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara
kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang dengan struktur
kelompok yang bersifat heterogen”. Model pembelajaran ini merupakan model
yang menempatkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang mempunyai
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struktur kelompok yang heterogen. Keheterogenan kelompok dapat ditinjau dari
jenis kelamin, kemampuan, suku, dan lain-lain.
Dalam pembelajaran kooperatif, akan tercipta sebuah interaksi dan
komunikasi yang lebih luas. Hal ini dapat dilihat pada interaksi dan komunikasi
yang terjadi pada siswa dengan siswa, guru dengan siswa, dan siswa dengan guru.
Selain itu, model pembelajaran kooperatif ini membuat siswa memiliki tanggung
jawab yaitu tanggung jawab untuk dirinya sendiri dan membantu sesama anggota
kelompok untuk belajar memecahkan persoalan yang disiapkan oleh guru. Jika
siswa belajar secara kooperatif, maka sifat individual dalam diri siswa dapat diatasi,
begitu juga pada siswa yang cenderung bersikap tertutup terhadap teman, kurang
memberikan perhatian ke teman sekelas, hanya bergaul dengan orang tertentu, dan
bersikap ingin menang sendiri, akan membuat siswa tersebut belajar untuk
bekerjasama dan kolaborasi untuk menanamkan keterampilan sosial pada dirinya.
Penelitian ini memilih tipe model pembelajaran kooperatif tipe TSTS. Model
TSTS ini dipilih karena merupakan sistem pembelajaran kelompok dengan tujuan
agar siswa dapat saling bekerja sama, bertanggung jawab, saling membentu
memecahkan masalah, dan saling mendorong satu sama lain untuk berprestasi. Hal
ini diperkuat oleh pendapat Huda (2013:207) bahwa “kooperatif tipe TSTS ini juga
melatih siswa untuk bersosialisasi dengan baik”. Artinya melalui pembelajaran
kooperatif tipe TSTS memberikan kesempatan kepada kelompok membagikan hasil
dan informasi kepada kelompok lain. Selama penerapan pembelajaran ini, akan
diwarnai kegiatan pembelajaran yang melibatkan pada kegiatan-kegiatan individu.
Misalnya siswa bekerja sendiri dan tidak diperbolehkan melihat pekerjaan siswa
yang lain, selain itu melalui pembelajaran kooperatif tipe TSTS siswa mempunyai
kesempatan untuk bertukar ide dan bertukar informasi dengan siswa lain, supaya
pembelajaran lebih menarik, menyenangkan.
Pembelajaran kooperatif tipe TSTS dapat diterapkan pada pelajaran
matematika. Salah satu materi yang dapat diterapkan model ini adalah pada materi
sistem persamaan linier satu variabel (PLSV). Alasan dipilihnya materi ini karena
berdasarkan hasil wawancara dengan guru mitra diperoleh data bahwa siswa kurang
menguasai materi prasyarat yaitu materi aljabar. Akibatnya pada materi baru
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mengalami kesulitan, selain itu kebanyakan guru dalam menyampaikan materi ke
siswa masih menggunakan pembelajaran konvensional, sehingga siswa tidak
banyak waktu untuk bertanya dan bertukar pikiran dengan siswa yang lain.
Dipilihnya SMP Al-Amin Surabaya sebagai lokasi penelitian, karena peneliti telah
mengadakan komunikasi dengan guru mitra untuk mengetahui kesulitan yang
dialami oleh siswa dan guru di sekolah tersebut.
Tujuan dari penelitian ini adalah “untuk mengetahui keefektifan model
pembelajaran kooperatif tipe TSTS pada materi PLSV kelas VII SMP Al-Amin
Surabaya”. Keefektifan dari pembelajaran dalam penelitian ini akan ditinjau dari 1)
kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran kooperatif tipe TSTS pada
materi PLSV siswa kelas VII SMP Al-Amin Surabaya; 2) aktivitas siswa selama
penerapan pembelajaran kooperatif tipe TSTS pada materi PLSV siswa kelas VII
SMP Al-Amin Surabaya, dan 3) hasil belajar siswa setelah penerapan pembelajaran
kooperatif tipe TSTS pada materi PLSV siswa kelas VII SMP Al-Amin Surabaya.

Metodologi Penelitian
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah “one shoot case
study”.

Artinya dalam desain penelitian ini terdapat suatu kelompok diberi

treatment (perlakuan) dan selanjutnya diobservasi hasilnya. Perlakuan yang
diberikan adalah penerapan pembelajaran kooperatif tipe TSTS pada materi PLSV,
sedangkan hasilnya adalah keefektifan penerapan pembelajaran kooperatif tipe
TSTS pada materi PLSV.
Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VII-C SMP Al-Amin Surabaya
tahun ajaran 2013-2014. Penelitian ini dilakukan selama 3 kali pertemuan, dengan
dua kali proses pembelajaran dan satu kali dilakukan tes hasil belajar. Dua kali
proses pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe TSTS pada
materi PLSV digunakan untuk mengobservasi kemampuan guru dalam mengola
pembelajaran dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Setelah
dua pertemuan itu selesai dan materi PLSV yang diajarkan telah menguasai maka
diadakan tes. Tes yang digunakan adalah tes yang dilakukan secara individu. Tes
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ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar materi PLSV telah diterima siswa
dengan penerapan pembelajaran kooperatif tipe TSTS.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu metode
observasi dan metode tes. Metode observasi digunakan untuk 1) mengobservasi
kemampuan guru mengelola pembelajaran kooperatif TSTS pada materi PLSV, dan
2) mengobservasi aktivitas siswa selama pembelajaran kooperatif tipe TSTS pada
materi PLSV berlangsung. Metode tes digunakan untuk mengetahui ketuntasan
belajar secara individu dan ketuntasan belajar secara klasikal. Dari metode
penelitian yang digunakan maka instrumen penelitian yang digunakan adalah 1)
lembar observasi kemampuan guru; 2) lembar observasi aktivitas siswa dan 3) soal
tes hasil belajar.
Hasil penelitian kemudian dianalisis dengan kriteria: 1) kemampuan guru,
jika dalam proses pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat maka dapat
dikatakan terlaksana dan diberi skor 1. jika rata-rata kemampuan guru memenuhi
kriteria minimal baik, maka memenuhi kriteria keefektifan; 2) aktivitas siswa,
prosentase aktivitas siswa yang relevan dengan kegiatan pembelajaran lebih besar
daripada prosentase aktivitas siswa yang tidak relevan. Aktivitas yang relevan
diantaranya menjawab salam, memperhatikan penjelasan guru atau teman,
menjawab pertanyaan guru atau teman, mengajukan pertanyaan guru atau teman,
membentuk kelompok sesuai arahan guru, berdiskusi sesuai kelompoknya,
presentasi hasil diskusi kelompok, menjawab kuis secara individu, dan
menyimpulkan materi yang dipelajari. Sedangkan, kegiatan yang tidak relevan
diantaranya mengobrol; dan 3) hasil belajar, terpenuhinya ketuntasan belajar secara
klasikal yaitu 85% maka memenuhi kriteria keefektifan. KKM yang digunakan
dalam penelitian ini adalah nilai 70. Pembelajaran kooperatif tipe TSTS dikatakan
memenuhi kriteria keefektifan jika semua kriteria yang telah ditetapkan dalam
penelitian ini telah terpenuhi.

Hasil penelitian
Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian dari penelitian ini sebagai
berikut.
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1.

Kemampuan guru
Mengobservasi kemampuan guru selama penerapan pembelajaran kooperatif

tipe TSTS pada materi PLSV berlangsung dilakukan oleh satu orang observer.
Kemampuan guru didasarkan pada RPP untuk pembelajaran kooperatif tipe TSTS
yang telah disusun oleh peneliti. Pada pertemuan pertama, kemampuan guru
memperoleh skor total 21, yang berada pada kriteria sangat baik. Pada pertemuan
pertama mendapatkan skor 21 karena jumlah kemampuan guru pada pembelajaran
kooperatif tipe TSTS terlaksana sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Pada
pertemuan kedua memperoleh skor total 22, yang berada pada kriteria sangat baik.
Pada pertemuan kedua mendapatkan skor 22 karena jumlah kemampuan guru pada
pembelajaran kooperatif tipe TSTS terlaksana dengan baik sesuai RPP yang telah
dibuat. Dari skor total selama dua pertemuan, maka dapat ditentukan skor rata-rata
kemampuan guru selama penerapan pembelajaran kooperatif tipe TSTS. Skor ratarata dari kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran kooperatif tipe TSTS
adalah 21,5 yang berada pada kategori sangat baik. Dari rata-rata kemampuan guru
dalam mengelola pembelajaran kooperatif tipe TSTS berada pada kriteria baik dan
memenuhi kriteria keefektifan.

2.

Aktivitas siswa
Aktivitas siswa selama proses pembelajaran kooperatif tipe TSTS dapat

ditentukan dengan melakukan observasi aktivitas siswa yang dilakukan selama
proses pembelajaran berlangsung. Dalam penelitian ini, untuk aktivitas siswa yang
diobservasi adalah satu kelompok yang terdiri dari 4 siswa. Aktivitas siswa yang
diteliti merupakan kegiatan yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran
berlangsung dan sesuai dengan RPP yang telah disusun. Aktivitas siswa yang
dilakukan meliputi dua aktivitas yaitu aktivitas yang relevan dan kegiatan yang
tidak relevan. Pada pertemuan pertama, prosentase aktivitas siswa yang relevan
dengan pembelajaran adalah 99,98%, sedangkan prosentase aktivitas siswa yang
tidak relevan dengan pembelajaran adalah 3,12%. Aktivitas yang relevan dengan
pembelajaran lebih besar dikarenakan jumlah prosentase kegiatan siswa selama
proses pembelajaran kooperatif tipe TSTS berlangsung baik. Pada pertemuan
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kedua, prosentase aktivitas siswa yang relevan dengan pembelajaran adalah
99,97%, sedangkan prosentase aktivitas siswa yang tidak relevan dengan
pembelajaran adalah 4,68%. Aktivitas yang relevan dengan pembelajaran lebih
besar dikarenakan jumlah kegiatan siswa selama proses pembelajaran kooperatif
tipe TSTS berlangsung dengan baik.
Sehingga, diperoleh prosentase aktivitas siswa yang relevan dengan pembelajaran
lebih besar daripada prosentase aktivitas siswa yang tidak relevan. Jadi aktivitas
siswa selama penerapan pembelajaran kooperatif tipe TSTS pada materi PLSV
memenuhi kriteria keefektifan.

3.

Hasil belajar
Setelah dilaksanakan dua kali proses pembelajaran kooperatif tipe TSTS

maka prosedur selanjutnya diadakan tes yang dilakukan secara individu. Dari
pelaksanaan hasil tes, siswa yang mengikuti tes berjumlah 35 siswa. Diperoleh data
nilai siswa yang telah memenuhi kriteria KKM adalah 26 siswa, sedangkan nilai
yang tidak memenuhi KKM adalah 9 siswa. Ketuntasan secara individu diperoleh
prosentase ketuntasan secara klasikal sebesar 74,28%. Hal ini menyatakan bahwa
presentase ketuntasan secara klasikal masih belum mencapai peresentase yang telah
ditetapkan yaitu 85%. Jadi hasil belajar siswa setelah penerapan pembelajaran
kooperatif tipe TSTS pada materi PLSV tidak memenuhi kriteria keefektifan.

Pembahasan
Keefektifan ditinjau dari tiga komponen yaitu kemampuan guru, aktivitas
siswa dan hasil belajar maka pada bagian ini akan dibahas hasil penelitian yang
telah dianalisis pada bagian sebelumnya. Berikut ini adalah pembahasan hasil
penelitian.
1.

Kemampuan guru
Untuk mengetahui kemampuan guru peneliti melakukan observasi kemampuan

guru saat proses pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe
TSTS berlangsung pada materi PLSV. Proses pembelajaran kooperatif tipe TSTS
dilakukan selama dua kali pertemuan. Kemampuan guru selama penerapan
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pembelajaran kooperatif tipe TSTS dapat ditentukan sesuai RPP yang telah dibuat.
Jika dalam proses pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat maka dapat
dikatakan terlaksana dengan nilai 1. Pada pertemuan pertama diperoleh skor total
21 dan pada pertemuan kedua diperoleh skor total 22. Dari jumlah dua pertemuan
dalam proses pembelajaran maka dapat ditentukan rata-rata kemampuan guru
selama penerapan proses pembelajaran kooperatif tipe TSTS adalah 21,5. Dari ratarata kemampuan guru dapat diketahui pembelajaran TSTS efektif dengan rata-rata
kemampuan guru dalam kriteria minimal baik.

2.

Aktivitas siswa
Untuk aktivitas siswa yang diteliti hanya satu kelompok yang terdiri dari empat

siswa. Aktivitas siswa yang diteliti merupakan kegiatan yang dilakukan siswa
selama proses pembelajaran berlangsung dan sesuai dengan RPP yang telah dibuat.
Kegiatan siswa meliputi kegiatan yang relevan dan yang tidak relevan. Pada
pertemuan pertama diperoleh prosentase aktivitas siswa yang relevan adalah
99,98% sedangkan aktivitas siswa yang tidak relevan adalah 3,12%. Pada
pertemuan kedua diperoleh prosentase aktivitas siswa yang relevan adalah 99,97%
sedangkan aktivitas siswa yang tidak relevan adalah 4,68%. Sehingga, diperoleh
prosentase aktivitas siwa yang relevan lebih besar dari pada aktivitas siswa yang
tidak relevan. Maka aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan
menerapkan pembelajaran kooperatif tipe TSTS memenuhi kriteria keefektifan.

3.

Hasil belajar
Dari pelaksanaan tes hasil belajar, siswa yang mengikuti tes berjumlah 35

siswa. Diperoleh data nilai siswa yang telah memenuhi kriteria KKM adalah 26
siswa, sedangkan nilai yang tidak memenuhi KKM adalah 9 siswa. Ketuntasan
secara individu diperoleh prosentase ketuntasan secara klasikal sebesar 74,28%.
Ketuntasan belajar secara klasikal tidak terpenuhi, hal ini disebabkan kurangnya
ketelitian siswa dalam membaca dan menjawab soal, selain itu cara siswa dalam
memahami soal tidak sesuai dengan keinginan dari soal. Faktor lainnya adalah
kesalahan siswa dalam mengubah soal cerita ke dalam bentuk matematika, waktu
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yang digunakan untuk menyelesaikan tes dirasa kurang oleh siswa, serta tingkat
kepercayaan diri siswa dalam menyelesaikan tes masih kurang. Jadi dapat dikatakan
untuk kriteria ketuntasan belajar klasikal tidak terpenuhi.
Berdasarkan ketiga komponen di atas dapat disimpulkan bahwa 1) kemampuan
guru mengelola pembelajaran kooperatif tipe TSTS pada materi PLSV memenuhi
kriteria keefektifan pembelajaran; 2) aktivitas siswa selama mengikuti
pembelajaran kooperatif tipe TSTS pada materi PLSV memenuhi kriteria
keefektifan; 3) ketuntasan klasikal belajar siswa tidak memenuhi ketuntasan
klasikal sehingga kriteria keefektifan pembelajaran tidak terpenuhi. Jadi dapat
disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe TSTS tidak memenuhi salah satu
komponen maka penerapan pembelajaran kooperatif tipe TSTS tidak memenuhi
kriteria keefektifan pada materi pokok PLSV siswa kelas VII-C SMP Al-Amin
Surabaya.

Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah penerapan
pembelajaran kooperatif tipe TSTS tidak memenuhi kriteria keefektifan pada materi
pokok PLSV siswa kelas VII-C SMP Al-Amin Surabaya.
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ABSTRAK
Seorang guru yang menggunakan suatu metode diharapkan dapat memberikan kesenangan dan
kepuasan pada siswa yang merupakan salah satu faktor dalam memotivasi siswa agar mampu
menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Salah satu metode
pembelajaran yang efektif adalah problem possing atau pengajuan masalah (soal). Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar matematika siswa yang diajar
menggunakan metode problem posing dengan siswa yang diajar menggunakan metode diskusi di
kelas VII SMPN 32 Surabaya tahun ajaran 2013-2014.
Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VII SMPN 32 Surabaya dan sampel penelitian ini
adalah kelas VII-F sebagai kelas eksperimen dengan jumlah siswa 36 siswa dan VII-E sebagai kelas
kontrol dengan jumlah siswa 35 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan
metode tes. Metode tes ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang hasil belajar matematika
siswa (posttest) setelah diberi treatment (perlakuan) dan mencari perbedaan hasil belajar matematika
siswa. Data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan analisa data kuantitatif Uji-T.
Dari hasil perhitungan analisis data dan uji hipotesis dengan Uji-T, diketahui bahwa
dan
.
berada di daerah penolakan
, karena
. Maka
ditolak, sehingga
diterima. Dengan demikian
hipotesis penelitian diterima, jadi dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika
antara siswa yang diajar dengan menggunakan metode problem posing dengan siswa yang diajar
dengan menggunakan metode diskusi. Hal ini berarti penerapan metode pembelajaran problem posing
mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII
SMPN 32 Surabaya.

Kata Kunci: Pembelajaran Matematika, Metode Problem Posing, Metode Diskusi, Hasil
Belajar Siswa.
A.

Latar Belakang
Di dalam proses pembelajaran, guru harus memiliki strategi agar tujuan yang
diinginkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Maka, penguasaan materi saja
tidaklah mencukupi. Salah satu langkah untuk strategi ini adalah harus menguasai
berbagai teknik penyampaian materi dan juga dapat menggunakan metode yang tepat
dalam proses belajar dan pembelajaran sesuai materi yang digunakan oleh guru adalah
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untuk menyampaikan informasi kepada siswa agar mereka dapat memiliki
pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Seorang guru yang menggunakan suatu metode
diharapkan dapat memberikan kesenangan dan kepuasan pada siswa yang merupakan
salah satu faktor dalam memotivasi siswa agar mampu menggunakan pengetahuannya
untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Salah satu metode pembelajaran yang
efektif adalah problem posing atau pengajuan masalah (soal).
Pengajuan soal dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa karena pengajuan
soal merupakan sarana untuk merangsang kemampuan tersebut. Dengan membuat soal,
siswa perlu membaca informasi yang diberikan dan mengomunikasikan pertanyaan
secara verbal maupun tertulis. Menulis pertanyaan dari informasi yang ada dapat
menyebabkan ingatan siswa jauh lebih baik. Kemudian, dalam pengajuan soal siswa
diberikan kesempatan menyelidiki dan menganalisis informasi untuk dijadikan soal.
Kegiatan menyelidiki tersebut bagi siswa menentukan apa yang dipelajari, kemampuan
menerapkan penerapan dan perilaku selama kegiatan belajar. Hal tersebut menunjukkan
kegiatan pengajuan soal dapat memantapkan kemampuan belajar siswa.
Dalam pembelajaran dengan menggunakan metode problem posing, pada
prinsipnya siswalah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukannya
guru. Penekanan belajar siswa aktif ini dalam dunia pendidikan terlebih di Indonesia
kiranya sangat penting dan perlu.
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, kami selaku penyusun
makalah menetapkan suatu judul makalah pada Seminar Nasional Matematika 2014,
yaitu “Penerapan Metode Problem Posing Dalam Pembelajaran Matematika Pada
Siswa Kelas VII SMPN 32 Surabaya Tahun Ajaran 2013-2014”.

B.

Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam makalah kami, yaitu sebagai berikut:
“Adakah perbedaan hasil belajar matematika siswa yang diajar menggunakan metode
problem posing dengan siswa yang diajar menggunakan metode diskusi di kelas VII
SMPN 32 Surabaya tahun ajaran 2013-2014?”
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C.

Tujuan
Tujuan dari makalah ini adalah:
“Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar matematika siswa yang diajar
menggunakan metode problem posing dengan siswa yang diajar menggunakan metode
diskusi di kelas VII SMPN 32 Surabaya tahun ajaran 2013-2014.”

D.

Manfaat
Adapun manfaat yang diharapkan dari penyusunan makalah ini, adalah:
1.

Bagi sekolah dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan
prestasi atau hasil belajar siswa semaksimal mungkin sehingga mutu pendidikan
di sekolah dapat meningkat.

2.

Bagi guru dapat dijadikan pedoman dalam menentukan metode pembelajaran
yang sesuai dan efektif pada bidang studi matematika untuk mencapai tujuan
pembelajaran matematika.

3.

Bagi siswa untuk membantu siswa agar lebih memahami materi pelajaran yang
telah disampaikan dan meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya pada bidang
studi matematika.

E.

Cara Kerja
Rancangan penelitian pada dasarnya merupakan keseluruhan-keseluruhan proses
pemikiran dan penelitian secara matang, hal-hal yang akan dilakukan dan dijadikan
pedoman selama penelitian. Dengan demikian penulis memastikan rancangan penelitian
apa yang dipergunakan untuk mendekati atau menjawab permasalahan, menguji
hipotesis agar tercapai dan sekaligus memudahkan dalam menentukan teknik analisa
data apa yang cocok dipakai sesuai dengan skala datanya. Dengan demikian rancangan
penelitian bertujuan untuk memberi pertanggungjawaban terhadap semua langkah yang
akan diambil. Adapun rancangan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel
Rancangan Penelitian

X1

X

T

X2

X

T
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Keterangan:
a.

X1 = Siswa yang diberi metode problem posing.

b.

X2 = Siswa yang diberi metode diskusi.

c.

X = Perlakuaan (Treatment)

d.

T = Tes

Adapun langkah-langkah penelitian sebagai berikut:
1.

Mengambil sampel dari dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok
kontrol secara purposive sampling, artinya subjek yang diambil berdasarkan
tujuan tertentu (Suharsimi, 2010: 183). Tujuan disini adalah subjek yang memiliki
kondisi kemampuan yang rata-rata sama. Sehingga diperoleh sampelnya yaitu
kelas VII-F dan kelas VII-E SMPN 32 Surabaya tahun ajaran 2013-2014.

2.

Menggolongkan sampel menjadi dua kelompok, antara kelompok A sebagai kelas
eksperimental yaitu kelas VII-F dan kelompok B sebagai kelas kontrol yaitu kelas
VII-E.

3.

Memberikan perlakuan (treatment) di kelas eksperimen (kelas VII-F)
menggunakan pembelajaran metode problem posing, sedangkan di kelas kontrol
(kelas VII-E) diberikan pembelajaran menggunakan metode diskusi.

4.

Memberikan Posttest (tes hasil belajar) pada kelas VII-F dan VII-E, untuk
mengambil data penelitian.

F.

5.

Melakukan analisis data.

6.

Menyusun interpretasi data.

Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, terdapat beberapa langkah dalam pengumpulan data, yaitu
sebagai berikut:
1.

Peneliti menentukan sampel yang akan diteliti dengan pengambilan sampel secara
purposive sampling, sehingga didapatkan sampelnya yaitu kelas VII-F dan VII-E
SMPN 32 Surabaya tahun ajaran 2013-2014.

2.

Peneliti menganalisis data dokumentasi dari guru untuk mengetahui bahwa kedua
sampel (kelas VII-F dan kelas VII-E) tersebut tidak ada perbedaan yang
signifikan (homogen) dan berdistribusi normal.
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3.

Peneliti memberikan perlakuan (treatment) terhadap kelas eksperimen (kelas VIIF). Perlakuan yang dimaksud adalah pembelajaran dengan menggunakan metode
problem posing. Dan untuk kelas kontrol (VII-E) diberikan perlakuan (treatment)
yang berbeda, yaitu pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi.

4.

Peneliti memberikan tes (Posttest) kepada siswa di kedua kelas (VII-F dan VII-E)
guna menilai hasil belajar siswa selama pemberian perlakuan (treatment) dalam
proses pembelajaran. Serta untuk mengumpulkan data penelitian dan mencari
perbedaan hasil belajar siswa.

5.

Peneliti menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan perhitungan
secara statistik. Hal tersebut dipergunakan untuk menjawab hipotesis yang telah
dirumuskan.

G.

Hasil
Dari hasil perhitungan analisis data dan uji hipotesis dengan Uji-T,
terletak di daerah penolakan. Dengan kata lain

ditolak sehingga

, yaitu ada

perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang diajar menggunakan metode
problem posing dengan siswa yang diajar menggunakan metode diskusi diterima. Hal
tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika antara siswa
yang diajar menggunakan metode problem posing dengan siswa yang diajar
menggunakan metode diskusi. Hal tersebut terbukti dari hasil perhitungan yang sudah
menunjukkan hasil yang signifikan dengan rata-rata nilai posttest siswa kelas
eksperimen (kelas VII-F) yang lebih tinggi dari nilai rata-rata nilai posttest siswa kelas
kontrol (kelas VII-E), yaitu

. Dengan perbedaan rata-ratanya sebesar

15,99.

H.

Pembahasan
Berdasarkan analisis data dan kesimpulan yang telah dibahas sebelumnya, berikut
ini diuraikan deskripsi dan interpretasi hasil penelitian. Hasil uji hipotesis menunjukkan
bahwa hasil belajar matematika kelas eksperimen (kelas VII-F) yang diajar
menggunakan metode problem posing lebih baik daripada kelas kontrol (kelas VII-E)
yang diajar menggunakan metode diskusi dalam pembelajaran matematika. Hasil uji
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tersebut menunjukkan bahwa penerapan metode problem posing mempunyai pengaruh
yang sangat signifikan terhadap hasil belajar matematika terutama pada materi
himpunan pada siswa kelas VII SMPN 32 Surabaya tahun pelajaran 2013 – 2014,
khususnya kelas VII-F.
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada dua kelas yaitu kelas
VII-F (sebagai kelas eksperimen) dan kelas VII-E (sebagai kelas kontrol). Penelitian ini
dilakukan dengan cara memberikan perlakuan (treatment) dalam pembelajaran
matematika pada masing-masing kelas. Masing-masing kelas tersebut diberi perlakuan
(treatment) yang berbeda, yaitu kelas eksperimen diberi perlakuan dengan diajar
menggunakan metode problem posing, sedangkan kelas kontrol diberi perlakuan
dengan diajar menggunakan metode diskusi, tetapi dengan materi pembelajaran yang
sama yaitu “Himpunan”. Hal tersebut dilakukan untuk dapat mengetahui ada tidaknya
perbedaan rata-rata hasil pembelajaran matematika antara kelas eksperimen dengan
kelas kontrol melalui tes (Posttest) yang diberikan setelah pembelajaran, yang
kemudian dianalisis menggunakan analisa statistik.
Hal ini juga ditunjukkan dengan sikap siswa yang lebih aktif. Karena dengan
menggunakan metode pembelajaran problem posing, siswa tidak hanya menerima saja
materi guru, tetapi juga berusaha menggali dan mengembangkan sendiri. Hasil belajar
tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga meningkatkan
keterampilan berpikir.

I.

Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di SMPN 32 Surabaya dan hasil
analisis data, maka dapat ditarik simpulan bahwa ada perbedaan hasil belajar
matematika antara siswa yang diajar menggunakan metode problem posing dengan
siswa yang diajar menggunakan metode diskusi pada pokok bahasan Himpunan di kelas
VII SMPN 32 Surabaya.
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ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa proses pembelajaran lebih berorientasi
pada pandangan sebagai produk berpikir dan kurang memberi perhatian serius pada proses berpikir
siswa. Tugas pokok pendidik adalah menjelaskan proses berpikir siswa dalam mempelajari tujuan
memperbaiki pembelajaran di sekolah.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah ” Bagaimana kreativitas siswa laki-laki dan
perempuan kelas VIII SMPN 12 Surabaya dalam menyelesaikan soal fungsi?”. Tujuan dari penelitian
ini adalah Untuk mendeskripsikan kreativitas siswa laki-laki dan perempuan kelas VIII SMP Negeri
12 Surabaya dalam menyelesaikan soal fungsi.
Kreativitas adalah bakat untuk memunculkan ide-ide baru, meskipun setiap orang pada
dasarnya memiliki bakat kreativitas dan kemampuan untuk mengungkapkan dirinya secara kreatif
dalam bidangnya masing-masing dan dalam kadar yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini untuk
mengukur kreativitas siswa berdasarkan gender siswa kelas VIII SMPN 12 Surabaya dilakukan
dengan tes kreativitas berdasarkan Tes Torrance dengan materi fungsi dan tes wawancara. Kreativitas
siswa dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
Subyek dalam penelitian ini, terdiri dari 40 siswa dari 9 kelas yang ada. Kemudian diseleksi
dalam tiga kategori tingkatan kreativitas siswa yang terdiri dari enam siswa dengan kriteria laki-laki
dengan kreativitas tinggi, laki-laki dengan kreativitas sedang, laki-laki dengan kreativitas rendah,
perempuan dengan kreativitas tinggi, perempuan dengan kreativitas sedang, dan perempuan dengan
kreativitas rendah. Data diperoleh dengan cara tes kreativitas, yang didalamnya dilakukan tes Verbal
dan tes Figural, selanjutnya dilakukan tes wawancara.
Kata Kunci: kreativitas, fungsi, dan gender

A. Latar Belakang
Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah
“pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya
melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat”, Di
Indonesia, semua penduduk wajib mengikuti program wajib belajar enam tahun di
sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah menengah pertama.
Dalam jenjang pendidikan di Indonesia terdiri dari tiga jalur utama yaitu
pendidikan formal, nonformal, dan informal. Siapa pun yang menggunakan tes dan
penilaian, tetap memerlukan pemahaman konsep-konsep dasar matematika.rumah.
Sekolah merupakan tempat untuk menimba ilmu dan tempat untuk mendidik anak,
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meskipun di dalam suatu lingkungan sekolah terdapat gender laki-laki dan perempuan.
Menurut Nugroho (2008:19) “gender sendiri dipahami sebgai sebuah konstruksi sosial
tentang relasi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh sistem dimana
keduanya berada”. Kata gender dalam istilah bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari
bahasa Inggris yaitu “Gender”. Pada umumnya gender dibagi menjadi dua jenis, antara
lain adalah gender laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis gender bukan menjadi
alasan untuk tidak bersekolah, namun ada juga sebagian sekolah yang mengkhususkan
siswanya adalah siswa laki-laki atau perempuan.
Dalam penelitian ini dipilih materi fungsi, karena tanpa memiliki kemampuan
matematika terutama bidang fungsi, seseorang akan mengalami sejumlah problema
dalam pemahaman matematika karena konsep fungsi adalah salah satu konsep dasar dari
matematika dan setiap ilmu

kuantitatif yang berkaitan erat dengan hubungan di

keseharian kita. Maka pentinglah bagi pendidik untuk mengajarkan ilmu fungsi disuatu
sekolah terutama untuk kelas VIII di SMPN 12 Surabaya. Selain itu, materi ini akan
mengasah tingkat kreativitas siswa laki-laki maupun perempuan di kelas VIII untuk
berfikir kreatif dalam setiap permasalahan yang berhubungan dengan fungsi di dalam
lingkungan kelas maupun di lingkungan masyarakat luar.
Dalam penelitian ini, penulis memilih SMPN 12 Surabaya, karena SMPN 12 Surabaya
dikarenakan tempat penelitian diadakan di SMPN 12 Surabaya. Maka dari itu peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Kreativitas Siswa Kelas VIII SMPN 12
Surabaya Dalam Menyelesaikan Soal Fungsi
B. Tujuan
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mendeskripsikan kreativitas siswa kelas VIII SMP Negeri 12 Surabaya dalam
menyelesaikan soal fungsi.
2. Untuk mendeskripsikan kreativitas siswa dalam perbedaan gender pada siswa kelas VIII
SMP Negri 12 Surabaya.
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C. Manfaat
1. Bagi Siswa
a. Dapat menggali potensi untuk selalu berkarya dan kreatif dalam segala bidang.
b. Dapat dijadikan bahan acuan untuk memperbaiki prestasi belajar siswa.
2. Bagi Guru
a. Dapat dijadikan sumbangan ide-ide kreatif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan
terutama dalam ilmu pendidikan matematika.
b. Dapat memberikan wawasan mengenai kreativitas siswa berdasarkan gender siswa.
D. Kajian Teori
1. Kreativitas
a. Pengertian Kreativitas
kreativitas menurut Munandar (1999:45) adalah suatu ungkapan (ekspresi) dari
keunikan individu dalam interaksi dengan lingkungannya.
Berdasarkan ulasan tersebut dapat didefinisikan pengertian kreativitas itu
sendiri adalah kondisi yang memungkinkan seseorang menciptakan produk kreatif
yang bermakna kondisi pribadi dan lingkungan dimana sesorang akan melibatkan
dirinya dalam proses kesibukan dan kegiatan secara kreatif untuk menciptakan halhal yang baru dilingkungannya.
Hal ini dikarenakan kreativitas merupakan kemampuan yang tidak dapat
diukur dan bersifat divergen (meluas) dalam bentuk pemikiran terbuka yang
menjajagi macam-macam kemungkinan suatu jawaban terhadap suatu persoalan atau
masalah sehingga

keberhasilan proses-proses kreatif tidak akan terlepas dari

keterlibatan kemampuan berpikir yang luas.
Menurut Rogers (dalam Munandar, 1999:18) ‘sumber dari kreativitas adalah
kecenderungan untuk mengaktualisasikan diri, mewujudkan potensi, dorongan untuk
menjadi berkembang dan menjadi matang’. Artinya, peran kreativitas sangatlah
penting bagi kemajuan diri seseorang dan bangsanya guna untuk mendapatkan hasil
yang lebih baik.
b. Jenis-Jenis Kreativitas
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Menurut Munandar (1999:58), jenis-jenis kreativitas terbagi menjadi dua jenis yaitu.
1) Kreativitas Verbal (kata-kata)
Kemampuan untuk membuat kombinasi baru, berdasarkan data, informasi atau
unsur-unsur yang ada diungkapkan secara verbal. Kemampuan untuk menciptakan
tidak perlu hal-hal yang baru sama sekali, tetapi merupakan gambaran dari hal-hal
sudah ada sebelumnya.
2) Kreativitas Figural (gambar)
Kemampuan untuk menemukan bermacam-macam bentuk di dalam rangkaian
gambar guna untuk mengembangkan kreativitas gambar yang mengungkap
kelancaran, keluwesan, dan originalitas berpikir, yang ditujukan untuk mengungkap
potensi kreativitas yang tersembunyi

khususnya pada siswa dasar hingga

mahasiswa.
Berdasarkan dari hasil ulasan di atas maka penelitian kreativitas ini
berpedoman pada teori TTCT (Torrance Tes of Creative Thingking). Menurut
Munandar (1999:65-66) “Tes Torrance dimaksudkan untuk memicu ungkapan
secara simultan (serentak) dari beberapa operasi mental kreatif yang terutama
mengukur kelancaran, kelenturan, orisinalitas, dan kerincian (elaborasi)”. Tes
Torrance tentang berpikir kreatif terdiri dari bentuk verbal dan figural, keduanya
berkaitan dengan proses kreatif dan meliputi jenis berpikir yang berbeda-beda. Tes
Torrance dapat diberikan secara perorangan maupun dalam bentuk kelompok.
Bentuk verbal terdiri dari tujuh sub-tes: pertanyaan, menerka sebab, menerka akibat,
memperbaiki produk, penggunaan tidak lazim, pertanyaan tidak lazim, dan aktivitas
yang diandaikan.
Sedangkan untuk bentuk figural terdiri dari tiga sub-tes. Yaitu, tes bentuk,
gambar tidak lengkap, dan tes lingkaran. Tes Torrance juga diberi batas waktu atas
dasar pertimbangan bahwa sampai derajat tertentu harus ada press (pendorong,
tekanan) untuk memicu fungsi mental kreatif dengan tetap memberikan dorongan
untuk merangsang berpikir kreatif.
2. Gender
Konsep penting yang perlu dipahami dalam membahas gender adalah
perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan atau yang biasa disebut dengan
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gender differences atau perbedaan gender antara jenis kelamin laki-laki dan
perempuan yang melalui proses yang sangat panjang, berdasarkan analisis Fakih
(2012:1).
Sedangkan konsep lainnya adalah konsep gender, yakni suatu sifat yang
melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial
maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik,
emosional, atau keibuan. Gender sendiri dipahami sebagai sebuah konstruksi sosial
tentang relasi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh sistem dimana
keduanya berada.
3. Fungsi
Materi fungsi adalah salah satu materi yang diberikan kepada siswa kelas VIII
(delapan) pada semester pertama dengan Standar Kompetensi ”aljabar” tentang
memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus. Sedangkan
indikator yang terkandung dalam materi penelitian ini yaitu bagaimana siswa dapat
menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan
dengan relasi dan fungsi.
E. Pembahasan
Pembahasan yang dilakukan peneliti, dengan melihat hasil dari tes kreativitas yang
diperoleh. Maka cara penilaiannya berdasarkan kelancaran, keluwesan, keterperincian, dan
keelaborasian siswa dalam menyelesaikan soal tes yang diberikan peneliti. Berdasarkan
dari hasil pembahasan pada bab III, berikut ini adalah hasil penilaian peneliti untuk setiap
tingkatan kreativitasnya.
Tabel 3.3 Hasil Interval Nilai Siswa
Interval Nilai
Kategori

Jumlah Siswa

91.6 – 100

Tinggi

4

83.5 – 91.5

Sedang

4

0 – 83.5

Rendah

32

Dari keterangan tabel interval di atas, dapat disimpulkan untuk hasil dari data yang
didapat peneliti yaitu terdapat 7 siswa yang memiliki kategori bertingkat kreativitas tinggi,
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dan 12 siswa yang memiliki kreativitas sedang, sedangkan 21 siswa lainnya mewakili
banyaknya siswa yang memiliki kreativitas rendah. Hal ini dikarenakan, dalam tes
kreativitas yang diadakan oleh peneliti, untuk siswa yang terkategori dalam kreativitas
tinggi lebih memiliki jawaban yang lebih luas dan lebih banyak dibandingkan siswa
lainnya pada soal tes Verbal. Sedangkan pada tes Figural siswa lebih benar dalam
memberikan jawaban dan lebih kreatif dalam menggambar bentuk yang peneliti anggap
gambar siswa sangat cocok dengan materi fungsi.
Sedangkan siswa laki-laki dan perempuan yang terkategori dalam kreativitas sedang
peneliti anggap cukup memuaskan. Hal ini dikarenakan, siswa cukup banyak menjawab
pada tes Verbal. Sedangkan pada tes Figural, siswa cukup tepat dalam mencocokkan
gambar dengan materi fungsi meskipun gambar kurang kreatif.
Untuk siswa dengan kreativitas rendah, pada soal tes kreativitas memiliki point
terendah. Hal ini dikarenakan dalam menjawab soal tes Verbal, jawaban kurang dari
perkiraan peneliti dan pada tes Figural, siswa kurang dapat mengerti pada instruksi soal.
Hal ini dapat dilihat dari jawaban siswa pada tes lingkaran fungsi, siswa sangat kurang
benar dalam mencocokan gambar sesuai materi fungsi sedangkan pada gambar siswa,
peneliti anggap sangat kurang kreatif dalam betuk tes gambar.
Dari hasil penjabaran di atas, peneliti menyatakan bahwa tingkat kreativitas siswa
kelas VIII SMPN 12 Surabaya kurang dari jumlah maksimal. Hal ini dapat dilihat dari
kreativitas siswa laki-laki dan perempuan dalam menyelesaikan soal fungsi dengan Teori
Torrance yang kurang memuaskan. Pernyataan peneliti didukung dengan adanya hasil
jumlah siswa yang berkemampuan rendah lebih unggul dari tingkat kreativitas lainnya.
Selain tes kreativitas yang tertulis (terlampir), peneliti memberi tes wawancara untuk
6 siswa yang terkategori. Dengan hasil presentase sebagai berikut.
1.

Kreativitas Tinggi

L1: Siswa memiliki gagasan-gagasan yang kreatif dalam menjawab setiap butir pertanyaan
peneliti dengan lancar dan mendasar baik dalam menjawab setiap pertanyaan peneliti
terutama untuk menjelaskan pengertian fungsi. Hal ini didukung pula dari hasil tes
kreativitas siswa yang sempurna dalam menjawab setiap butir soalnya dan hasil kerja yang
peneliti nilai cukup kreatif dalam Tes Lingkaran pada bagian tes figural.
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P1:

Siswa dapat melibatkan pemahaman secara mendasar dalam materi fungsi meskipun siswa
kurang menyukai materi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari hasil tes wawancara yang
kurang mendukung untuk hasil tes kreativitas yang sudah dikerjakan oleh siswa, walaupun
hasil tes yang dikerjakan siswa cukup kreatif dalam memberikan jawaban.
2.

Kreativitas Sedang

L2: Siswa terampil dalam bercakap, sehingga dapat menjawab setiap butir soal wawancara
lebih singkat dan jelas. Hal ini dapat dilihat dari hasil kerja siswa pada tes kreativitas pada
bagian Tes Lingkaran, siswa melukis dengan jelas dan memiliki bobot untuk peneliti dapat
menangkap arti gambaran yang siswa buat.
P2:

Siswa kurang lancar dalam menjawab soal tes wawancara, hal ini dapat dilihat dari hasil
wawancara yang peneliti berikan. Siswa terlalu lama dalam menjawab setiap butir soal tes
wawancara.
3.

Kreativitas Rendah

L3: Siswa lebih cenderung pasif dalam setiap kegiatan tes wawancara, hal ini dapat dilihat dari
hasil jawaban siswa dalam kegiatan wawancara yang kurang aktif dalam menjawab setiap
butir soal tes wawancara, walaupun peneliti menganggap hasil pertanyaan mengenai
fungsi dapat dijawab siswa dengan baik.
P3:

Siswa memiliki tingkat ekspresi dan spontanitas yang tidak terduga oleh peneliti, sehingga
keaslian dan kualitas dari setiap butir soal tes wawancara yang peneliti berikan
mempunyai nilai yang benar-benar asli. Hal ini dapat dilihat dari ucapan-ucapan siswa
dalam tes wawancara yang terhenti di dalam situasi humor yang dilontarkan siswa secara
bebas dan tanpa direncanakan.
Dari uraian di atas, peneliti memperoleh data tersebut dari hasil tes wawancara yang
peneliti adakan secara langsung dengan siswa secara bertahap sesuai pedoman wawancara
yang peneliti tentukan.

F. Simpulan
Setelah peneliti mengadakan serangkaian kegiatan penelitian, maka dapat peneliti
simpulkan untuk “Kreativitas Siswa Kelas VIII SMPN 12 Surabaya Dalam
Menyelesaikan Soal Fungsi Berdasarkan Gender” bahwa:
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1. Kreativitas siswa laki-laki kelas VIII SMPN 12 Surabaya dalam menyelesaikan soal
fungsi pada tingkat kreativitas tinggi sangat memuaskan, dikarenakan siswa dapat
menjawab semua tes dengan sempurna. Pada tingkat kreativitas sedang, hasil yang
dicapai cukup memuaskan, dikarenakan nilai siswa laki-laki berkreativitas sedang
masih cukup dari nilai maksimal, dan hasil tes dari siswa laki-laki berkreativitas sedang
cukup memuaskan dalam menjawab setiap butir soal tes fungsi. Adapun untuk siswa
laki-laki berkreativitas rendah kurang aktif dalam semua kegiatan yang peneliti adakan
dan hasil tes fungsi yang peneliti adakan kurang dari apa yang peneliti harapkan.
2. Kreativitas siswa perempuan kelas VIII SMPN 12 Surabaya dalam menyelesaikan soal
fungsi pada siswa perempuan yang berkreativitas tinggi cukup mengesankan, walaupun
siswa kurang menyukai materi fungsi namun siswa dapat menangkap pembelajaran
fungsi dengan baik. Bagi siswa perempuan berkreativitas sedang, memiliki pemahaman
yang tinggi dalam mengerjakan matematika meskipun tingkat kreativitasnya sedang.
Untuk siswa perempuan berkreativitas rendah kurang mengesankan, dikarenakan nilai
siswa perempuan berkreativitas rendah kurang dari nilai rata-rata, siswa perempuan
berkreativitas rendah kurang memahami pelajaran fungsi dan kreativitasnya dalam
menyelesaikan tes soal fungsi kurang memuaskan.
G. Saran
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka peneliti memberikan
sarannya untuk:
1.

Siswa

a.

Disarankan untuk semua siswa kelas VIII SMPN 12 Surabaya untuk lebih giat dalam
belajar terutama dalam mempelajari ilmu matematika khususnya materi fungsi.

b. Diharapkan siswa lebih kreatif dalam belajar dengan cara lebih aktif dalam kegiatan
belajar dan mengajar.
c.

Diharapkan siswa dapat mempratekkan ilmu yang diperolehnya dari sekolah untuk
kehidupan sehari-hari.

2. Guru
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a.

Disarankan untuk semua guru terutama guru matematika sebagai pendidik agar lebih
kreatif dalam mengajar di kelas, agar siswa lebih tertarik dengan pendidik dan materi
yang sedang berlangsung.

b. Disarankan kepada guru agar lebih banyak memberikan aktivitas-aktivitas yang lebih
menekankan pada kreativitas berpikir dalam kegiatan belajar siswa di dalam kelas
maupun di luar kelas, hal ini ditujukan untuk memperluas kreativitas siswa dalam
belajar.
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ANALISIS REGRESI UNTUK MENGETAHUI
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN DAN MOTIVASI
TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA.
Oleh :
Wara Pramesti 1)
Artanti Indrasetianingsih 2)
Abstrak
Analisis regresi adalah salah satu metode analisis dalam statistika yang dapat digunakan
untuk mengetahui pola hubungan antara satu variabel respon dengan satu atau lebih variabel
prediktor. Banyak kegunaan analisis regresi ini, antara lain dalam bidang pendidikan. Hasil
belajar dipengaruhi diantaranya oleh model pembelajaran dan motivasi belajar. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran dan motivasi belajar
terhadap hasil belajar siswa. Data yang dikumpulkan berupa hasil belajar siswa dan angket
motivasi. Dengan menggunakan analisis regresi ganda dapat disimpulkan bahwa model
pembelajaran dan motivasi belajar memberikan kontribusi secara simultan sebesar 76% dan
secara parsial model pembelajaran memberi kontribusi sebesar secara parsial sebesar 41,8%
dan secara parsial motivasi belajar berkontribusi sebesar 73%.
Kata kunci : regresi, model pembelajaran, motivasi, hasil belajar
1. Pendahuluan
Analisis regresi linier merupakan suatu metode analisis statistik yang mempelajari
pola hubungan antara satu atau lebih variabel prediktor dengan satu variabel respon.
Apabila regresi linier hanya terdiri dari satu variabel prediktor dan satu variabel respon
disebut regresi linier sederhana. Apabila variabel prediktor lebih dari satu disebut regresi
ganda. Salah satu pemanfaatan analisis regresi adalah pada dunia pendidikan atau yang
berkaitan dengan hasil belajar siswa. Menurut pakar pendidikan hasil belajar dipengaruhi
oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang termasuk dalam katagori
psikologi (kejiwaan) salah satunya adalah faktor motivasi dan faktor eksternal yang berupa
pendekatan belajar, yaitu model pembelajaran. Dengan melakukan analisis regresi, akan
diketahui model hubungan antara hasil belajar dengan model pembelajaran dan motivasi
belajar siswa.
Model pembelajaran kooperatif Think-Pair-Share yang selanjutnya disingkat dengan
TPS, adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bekerja sendiri dan bekerja sama dengan siswa lain. Guru berperan untuk membimbing
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siswa melaksanakan diskusi, sehingga tercipta suasana belajar yang lebih hidup, aktif,
kreatif, efektif dan menyenangkan.
Motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar
yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin.
Motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan
perilaku manusia, termasuk perilaku belajar.
2. Analisis Regresi Ganda
Analisis Regresi merupakan salah satu cara analisis data statistik paling sederhana
dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel prediktor (x) terhadap variabel
responnya (y). Dalam analisis regresi terdapat model regresi linier sederhana dan model
regresi linier berganda. Model regresi dengan satu variabel prediktor disebut dengan
regresi linier sederhana, dan model dengan lebih dari satu variabel prediktor disebut
sebagai regresi linier ganda. Bentuk umum model regresi linier berganda yaitu :
Yi  0  1 X1  2 X 2  ...  k X k   i
Keterangan :
Yi
: variabel respon

; i  1, 2,3,..., n

...... (1)

X1i , X 2i ,..., X ki

: variabel prediktor
0 , 1 , 2 ,..., k
: parameter regresi
n
: banyak data
i
: residual yang diasumsikan identik, independen, normal
Dengan menggunakan Metode Kuadrat Terkecil, diperoleh taksiran koefisien regresi

ˆ0 , ˆ1 , ˆ2 ,..., ˆk atau biasa ditulis dengan b0 , b1 , b2 ,..., bk , sehingga dapat ditentukan model
regresi berdasarkan data sampel sebagai berikut :

Yˆi  ˆ0  ˆ1 X1  ˆ2 X 2  ...  ˆk X ki ; i  1, 2,3,..., n
Atau
Yˆi  b0  b1 X1  b2 X 2  ...  bk X ki ; i  1, 2,3,..., n
Dari (1) dapat ditulis dalam bentuk Matrik sebagai berikut :

 Y1  1
Y  1
 2 
Y3  1
 
 .  .
 .  .
  
Yn  1

X 11
X 12
X 13
.
.
X 1n

X 21
X 22
X 23
.
.
X 2n

... X k1 
 1 



0
... X k 2     2 

... X k 3   1   3 
     
.
.  2  . 
.
.
.    . 
    
... X kn   k   n 
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Matrik Y, X,  dan  berdimensi :

Y  X  

nx1

nxk kx1

....... (4)

nx1

Diasumsikan E ( )  0 , maka E (Y )  X
Bila modelnya benar, maka ˆ merupakan penduga terbaik. ˆ dapat diperoleh dengan
cara menggandakan awal setiap ruas pada (4) dengan XT sehingga terbentuk persamaan
normal sebagai berikut :
....... (5)
XT Y  XT X
Dengan menggunakan hukum-hukum matrik diperoleh :
....... (6)
ˆ  (XT X)1 XT Y
Setelah persamaan garis regresi berdasarkan sampel diperoleh, maka perlu dilakukan uji
parameter regresi, baik secara simultan maupun parsial. Proses pengujian secara simultan
adalah sebagai berikut :
1. perumusan hipotesis :
Ho : 1  2  ...  k  0
H1 : minimal satu i  0
2.   0,05
3. Statistik Uji :
S2
Frasio  i2
S
4. Kriteria pengujian :
tolak Ho apabila Frasio  Fk ,( nk 1) , atau apabila menggunakan software maka kriteria
pengujian adalah tolak Ho apabila nilai Probabilitas/ signifikansi lebih kecil dari α yang
ditentukan.
Proses berikutnya adalah pengujian parameter secara parsial sebagai berikut :
1. perumusan hipotesis :
Ho : i  0
H1 : i  0
2.   0,05
3. Statistik Uji :

trasio 

ˆ
S ( ˆ )

4. Kriteria pengujian :
tolak Ho apabila trasio  t ,( nk 1) , apabila menggunakan software maka kriteria pengujian
2

adalah tolak Ho apabila nilai Probabilitas/ signifikansi lebih kecil dari α yang ditentukan.
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Koefisien Determinasi
Koefisien Determinasi dinotasikan dengan R 2 menunjukkan bagian dari varians total yang
dapat dijelaskan oleh model. Atau dapat dikatakan variabilitas total yang dapat dijelaskankan
garis regresi di sekitar rata-ratanya adalah R 2 . Sedangkan sisanya (100- R 2 )% diterangkan
oleh variabel lain yang belum masuk dalam model. Formula dari R 2 adalah :

R2 

JKR
JKT

Pengujian Asumsi Residual
Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa asumsi residual yang harus dipenuhi adalah
identik, independen, dan normal dengan rata-rata nol dan varians konstan.
1.

Homoskedastisitas (Residual Identik)
Dapat diketahui dari analisis korelasi Spearman antara nilai residual dengan masingmasing variable prediktor. Jika korelasi tidak signifikan, maka asumsi
homoskedastisitas dipenuhi.

2.

Tidak ada Otokorelasi (Residual Independen)
Dapat diperiksa dengan menggunakan statistik Durbin-Watson.
Nilai statistik Durbin-Watson (d) yang diperoleh dibandingkan dengan titik kritis
bawah (d L ) dan titik kritis atas (du ) sesuai dengan n dan k. Dikatakan terdapat
otokorelasi positip apabila d < d L dan negatip apabila d  du dan tidak dapat diambil
kesimpulan apabila d L  d  du atau d L  (4  d )  du
Atau dapat juga digunakan apabila :

3.

d

2 diasumsikan tidak ada otokorelasi baik positip atau negatip.

d

0 , maka cenderung ada otokorelasi positif

d

4 , maka cenderung adanya otokorealsi negatip.

Residual berdistribusi normal.
Dapat dilihat dengan melihat histogram atau normal P-P plot nilai residual, atau dapat
juga dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov.

3. Metodologi Penelitian
Data dikumpulkan dengan menggunakan metode Tes dan Angket. Tes digunakan
untuk mengetahui hasil belajar Matematika siswa, angket untuk mengukur motivasi belajar
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siswa. Variabel respon dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa dinotasikan dengan
Y, variabel prediktor adalah model pembelajaran (X1 ) dan motivasi belajar siswa (X2)
4. Hasil dan Pembahasan
Pemodelan Hasil Belajar dengan Model Pembelajaran dan Motivasi Belajar Siswa
Berdasarkan hasil perhitungan yang terdapat pada Tabel 2, didapatkan model regresi linier
ganda sebagai berikut :

Yˆi  19  6,1X1  3,3 X 2
Setelah diperoleh persamaan garis berdasarkan sampel, maka dilakukan pengujian
parameter secara simultan sebagai berikut :
1. perumusan hipotesis :
Ho : i  0
Ho : minimal satu i  0
2.   0,05
3. Statistik Uji :
4506, 2
Frasio 
 86,5
52,1
4. Kriteria pengujian :
tolak Ho karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa
minimal satu nilai i  0 . Atau secara simultan model pembelajaran dan motivasi belajar
mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap hasil belajar siswa.Untuk mengetahui hal
selanjutnya, maka dilakukan pengujian secara parsial sebagai berikut :
1. perumusan hipotesis :
Ho : 1  0
H1 : 1  0
2.   0,05
3. Statistik Uji :
ˆ1
19
trasio 

 3,58
S ( ˆ1 ) 5,3
4. Kriteria pengujian :
tolak Ho karena nilai signifikansi adalah 0,013 lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat
disimpulkan bahwa pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar bermakna.
Dengan cara yang sama dilakukan pengujian terhadap  2 , dan berdasarkan Tabel 2,
diperoleh nilai signifikansi 0, lebih kecil dari 0,05. Jadi Ho juga ditolak untuk pengujian
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terhadap  2 . Beararti dapat disimpilkan pula bahwa pengaruh motivasi belajar siswa
terhadap hasil belajar siswa bermakna.
Tabel 1. Hasil Uji Simultan
Model
Jumlah Kuadrat
dk
Rata-rata Kuadrat
Frasio Sig.
Regresi
9012,5
2
4506,2 86,5
0
Residual
2865,1
55
52,1
Total
11877,6
57
Persamaan regresi dengan memasukkan kedua variabel tersebut menghasilkan :

R2 

9012,5
0, 76
11877, 6

sehingga dapat diartikan bahwa sebesar 76% variasi dari hasil belajar siswa dapat
dijelaskan oleh model pembelajaran dan motivasi belajar siswa. Sedangkan sisanya 36%
dijelaskan oleh variabel lain yang belum masuk dalam model.

Model
Konstanta
Model
Motivasi

Tabel 2. Hasil Uji Parsial
Koefisien
Koefisien Standard
Std. Error
ˆ
ˆ

trasio

Sig.

19
6,1
3,3

3,577
2,565
8,81

0,001
0,013
0

5,3
2,4
0,4

0,2
0,7

Pengujian Asumsi
Sebelum melakukan analisis dan interpretasi lebih lanjut terhadap model regresi yang
dihasilkan, dilakukan uji asumsi sebagai berikut :
a. Pengujian Asumsi Residual Identik
Uji asumsi bahwa residual identik, dapat dilihat dari nilai korelasi Spearman’s Rho
antaramasing-masing prediktor dengan residual. Bila korelasi tidak signifikan, artinya
residual identik. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai korelasi masing-masing 0,118 dan
0,2. Nilai korelasi sangat kecil sekali (tidak signifikan), jadi asumsi residual identik
dipenuhi.
b. Pengujian Asumsi Residual Independen
Dari hasil perhitungan diperoleh nilai d = 1,797, nilai tersebut dekat dengan 2, jadi asumsi
residual independen terpenuhi.
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c. Pengujian Asumsi Residual Berdistribusi Normal
Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov tes, dan dari
hasil perhitungan diperoleh nilai signifikansi adalah 0,319 lebih besar dari 0,05, jadi
asumsi residual berasal dari distribusi normal dipenuhi.
Pengujian secara serentak, parsial dan pengujian asumsi telah dilakukan , dan semua
prediktor mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap respon yaitu hasil belajar serta uji
asumsi yang sudah dipenuhi. Jadi persamaan garis regresi yang diperoleh dari sampel dapat
digunakan untuk mengambil kesimpulan.
Model pembelajaran yang diberikan kepada siswa mempunyai pengaruh yang bermakna
terhadap hasil belajar, demikian pula dengan motivasi belajar siswa. Model pembelajaran
yang diberikan tidak akan berjalan apabila tidak diimbangi dengan motivasi dari siswa, oleh
karena itu model pembelajaran dengan motivasi belajar siswa memang tidak bisa dipisahkan.
Keduanya berpengaruh secara simultan.
Analisis Regresi ini hanya dilakukan pada kasus di kelas XI APK 3 SMK PGRI 7 Surabaya
tahun ajaran 2013-2014, maka tidak selayaknya dilakukan generalisasi kesimpulan pada
kasus yang lain.

5. Simpulan dan Saran
Dari hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa model pembelajaranTPS dan
motivasi belajar berpengaruh secara simultan terhadap hasil belajar siswa dan berpengaruh
secara parsial terhadap hasil belajar siswa.

Saran
Untuk peneliti berikutnya dapat membahas penerapan analisis regresi ini dengan
menggunakan prediktor kualitatif.

594

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2014
“ Membangun Paradigma Baru Pembelajaran Matematika melalui
Implementasi Kurikulum 2013 “
Surabaya, 10 Mei 2014

Daftar Pustaka
Anderson dkk (1984), “Multivariate Data Analysis – Fifth Edition”, Prentice Hall
International.Inc, New Jersey
Bhattacharya, G.K dan Jhonson, R.A.., 1997. Statistical Concepts and Methods. Jhon Wiley
& Sons, Inc.
Drapper and Smith (1992), “ Analisis Regresi Terapan”, PT. Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta
Nur Iriawan, PhD, dan Septin P.A., 2006. Mengolah Data Statistik dengan Mudah
Menggunakan Minitab 14. Penerbit Andi Yogyakarta.
Sardiman A.M. 2005. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Slameto. 2003. Belajar dan Faktor – Faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta : Rineka Cipta.
Sardiman A.M. 2005. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soemanto, Wasty. 2006. Psikologi pendidikan. Jakarta. Rineka Cipta.
Walpole, Ronald E. 1995. Pengantar Statistika. Jakarta. Penerbit PT. Gramedia Pustaka
Utama.

595

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2014
“ Membangun Paradigma Baru Pembelajaran Matematika melalui
Implementasi Kurikulum 2013 “
Surabaya, 10 Mei 2014

Pengaruh Pendekatan Pengajaran Terbalik (Reciprocal Teaching) Terhadap
Hasil Belajar Siswa Kelas VIII Di SMP Jalan Jawa Surabaya
MOHAMMAD SYAFI’UDIN
AHMAD BAYDLOWI A
si_ujek@yahoo.com

Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar mengajar
mempunyai peranan penting dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada anak
didik. Peranan tersebut diharapkan dapat menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas di
bidang ilmu pengetahuan dan juga untuk mengetahui hasil belajar yang sudah dicapai selama
ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Adakah pengaruh pendekatan pengajaran
terbalik (reciprocal teaching) terhadap hasil belajar siswa?”. Tujuannya adalah untuk
mengetahui adakah pengaruh pendekatan pengajaran terbalik (reciprocal teaching) terhadap
hasil belajar siswa. Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan pengajaran terbalik
(reciprocal teaching), pendekatan yang mengajarkan siswa keterampilan kognitif penting
dengan menciptakan pengalaman belajar, melalui pemodelan perilaku tertentu dan kemudian
membantu siswa mengembangkan keterampilan tersebut atas usaha mereka sendiri dengan
pemberian semangat dan dukungan. Analisi data dalam penelitian ini menggunakan dua
kelompok atau biasa disebut dengan Two Randomized Control Group Pretes-Posttets Design.
Penelitian ini menggunakan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kemudian hasil
data ditentukan dengan adanya tes awal dan tes akhir. Penelitian ini menggunakan teknik
analisis kesamaan dua rata-rata (uji-t). Hasil data dari uji-t didapat bahwa nilai dari kelompok
kontrol dan kelompok eksperimen pada tes awal mempunyai hasil yang sama, sedangkan
pada tes akhir mempunyai hasil yang berbeda secara signifikan dimana nilai dari kelompok
eksperimen mendapatkan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok kontrol.
Bedasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pendekatan pengajaran
terbalik (reciprocal teaching) terhadap hasil belajar siswa.
Kata Kunci: pendekatan pengajaran terbalik (reciprocal teaching), hasil belajar siswa, tes
awal dan akhir,
A. Latar Belakang
Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar
mengajar mempunyai peranan penting dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan
kepada anak didik. Peranan tersebut diharapkan dapat menghasilkan manusia-manusia
yang berkualitas di bidang ilmu pengetahuan dan juga untuk mengetahui hasil belajar
yang sudah dicapai selama ini
Karena matematika sering disebut sebagai ratunya ilmu, banyak terdapat peserta
didik yang mengalami kesusahan dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Maka
dari itu, peneliti mencoba menggunakan pendekatan pengajaran terbalik (reciprocal
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teaching) dalam proses pembelajaran berlangsung, dimana pada pendekatan ini untuk
memperkecil masalah yang dihadapi oleh peserta didik.
Pengajaran terbalik (reciprocal teaching) merupakan satu pendekatan terhadap
pengajaran siswa akan strategi-strategi belajar (Trianto, 2007:96). Pengajaran terbalik
(reciprocal teaching) adalah pendekatan konstruktivis yang berdasarkan pada prinsipprinsip pembuatan atau pengajuan pertanyaan (Nur dan Wikandari, dalam Trianto,
2007:96). Dengan pengajaran terbalik (reciprocal teaching) guru mengajarkan siswa
keterampilan kognitif penting dengan menciptakan pengalaman belajar, melalui
pemodelan perilaku tertentu dan kemudian membantu siswa mengembangkan
keterampilan tersebut atas usaha mereka sendiri dengan pemberian semangat, dukungan
dan suatu sistem scaffolding, menurut Brown, dkk (dalam Trianto, 2007:96).
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah “Adakah pengaruh pendekatan pengajaran terbalik
(reciprocal teaching) terhadaphasil belajar siswa?”
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan yang
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah “Untuk mengetahui pengaruh pendekatan
pengajaran terbalik (reciprocal teaching) terhadap kemampuan hasil belajar siswa dalam
belajar matematika”
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, diantaranya adalah:
1. Bagi Siswa
a.

Dapat memberikan suatu pengalaman yang bermanfaat bagi pengembangan
pengetahuannya.

b.

Melatih keberanian menyampaikan ide atau gagasan baru.

c.

Diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa, dan

d.

Untuk memotivasi siswa untuk belajar matematika dengan lebih baik lagi.

2. Bagi guru
a.

Menambah wawasan pengetahuan tentang pendekatan pengajaran terbalik
(reciprocal teaching) yang penerapannya dapat dijadikan sebagai salah satu
alternatif pembelajaran.

3. Bagi peneliti
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a.

Dapat mengetahui bagaimana pengaruh pendekatan pengajaran terbalik
(reciprocal teaching) terhadap kemampuan hasil belajar matematik siswa.

b.

Untuk menambah pembelajaran dalam mengajar kelak, jika sudah menjadi
seorang guru.

B. Kajian Teori
1. Hasil Belajar
Hasil belajar merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan proses
belajar. Menurut Gagne dan Driscoll (dalam Ekawarna 2011: 40) mengemukakan
hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siwa sebagai akibat
perbuatan belajar dan dapat diamati melalui penampilan siswa (learner’s
performance).

Menurut

Dick

dan

Reiser

(dalam

Ekawarna,

2011:

40)

mengemukakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa sebagai
hasil kegiatan pembelajaran, yang terdiri atas empat macam, yaitu: pengetahuan,
ketrampilan, intelektual, ketrampilan motorik, dan sikap.
MenurutArikunto (dalam Ekawarna, 2011: 41) yang dimaksud dengan hasil
belajar adalah suatu hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses pengajaran
yang dilakukan guru. Hasil belajar ini biasanya dinyatakan dalam bentuk angka,
huruf, atau kata-kata baik, sedang, kurang, dan sebagainya.
Menurut Hamalik (dalam Ekawarnato 2011: 41) bahwa hasil belajar adalah
perubahan tingkah laku pada diri siswa, yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk
perubahan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan.
Jadi, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siwa
sebagai akibat perbuatan belajar biasanya dinyatakan dalam bentuk angka, huruf,
atau kata-kata baik, sedang, kurang, dan sebagainya.Hasil belajar diperoleh dengan
alat pengukuran berupa tes yang dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Dengan penilaian tes tersebut akan diperoleh informasi tentang apa yang telah
dikuasai oleh siswa dan diketahui tingkat keberhasilan siswa dalam belajar.
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:
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a.

Faktor internal
1.

Factor fisiologi seperti kondisi fisik dan kondisi indera.

2.

Faktor psikologi meliputi bakat, minat, kecerdasan motivasi, dan
kemampuan kognitif.

b.

Faktor eksternal

1. Faktor lingkungan adalah masyarakat atau keluarga dan alam.
2. Faktor Instrumental meliputi kurikulum (bahan pengajaran), sarana, dan
fasilitas.
Seorang siswa dapat dikatakan berhasil dalam belajar apabila hasil belajarnya
menunjukkan nilai yang tinggi atau sesuai dengan kriteria yang telah dirumuskan.
Dalam proses pembelajaran, seseorang dikatakan berhasil atau tidak, dapat dilihat
melalui nilai-nilai yang diperoleh dan dilaporkan dalam bentuk rapor atau kartu hasil
studi secara periodik.
2. Pendekatan Pengajaran Terbalik (Reciprocal Teaching)
a.

Pengertian pendekatan pengajaran terbalik (reciprocal teaching)
Pendekatan

Pengajaran

Terbalik

(Reciprocal

Teaching)

adalah

merupakan satu pendekatan terhadap pengajaran siswa akan strategi-strategi
belajar, menurut Trianto (2007:96). Pengajaran Terbalik (Reciprocal Teaching)
adalah pendekatan kontruktivis yang berdasarkan pada prinsip-prinsip
pembuatan atau pengajuan pertanyaan, menurut Nur, dkk (dalam Trianto,
2007:96).Dengan Pendekatan Pengajaran Terbalik (Reciprocal Teaching) guru
mengajarkan

siswa

keterampilan-keterampilan

kognitif

penting dengan

menciptakan pengalaman belajar, melalui pemodelan perilaku tertentu dan
kemudian membantu siswa mengembangkan keterampilan perilaku tersebut atas
usaha mereka sendiri dengan pemberian semangat, dukungan dan sistem
scaffolding, menurut Brown, dkk (dalam Trianto, 2007:96).
Pendekatan Pengajaran Terbalik (Reciprocal Teaching) terutama
dikembangkan untuk guru menggunakan dialog-dialog belajar yang bersift kerja
sama untuk mengajarkan pemahaman bacaan mandiri di kelas.
Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pendekatan
Pengajaran Terbalik (Reciprocal Teaching) adalah suatu pendekatan yang
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dirancang untuk memberikan manfaat agar tujuan pembelajran tercapai dan
memberikan keterampilan-keterampilan pada siswa dalam memahami apa yang
dibaca didasarkan pada pengajuan pertanyaan.
b. Langkah-langkah pendekatan pngajaran terbalik (reciprocal teaching).
Pada pendekatan pengajaran terbalik (reciprocal teaching) siswa
diajarkan

empat

strategi

pemahaman pengaturan

diri

spesifik

yaitu,

perangkuman, pengajuan pertanyaan, pengklarifikasin dan prediksi.Adapun
penjelasan untuk masing-masing strategi sebagai berikut.
a.

Perangkuman.
Dalam membuat rangkuman dibutuhkan kemampuan untuk dapat
membedakan

hal-hal

yang

penting

dan

hal-hal

yang

tidak

penting.Menentukan intisari dari teks bacaan tersebut.
b.

Pengajuan pertanyaan.
Strategi bertanya ini digunakan untuk memonitor dan mengevalusi
sejauh mana pemahaman pembaca terhadap bahan bacaan. Pembaca dalam
hal ini siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada dirinya sendiri,
teknik ini seperti sebuah proses metakognitif.

c.

Klarifikasi.
Dalam suatu aktifitas membaca mungkin saja seorang siswa menganggap
pengucapan kata yang benar adalah hal yang terpenting walaupun mereka
tidak memahami makna dari kata-kata yang diucapkan tersebut.Siswa
diminta untuk mencerna makna dari katakata atau kalimat-kalimat yang
tidak familier, apakah meraka dapat memaknai maksud dari suatu paragrap.

d.

Prediksi.
Pada tahap ini pembaca diajak untuk melibatkan pengetahuan yang sudah
diperolehnya dahulu untuk digabungkan dengan informasi yang diperoleh
dari teks yang dibaca untuk kemudian digunakan dalam mengimajinasikan
kemungkinan yang akan terjadi berdasar atas gabungan informasi yang
sudah dimilikinya.
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Pada penerapan pendekatan reciprocal teaching mengacu pada empat
strategi dasar yang terlibat di dalam proses pembelajaran, maka langkah
pembelajaran dengan pendekatan reciprocal teaching sebagai berikut:
1.

Memikirkan pertanyaan-pertanyaan penting yang dapat diajukan dari apa
yang telah dibaca, berkenaan dengan wacana dan memastikan bisa
menjawabnya.

2.

Membuat ikhtisar atau rangkuman tentang informasi terpenting dari
wacana.

3.

Memprediksi atau meramalkan apa yang mungkin akan dibahas
selanjutnya.

4.

Mencatat apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau tidak masuk akal dari
suatu bagian, selanjutnya memeriksa apakah kita bisa berhasil membuat
hal-hal itu masuk akal, menurut Nur, dkk (dalam Trianto, 2009:97).

C. Metode Penelitian
1. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ada dua cara,
yaitu:
a. Dokumentasi.
Dokumentasi adalah barang-barang yang tertulis, menurut Arikunto
(2006:158). Dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh daftar nama peserta
didik serta nilai peserta didik. Berikut daftar nama peserta didik.
Tabel 3.2
Daftar Nama Peserta Didik
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nama
Ainul Yakin
Ardy Setiawan
Arif Kurniawan
Catur Firmansyah
Efina Husna
Elcha Anya Virgil
Fahrul Saputra Hermawan
Ferdi Riskianto
Hellend Meilinia Riwanda
Ika Rosa Aprilia
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Jenis Kelamin
L
L
L
L
P
P
L
L
P
P
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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.

Indriyani Putriawan
Iqbal Rizky Wahyu R
Juli Eka Emi Mustofa
Khoirun Nisa
Kornelius Satria S
M Fauzan Robi
Metavony Ester F
Mirna Putri Larasati
Moch Irfani
Moch Arif Aditya
Mochammad Irfan Z
Moehamad Yusuf
Muhammad Irfan S
Muhammad Nirvan
Muslichatul Maula
Nirvanto Octaviandra
Novita Fadilah N
Oktavianti Dian L
Patris Madinda
Prima Arga N
Reza Angga H
Rizal
Rizal Efendi
Sandi Prayoga
Selina Nazalah R
Shinta Candra D
Siti Nurjannah
Tierri Nimakalle
Tifani Amelia
Tirenya Nagina U
Wahyu Darma a
Yustika Noverni A W

P
L
P
P
L
L
P
P
L
L
L
L
L
L
P
L
P
P
L
L
L
L
L
L
P
P
P
L
P
P
L
P

b. Tes awal.
Tes awal dilaksanakan sebelum bahan pelajaran diberikan kepada
peserta didik.Dengan demikian, tes ini berisi soal-soal yang mudah. Setelah
pretes ini berakhir, tindak lanjutnya adalah jika dalam tes awal itu semua materi
yang ditanyakan dapat dijawab dengan baik oleh peserta didik, materi yang
telah ditanyakan pada tes awal itu tidak akan diajarkan kepada peserta didik,
begitu

pula

sebaliknya,

http://vaysunnyaprilia.blogspot.com).
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Test awal bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi yang akan
diajarkan telah dapat dikuasai oleh peserta didik. Menurut Valentina (dalam
http://vaysunnyaprilia.blogspot.com) ada dua jenis pra test antara lain:
a.

Test persyaratan (test of entering behavior), yaitu tes yang dilaksanakan
untuk mengetahui kemampuan dasar yang menjadi syarat guna memasuki
suatu kegiatan tertentu. .

b.

Input test (test of input competence), yaitu test yang digunakan menentukan
kegiatan belajar yang relevan, berhubungan dengan kemampuan dasar yang
telah dimiliki oleh peserta didik.

c.

Tes akhir.
Tes ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran
yang tergolong penting sudah dapat dikuasai sebaik-baiknya oleh para peserta
didik. Isi atau materi tes akhir ini adalah bahan-bahan pelajaran yang tergolong
penting yang telah diajarkan kepada para peserta didik dan biasanya naskah tes
terakhir ini dibuat sama dengan naskah tes awal. Jika hasil tes akhir ini lebih
baik daripada tes awal, dapat diartikan bahwa program pengajaran telah berjalan
dengan baik, menurut Valentina (dalam http://vaysunnyaprilia.blogspot.com).
Tes akhir bertujuan untuk mengetahui tingkat kemajuan intelektual
(tingkat penguasaan materi) peserta didik. Biasanya test ini berisi pertanyaan
yang sama dengan pra test.

2. Analisis data
Teknik analisis data adalah suatu langkah untuk mengolah data yang sudah
diperoleh. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa teknik
analisis statistik, karena data yang diperoleh berupa bentuk kuantitatif yaitu berupa
angka atau skor tes. Teknik ini bertujuan untuk menguji apakah hipotesis itu dapat
diterima atau ditolak. Karena analisis data menggunakan data kuantitatif maka ada
beberapa tahapan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, tahapannya sebagai
berikut :
1.

Uji dahulu data penelitian menggunakan uji normalitas, apabila data sudah di uji
dan berdistribusi normal maka dilanjutkan dengan uji homogenitas.
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2.

Setelah data diketahui berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan uji
homogenitas dengan menggunakan uji F yang bertujuan untuk menggetahui
apakah data berdistribusi homogen (sama) atau tidak. Rumus yang digunakan
dalam uji homogenitas adalah

F

3.

S12
S 22

Keterangan:
F = Uji F
S12= Varians terbesar
S12= Varians terkecil
Kriteria pengujian:
Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan berarti data berdistribusi
homogen
Jika F hitung > F tabel, maka Ha diterrima dan berarti data berdistribusi tidak
homogen
Setelah data berditribusi normal dan homogeny, selanjutnya dilakukan uji
hipotesis menggunakan uji t. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah
ada pengaruh pendekatan pengajaran terbbalik (reciprocal teaching) terhadapa
hasil belajar siswa. Rumus Uji –t sebagai berikut :

X1  X 2

t
S

1
1

n1 n 2
(Sugiyono, 2013:273)

Keterangan:


x1

= Rata-rata skor awal kelompok ekperimen



x2

= Rata-rata skor awal kelompok kontrol

n1

= Jumlah siswa kelompok eksperimen

n2
S

= Jumlah siswa kelompok kontrol
= Standart devisi

D. Pembahasan
Berdasarkan hasil tes awal diketahui nilai rata-rata kelas kontrol 26,7 dan kelas
eksperimen 28,9 dengan perbedaan nilai rata-rata sebesar 2,2. Sedangkan dari hasil tes
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akhir diketahui nilai rata-rata kelas kontrol 68,7 dan kelas eksperimen 77,4, dengan
perbedaan nilai rata-rata sebesar 8,7. Pada kelas kontrol terdapat peningkatan nilai ratarata yang mulanya 26,7 menjadi 68,7 atau sebesar 42, sedangkan pada kelas eksperimen
terdapat peningkatan nilai rata-rata yang mulanya 28,9 menjadi 77,4 atau sebesar 48,5.
Berdasarkan hasil uji data tes awal dan tes akhir diketahui bahwa kedua data tersebut
berada pada sampel berdistribusi normal, maka dari itu dapat dilakukan pengujian
hipotesis dengan menggunakan teknik uji kesamaan dua rata-rata (uji-t). Teknik uji
kesamaan dua rata-rata (uji-t) dilakukan untuk menguji apakah ada perbedaan antara
kelas kontrol dan kelas eksperimen dalam tes awal maupun tes akhir.
Pengujian hipotesis data kelas kontrol dan kelas eksperimen pada tes awal dilakukan
dengan menggunakan taraf signifikan sebesar 0,05, dengan perolehan t hitung 1,74 dan
t tabel 2,05. Hasil pengujian yang menunjukkan t hitung  t tabel (1,74 < 2,05) dengan

demikian H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat
perbedaan antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen, maka dapat disimpulkan bahwa
kedua kelas mempunyai nilai yang sama.
Pengujian hipotesis data kelas kontrol dan kelas eksperimen pada tes akhir dilakukan
dengan menggunakan taraf signifikan sebesar 0,05, dengan perolehan t hitung 3,81 dan
t tabel 2,05. Hasil pengujian yang menunjukkan t hitung  t tabel (3,81 > 2,05) dengan

demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh
antara kelas yang diberikan pendekatan pengajaran terbalik (reciprocal teaching) dengan
kelas menggunakan model pembelajaran konvensional , maka dapat disimpulkan bahwa
pendekatan pengajaran terbalik (reciprocal teaching) dapat meningkatkan hasil belajar
siswa secara signifikan.
Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa kelas yang menggunakan pendekatan
pengajaran terbalik (reciprocal teaching) memiliki kenaikan nilai rata-rata cukup tinggi
dibandingkan dengan kelas yang menggunakan model pembelajaran konvensional.
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E. Simpulan
Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa terdapat
pengaruh pendekatan pengajaran terbalik (reciprocal teaching) terhadap hasil belajar
matematika siswa pada materi persamaan garis lurus. Hal ini terlihat pada perhitungan
“uji-t” dengan nilai t hitung 3,81 dan t tabel 2,05 pada derajat kebebasan (dk) = 82 dengan
signifikan sebesar 5%. Ini berarti t hitung  t tabel (3,81 > 2,05).
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ABSTRAK
Pelaksanaan pembelajaran di kelas memerlukan strategi, salah satu strategi yang dapat
diterapkan untuk tingkat sekolah dasar adalah strategi PAIKEM. Strategi ini cocok untuk
diterapkan pada pelajaran matematika karena pelajaran matematika menjadi momok bagi
siswa sekolah khususnya siswa Sekolah Dasar. Rancangan penelitian ini adalah penelitian
deskriptif kuantitatif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan lembar
observasi, pencatatan dan THB. Hasil penelitian ini adalah (1) pelaksanaan pembelajaran
memenuhi kriteria PAIKEM, guru tidak menjadi perhatian utama, namun siswa telah
berpartisipasi secara aktif selama proses pembelajaran, (2) kreativitas guru dalam mengajar di
kelas sangat kreatif dalam mengembangkan kegiatan belajar sesuai dengan pedoman dalam
buku guru dan buku siswa, (3) hasil kerja siswa, siswa sangat menghargai dalam memberikan
jawaban atas pertanyaan pancingan yang diberikan oleh guru, dan (4) prosentase siswa dalam
penguasaan pembelajaran klasik adalah 92,11 % sehingga dikatakan untuk memenuhi
ketuntasan belajar klasikal.
Kata kunci: strategi, PAIKEM, matematika

Pendahuluan
Setiap pembelajaran di dalam kelas tentunya melibatkan banyak komponen
pembelajaran.

Setiap

komponen

tentunya

mempunyai

peranannya

masing-masing.

Keberlangsungan proses pembelajaran di kelas merupakan salah satu faktor pendukung
keberhasilan seorang siswa dalam menguasai materi yang akan dipelajarinya. Pelaksanaan
proses pembelajaran yang ideal tentunya tidak terlepas dari banyak faktor, diantaranya adalah
keaktifan guru, keterlibatan siswa dan masih banyak faktor yang lainnya.
Selama ini pelaksanaan proses pembelajaran di kelas masih membuat siswa merasa
kurang nyaman. Hal ini tentunya banyak penyebabnya salah satunya terkait dengan mata
pelajaran yang sedang dipelajari di dalam kelas. Salah satu mata pelajaran yang selama ini
masih dianggap sukar dan dianggap kurang menyenangkan oleh siswa adalah pelajaran
matematika.
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Siswa menganggap mata pelajaran matematika tidak menyenangkan karena siswa hanya
menghafalkan rumus kemudian menghitungnya, dan mengerjakan soal-soal latihan. Padahal
ketika benar-benar dicermati, konsep dasar dari mata pelajaran matematika adalah
kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Kemampuan pemecahan masalah ini akan
bermanfaat dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Untuk mengajarkan kemampuan
memecahkan masalah pada siswa hendaknya dimulai sejak dini, yang dapat dilakukan mulai
dari jenjang pendidikan dasar. Jenjang pendidikan ini merupakan peletakkan konsep dasar
untuk mempelajari konsep yang lebih tinggi lagi.
Alasan lain mata pelajaran matematika sering dianggap sebagai mata pelajaran yang
menakutkan siswa adalah merasa takut terhadap mata pelajaran ini. Penyebab lain ketakutan
dari siswa adalah cara guru mengajar yang kurang menyenangkan, kurang membuat siswa
merasa nyaman mengikuti proses pembelajaran. Cara guru dalam mengajar merupakan salah
satu faktor yang membuat siswa termotivasi.
Untuk mengatasi kondisi seperti di atas, maka seorang guru harus mampu menciptakan
suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa SD. Hal ini perlu diperhatikan
mengingat anak usia SD masih berada pada tahap berfikir operasional kongkret. Hal ini
didasarkan pada teori Piaget dimana anak usia SD berada pada usia 7-11 tahun. Pada tahap
yang seperti ini, tentunya anak akan suka belajar dalam suasana yang menyenangkan dan
nyaman.
Suasana pembelajaran yang diharapkan siswa tentunya harus mendapatkan respon dari
guru sebagai nahkoda dalam proses pembelajaran. Sebagai nahkoda dalam pembelajaran,
guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan yang biasa dikenal
dengan PAIKEM.
Dalam penelitian ini dipilih SDN Kebondalem di Kabupaten Mojokerto sebagai subjek
penelitian. Alasan sekolah ini dipilih sebagai subjek penelitian adalah karena sekolah ini
merupakan salah satu sekolah yang menjalankan MBS, dimana salah satu komponen dari
MBS adalah PAIKEM. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di sekolah
tersebut dengan tujuan mendapatkan gambaran pelaksanaan PAIKEM di SDN Kebondalem.
Selain itu, dengan penerapan kurikulum 2013 sekolah ini menjadi sekolah percontohan dalam
menerapkan kurikulum baru. Sehingga fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan
pembelajaran di dalam kelas yang beradaptasi dari KTSP menuju penerapan kurikulum 2013.
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) pelaksanaan PAIKEM pada
mata pelajaran Matematika di SDN Kebondalem Kabupaten Mojokerto, (2) kreativitas guru
dalam melaksanakan PAIKEM pada mata pelajaran matematika di SDN Kebondalem
Kabupaten Mojokerto, (3) hasil kerja siswa selama pelaksanaan PAIKEM pada mata
pelajaran Matematika di SDN Kebondalem Kabupaten Mojokerto, (4)
hasil belajar siswa setelah pelaksanaan PAIKEM pada mata pelajaran Matematika di SDN
Kebondalem Kabupaten Mojokerto.

Metode Penelitian
Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan penerapan PAIKEM di SDN Kebondalem
Kabupaten Mojokerto. Pada pelajaran matematika disesuaikan dengan tema ketika
pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan observatif
kuantitatif. Observasi dilakukan untuk menjajaki sehingga berfungsi eksploitasi. Jenis
observasi dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi. Penelitian ini dilaksanakan untuk
empat kali pertemuan dimana tiga kali pertemuan untuk mengobservasi pelaksanaan
pembelajaran dan satu kali digunakan untuk melaksanakan tes.
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas I SDN Kebondalem Kecamatan Mojosari
Kabupaten Mojokerto tahun pelajaran 2013/2014. SDN Kebon-dalem berada di kecamatan
Mojosari kabupaten Mojokerto. Jumlah siswa di kelas I SDN Kebondalem adalah 38 siswa.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode observasi dan metode tes.
Sedangkan instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah (1) lembar observasi, untuk
mengobservasi kemampuan guru dalam melaksanakan PAIKEM untuk mata pelajaran
matematika. Observasi ini digunakan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) yang telah disusun oleh guru sebelumnya. (2) handycam, digunakan untuk merekam
proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Tujuannya agar tidak ada proses
pembelajaran yang tidak terlewatkan sebagai data hasil penelitian. Hasil rekaman dari proses
pembelajaran ini digunakan untuk menjawab rumusan pertanyaan tentang pelaksanaan
PAIKEM dan kreativitas guru dalam melaksanakan PAIKEM di SDN Kebondalem
Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. (3) soal tes, digunakan untuk mengetahui hasil
belajar siswa setelah mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Sedangkan hasil kerja
siswa diperoleh dari kinerja siswa selama mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas.
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Hasil kinerja siswa dapat berupa tindakan, tingkah laku siswa yang relevan selama proses
pembelajaran berlangsung. Sedangkan hasil belajar siswa diperoleh setelah pelaksanaan
PAIKEM di SDN Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.
Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis, untuk (1) lembar observasi, dianalisis
dengan cara mendeskripsikan semua hasil observasi yang didasarkan atas RPP Dari hasil
deskripsi, peneliti akan mengidentifikasi kreativitas guru selama melaksanakan pembelajaran
untuk masing-masing pertemuan. (2) tes, hasil tes terdiri atas dua hasil yaitu hasil kerja siswa
selama proses pembelajaran dan hasil belajar siswa setelah pelaksanaan PAIKEM di SDN
Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Hasil kerja siswa akan
dideskripsikan dari setiap pertemuan dimana akan diambil hasil kerja siswa yang
berpartisipasi aktif selama proses pembelajaran di dalam kelas. Untuk hasil belajar siswa,
akan ditentukan ketuntasan secara individual dan juga ketuntasan secara klasikal. Hasil dari
data hasil belajar akan dideskripsikan dengan menggunakan prosentase siswa yang telah
memenuhi ketuntasan.

Hasil penelitian dan Pembahasan
Pada bagian ini akan dibahas tentang hasil penelitian dan pembahasan dari masingmasing tujuan penelitian ini. Berikut adalah uraian hasil penelitian.
1.

Pelaksanaan PAIKEM

a.

Observasi 1
Observasi dilaksanakan pada hari Rabu, 23 Oktober 2013 dengan tema kegiatanku

subtema kegiatanku sore hari. Pembelajaran dimulai dengan pembiasaan yang berlaku di
SDN Kebondalem, yaitu kegiatan berdo’a dan membaca ayat-ayat pendek. Guru memberikan
informasi kepada siswa bahwa subtema yang akan dipelajari adalah “kegiatanku sore hari”.
Guru dan siswa antusias mengadakan tanya jawab mengenai kegiatan yang dilakukan pada
sore hari.
Pembelajaran dilanjutkan dengan membaca dengan lantang bacaan pada buku siswa.
Setelah selesai membaca, kelompok merah mendapatkan tepuk tangan dari semua siswa.
Pembelajaran dilanjutkan dengan memberikan per-tanyaan kepada siswa kata-kata yang
kurang dimengerti pada bacaan. Disini guru menjelaskan kata-kata tersebut dengan bahasa
yang mudah dipahami oleh siswa.
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Pembelajaran dilanjutkan dengan kegiatan mempraktikkan bayangan menggunakan
senter dan gelas. Setelah itu, siswa diminta kembali ke tempat duduknya dan mendiskusikan
dengan kelompoknya tentang percobaan yang telah dilakukan yakni keadaan pada siang dan
sore hari. Guru membimbing kegiatan diskusi yang dilakukan dalam kelompok dan
dilanjutkan dengan kegiatan presentasi di depan kelas. Guru membimbing dan mengarahkan
jawaban dari hasil presentasi. Pembelajaran diakhiri dengan do’a bersama dipimpin oleh para
guru.

b.

Observasi 2
Observasi dilaksanakan pada hari Kamis, 24 Oktober 2013 dengan tema kegiatanku

subtema kegiatanku sore hari. Pembelajaran dimulai dengan pembiasaan yang berlaku di
SDN Kebondalem, yaitu kegiatan berdo’a dan membaca ayat-ayat pendek. Untuk memulai
pembelajaran pada hari ini, guru memeriksa kesiapan siswa. Sebelumnya guru memberikan
infor-masi kepada siswa bahwa subtema yang akan dipelajari adalah “kegiatanku sore hari”.
Guru memfokuskan perhatian siswa terhadap pembelajaran yang akan dilaksanakan.
Guru bertanya kepada siswa, tentang kegiatan apa saja yang dilakukan pada sore hari,
kemudian siswa menjawab kegiatan yang dilakukan siswa dan guru menulis berbagai
kegiatan yang telah disebutkan siswa di papan tulis. Kemudian guru bertanya pada siswa
tentang apa yang dimaksud dengan percakapan. Beberapa siswa mencoba untuk
mengungkapkan pendapatnya yang dimaksud dengan percakapan. Dengan pancingan guru,
siswa memberikan jawaban yang berkaitan dengan pertanyaan dari guru.
Guru mengapresiasi jawaban dari para siswa dan kemudian guru memberi penjelasan
tentang apa itu yang dimaksud dengan percakapan. Setelah siswa memahami apa yang
dimaksud dengan percakapan, siswa diminta mencari pasangan untuk melakukan percakapan
sesuai dengan yang ada di buku siswa yakni percakapan yang dilakukan oleh 2 orang. Guru
membimbing siswa dalam mencari pasangan, setelah siswa menemukan masing-masing
pasangan-nya, guru meminta siswa agar duduk saling berhadapan dengan pasangan
percakapannya. Siswa diminta untuk melakukan kegiatan percakapan di depan kelas secara
berpasangan. Setelah itu, guru menjelaskan aspek-aspek apa saja ketika melakukan
percakapan di depan kelas.
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Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan guru meminta siswa untuk memberikan hiasan
dari menuliskan percakapannya pada selembar kertas. Kemudian dilanjutkan dengan
menempelkan pada sudut baca, sehingga semua siswa dapat melihat hasil karya teman-teman
yang lainnya. Guru membimbing siswa untuk merefleksikan pembelajaran yang dilakukan
pada hari ini. Pembelajaran diakhiri dengan do’a bersama dipimpin oleh para guru.

c.

Observasi 3
Observasi dilaksanakan pada hari Jumat, 25 Oktober 2013 dengan tema kegiatanku

subtema kegiatanku sore hari. Pembelajaran dimulai dengan pembiasaan, berdoa dan
membaca ayat-ayat pendek. Guru memeriksa kesiapan siswa dalam memulai pelajaran
dengan tema Kegiatanku subtema “Kegiatanku Sore Hari”. Guru memfokuskan perhatian
siswa terhadap pembelajaran yang akan dilaksanakan. Para siswa dengan suka cita mengikuti
intruksi dari guru.
Guru meminta siswa untuk membaca materi pada buku siswa dengan nyaring. Para siswa
diminta untuk berdiskusi dengan temannya kemudian menceritakan kegiatan yang ada di
buku siswa dan menulisnya di buku tulis siswa masing-masing. Guru memantau dan
membimbing siswa yang mengalami kesulitan selama mengerjakan tugasnya. Beberapa siswa
ada yang hanya menulis urutan kegiatan, beberapa yang lain menulis serta menggambarnya.
Disini terlihat bahwa kreativitas siswa bermacam-macam bentuknya. Hasil pekerjaan siswa,
diminta untuk meletakkan pada portofolionya masing-masing.
Pembelajaran dilanjutkan dengan meminta siswa untuk membuka halaman selanjutnya
dan menceritakan serta mengurutkan kegiatan yang dilakukan di buku masing-masing siswa
secara berkelompok. Guru juga memeriksa pekerjaan masing-masing kelompok. Untuk
jawaban yang kurang benar siswa diminta untuk mem-perbaiki. Hasil pekerjaan siswa,
semuanya diletakkan pada portofolio siswa. Portofolio siswa diletakkan di ujung kelas supaya
dapat diakses oleh siapapun termasuk orang tua/wali siswa.Kemudian siswa diminta mencari
pasangan untuk saling menanyakan tentang kegiatan yang dilakukan setelah bermain sore.
Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan membimbing siswa untuk merefleksikan
pembelajaran yang telah dilakukan. Pembelajaran diakhiri dengan do’a bersama dipimpin
oleh ketua kelas.
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2.

Kreativitas guru

a.

Observasi 1
Pada obervasi 1, kreativitas guru selama proses pembelajaran yang dilakukan adalah

sebagai berikut.
1) Guru memancing siswa dengan bertanya ciri-ciri suasana sore hari. melalui pancingan
guru. Siswa mengeluarkan semua pengetahuan yang dimilikinya sampai menyim-pulkan
tentang definisi bayangan. Dalam membentuk definisi ba-yangan, guru mengarahkan
siswa untuk membentuk definisi sendiri bukan berdasarkan pemahaman dari gurunya.
2) Setelah siswa diajak membaca naskah dalam buku siswa secara nyaring, guru kembali
memancing siswa untuk mengungkapkan pendapatnya tentang kata-kata yang kurang
dimengerti oleh siswa. Guru menjelaskan dengan menggunakan bantuan tubuh agar
siswanya lebih paham tentang kata “condong”. Sambil membayang-kan, beberapa siswa
juga meniru-kan gerakan yang dilakukan oleh guru.
3) Guru mengajak siswa untuk mempraktekkan bentuk bayangan dengan menggunakan
gelas dan senter. Guru juga menjelaskan masing-masing jatuhnya sinar yang
menggambarkan keadaan di pagi hari, siang hari dan juga sore hari. Kemudian siswa
diminta untuk menyimpulkan perbedaan bentuk bayangan melalui bimbingan guru.

b.

Observasi 2
Pada obervasi 2, kreativitas guru selama proses pembelajaran yang dilakukan adalah

sebagai berikut.
1) Guru memulai kegiatan pembelajaran menyanyikan sebuah lagu dengan nada “menanam
jagung” diikuti dengan gerakan tubuh. Siswa dengan riang dan gembira mengikuti
gerakan yang dicontohkan oleh guru.
2) Guru memancing pengetahuan siswa tentang kegiatan percakapan. Siswa mengeluarkan
semua pengetahuan yang dimilikinya, guru mengarahkan pada kesim-pulan bahwa
percakapan harus dilakukan minimal oleh dua orang atau lebih. Setelah mengerti tentang
penjelasan guru, siswa diminta untuk mengungkapkan dengan bahasanya sendiri konsep
percakapan.
3) Siswa diminta untuk melakukan percakapan tentang kegiatan yang dilakukan pada sore
hari bersama teman sebangkunya dan mem-praktekkannya di depan kelas. Dengan
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antusias, siswa mengikuti intruksi dari guru untuk melakukan kegiatan percakapan
bersama temannya.
4) Dari hasil penampilan pasangan siswa di depan kelas, guru meminta siswa yang lain
untuk menanggapi penampilan teman-nya.
c.

Observasi 3
Pada obervasi 3, kreativitas guru selama proses pembelajaran yang dilakukan adalah

sebagai berikut.
1) Guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu “menanam jagung” dengan gerakan dan
tidak hanya tepuk tangan saja. Beberapa siswa terlihat antusias menyanyi-kan lagu
menanam jagung yang diganti syair lagunya. Para siswa menyanyi dengan riang
gembira.
2) Guru memancing siswa untuk menceritakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama
dengan keluarga
3) Guru mengajak siswa untuk mengajukan pertanyaan ber-dasarkan teks bacaan dalam
buku siswa dan memberikan kelompok lain kesempatan untuk men-jawabnya

3.

Hasil kerja siswa

a.

Observasi 1
Pada observasi 1, siswa diajak untuk mengeksplorasi pengetahuan yang dimilikinya
dalam hal menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru. Dalam hal ini guru mempunyai
kemampuan untuk menggali pengetahuan siswanya dengan menggunakan pertanyaanpertanyaan yang membuat siswa ingin tahu. Guru sangat baik dalam mengeksplorasi
pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Begitu juga dalam menjawab pertanyaan dari
guru, siswa sangat antusias. Berikut ini contoh jawaban siswa pertanyaan no. 1 tentang
bayangan.
Siswa 1

: “tau Bu, yang warnanya item-item”

Siswa 2

: “keliatannya kalo siang hari Bu...”

Hasil jawaban siswa untuk pertanyaan no. 2 tentang kegiatan praktikum bayangan,
dimana siswa ditanya tentang bentuk dari bayangan.
Siswa 3

: “bayangannya panjang Buk...”
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b.

Guru

: “kalo cahaya senternya dari atas, gimana bayangannya ?”

Siswa 4

: “kecil Bu...”

Siswa 5

: “bayangannya pendek, Bu...”

Observasi 2
Pada observasi 2, siswa juga diajak untuk mengeksplorasi pengetahuan yang dimilikinya
dalam hal menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru. Akan tetapi, disini para siswa juga
diajak untuk mengembangkan kreasi yang dimilikinya dalam hal mengembangkan
pengetahuan membuat diagram silsilah keluarga. Contoh jawaban yang diberikan siswa
dari pertanyaan guru tentang kegiatan bercakap-cakap.
Siswa 1

: “berhadapan…”

Siswa 2

: “berhadapan berbicara Buk…”

Siswa 3

: “omong-omong…”

Siswa 4

: “berbicara berhadapan…”

Setiap siswa mengungkapkan pendapatnya sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.
Contoh hasil percakapan yang dilakukan siswa bersama pasangan dalam kelompoknya.
Siswa 3

: “kalo sore kamu ngapain ?”

Siswa 4

: “aku biasanya mbantuin Ibu di dapur, kamu ngapain ?”

Siswa 3

: “aku nyiramin tanaman di depan rumahku”

Siswa 4

: “kamu punya tanaman apa ?”

Siswa 3

: “pokoke taneman.... hehehehe”

(sambil tersenyum)

“lah kamu bisa masak tah...?”
Siswa 4

c.

: “bisa, aku masak telor”

Observasi 3
Pada observasi 3, siswa juga diajak untuk mengeksplorasi pengetahuan yang dimilikinya
dalam hal menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru. Akan tetapi, disini para siswa juga
diajak untuk mengembangkan pengetahuan-nya dalam mengajukan pertanyaan dan
menjawab pertanyaan dari teman dari kelompok lainnya. Contoh jawaban yang diberikan
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siswa dari pertanyaan guru. Hasil jawaban siswa untuk pertanyaan “kegiatan apa saja
yang dilakukan pada sore hari”
Siswa 1 : “makan bersama...”
Siswa 2

: “nonton tivi bersama...”

Siswa 3 : “memasak bersama...”
Siswa 4 : “membantu Ibuk...”
Siswa 5 : “sholat bersama...”
Siswa 6 : “menanam bersama...”
Guru

: “apa yang ditanam ?”

Siswa 7 : “bunga Buk...”
Siswa 8

: “jagung”

(siswa lain nyeletuk jawaban yang berbeda)
Siswa 9 : “bekerja bakti...”

Siswa diminta untuk saling mengajuka pertanyaan kepada kelompok lain. Kelompok
yang ditunjuk diminta untuk menjawab pertanyaan dan memberikan per-tanyaan kembali
untuk kelompok yang lain. Berikut contoh hasil jawaban siswa ketika diminta untuk
saling bertanya jawab
Siswa 1

: “kelompok hijau, Bu...”

Siswa 2

: “mengapa Ibu memotong tanaman ?” (dari kelompok hijau)

Siswa 3

: “karena biar tanamannya rapi...”

Siswa 3

: “kelompok kuniiingg...”

Siswa 4

: “mengapa Bayu senang menyiram tanaman ?” (dari kelompok hijau)

Siswa 5

: “biar tanamannya bisa tumbuh besar”

Guru

: “bagaimana anak-anak...?”
“selain tumbuh besar apa lagi anak-anak..?”

Siswa 6 : “biar subur...”
4.

Hasil belajar siswa
Setelah mengikuti proses pembelajaran untuk tiga kali pertemuan, maka pada pertemuan

terakhir

dilaksanakan

Tes

Hasil

Belajar

(THB).

Karena

dalam

penelitian

ini

mengkonsentrasikan pada tema dan subtema yang diajarkan di sekolah maka pelaksanaan
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THB juga didasarkan pada tema dan subtema yang diajarkan. Berikut ini akan diuraikan hasil
pelaksanaan Tes Hasil Belajar yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran dilaksanakan.
Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan terhadap hasil belajar diperoleh hasil,
siswa yang tidak tuntas dalam belajarnya berjumlah 3 siswa, sedangkan siswa yang tuntas
belajarnya adalah 35 siswa.
Jika ditinjau ketuntasan hasil belajar secara klasikal sebanyak 92.11% siswa telah tuntas
dalam belajarnya. Sehingga dapat dikatakan ketuntasan belajar secara klasikal terpenuhi, hal
ini dikarenakan ketuntas an klasikal telah  85%.

Kesimpulan
Pada bagian ini akan diambil kesimpulan, adapun kesimpulannya sebagai berikut.
1.

Pelaksanaan PAIKEM di SDN Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto
disesuaikan dengan tema dan subtema yang berlangsung. Pelaksanaan pembe-lajaran
sudah memenuhi kriteria dari PAIKEM dimana guru tidak menjadi perhatian utama saja
melainkan siswanya telah ber-partisipasi aktif selama mengikuti proses pembelajaran. Di
SDN Kebondalem ini, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 dan sekolah ini
menjadi sekolah induk pelaksanaan kurikulum 2013.

2.

Sebagai sekolah induk pelaksanaan kurikulum 2013, guru yang mengajar di SDN
Kebondalem sangat kreatif dalam me-ngembangkan kegiatan pem-belajaran sesuai
dengan panduan dalam Buku Guru dan Buku Siswa. Hal ini terlihat dari pertanyaanpertanyaan yang diajukan oleh guru. Selain itu, siswa sangat apresiatif dalam menjawab
pertanyaan begitu juga dengan mengajukan pertanyaan. Meskipun dalam satu kelas
diajar oleh dua orang guru sekaligus, siswa tidak mengalami kesulitan dalam
mengadaptasi cara mengajar kedua guru tersebut.

3.

Ditinjau dari hasil kerja siswa, siswa di SDN Kebondalem sangat apresiatif dalam
menggali pengetahuan yang dimiliki oleh siswanya. Hal ini dapat dilihat pada saat siswa
memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan pancingan yang diberikan oleh guru.
Selain itu, hasil kerja siswa dapat dilihat ketika siswa diminta untuk membuat silsilah
keluarganya sampai pada tahap menghias hasil kerjanya dan meletakkan dalam
portofolionya. Siswa juga berani mengungkapkan pendapatnya di depan kelas,
mempraktikkan kegiatan per-cakapan sampai pada memberikan masukan atas hasil kerja
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temannya di dalam kelas. Banyak nilai karakter yang terbentuk dari pelaksanaan
PAIKEM di SDN Kebondalem.
4.

Berdasarkan hasil analisis data, siswa yang tidak tuntas dalam belajarnya berjumlah 3
orang, sedangkan siswa yang tuntas belajarnya adalah 35 orang. Secara prosentase
ketuntasan belajar siswa secara klasikal adalah 92,11% sehingga dikatakan memenuhi
ketuntasan belajar secara klasikal. Sedangkan prosentase siswa yang tidak memenuhi
ketuntasan belajar siswa secara klasikal adalah 7,89%. Dapat dikatakan bahwa
ketuntasan klasikal belajar siswa kelas I di SDN Kebondalem terpenuhi.
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POKOK BAHASAN BANGUN RUANG SISI LENGKUNG DI SMPN 10 SURABAYA
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(Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Adi
Buana Surabaya)
faradisa91@gmail.com
Abstract
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa berhasil tidaknya pencapaian
tujuan pendidikan bergantung kepada bagaimana proses pembelajaran yang dialami siswa.
Proses pembelajaran yang efektif akan menghasilkan suatu interaksi antara pengajar dan
siswa. Interaksi yang lebih luas akan tercipta saat menggunakan Pembelajaran Matematika
Realistik (PMR).
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Keefektifan Pembelajaran
Matematika Realistik (PMR) pada Pokok Bahasan Bangun Ruang Sisi Lengkung di SMPN
10 Surabaya?”. Tujuannya adalah untuk mendiskripsikan keefektivan model PMR pada
pokok bahasan bangun ruang sisi lengkung di SMPN 10 Surabaya. Adapun metode
pengumpulan data penelitian menggunakan pengamatan dan tes.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan presentase
aktivitas siswa sangat aktif, karena presentase aktivitas siswa yang relevan ≥ 85%.
Kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran matematika realistik (PMR) sangat baik
dengan rata-rata 3,25. Respon siswa dalam menerapkan model pembelajaran matematika
realistik (PMR) pada pokok bahasan bangun ruang sisi lengkung sangat positif dengan ratarata presentase respon siswa yaitu ≥ 85%, dan untuk ketuntasan secara klasikal terpenuhi
dengan presentase 89,47%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika
realistik(PMR) memenuhi kriteria efektif pada pokok bahasan bangun ruang sisi lengkung di
SMPN 10 Surabaya.
Kata kunci: Pembelajaran Matematika Realistik, Keefektifan.
ENDAHULUAN
Perkembangan dan kemajuan suatu bangsa dipengaruhi oleh mutu pendidikan.
Pendidikan merupakan sarana dan wahana yang strategis di dalam pengembangan sumber
daya manusia. Oleh karena itu pendidikan harus mendapat perhatian serta penanganan secara
serius. Pihak pengelola pendidikan telah melakukan berbagai usaha untuk memperoleh
pendidikan yang berkualitas dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa

dengan

mengoptimalkan sumber-sumber daya pendidikan yang tersedia.
“Orientasi pendidikan mempunyai ciri cenderung memperlakukan siswa berstatus
sebagai obyek; guru berfungsi sebagai pemegang otoritas tertinggi keilmuan dan indoktriner;
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materi bersifat subject-oriented dan manajemen bersifat sentralis”. Orientasi pendidikan yang
demikian menyebabkan praktik pendidikan mengisolir diri dari kehidupan nyata yang ada di
luar sekolah, kurang relevan antara apa yang diajarkan di sekolah dengan kebutuhan dalam
kehidupan nyata, terlalu terkonsentrasi pada pengembangan intelektual yang tidak sejalan
dengan pengembangan individu sebagai satu kesatuan yang utuh dan berkepribadian
(Zamroni dalam Supinah, 2008: 1).
Hal ini bertolak belakang dengan paradigma baru pendidikan yang menekankan
bahwa proses pendidikan formal di sekolah harus memiliki ciri-ciri berikut: pendidikan lebih
menekankan pada proses pembelajaran dari pada mengajar, pendidikan memperlakukan
siswa sebagai individu yang memiliki karakteristik khusus dan mandiri, dan pendidikan
merupakan proses yang bekesinambungan dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan
(Zamroni dalam Supinah, 2008: 2). Hal tersebut juga tampak dari salah satu terobosan yang
dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional yaitu dengan
melakukan pergeseran paradigma dalam proses pembelajaran, yaitu orientasi pembelajaran
yang awalnya berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa.
Dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa, guru diharapkan dapat berperan
sebagai fasilitator yang akan memfasilitasi siswa dalam belajar, dan siswa sendirilah yang
harus aktif belajar dari berbagai sumber belajar. Pergeseran paradigma dalam proses
pembelajaran ini tampak dengan diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP), dimana kegiatan pembelajaran pada KTSP ini adalah kegiatan pembelajaran yang
berpusat pada peserta didik, mengembangkan kreativitas, kontekstual, menantang dan
menyenangkan, menyediakan pengalaman belajar yang beragam, dan belajar melalui berbuat
(Zamroni dalam Supinah, 2008: 2).
Hal ini menunjukkan bahwa paradigma baru pendidikan yang diantaranya dengan
mulai diberlakukannya KTSP ini, menuntut partisipasi yang tinggi dari siswa dalam kegiatan
pembelajaran.
Untuk itu, guru perlu menemukan cara terbaik untuk menyampaikan berbagai konsep
yang diajarkan di dalam mata pelajaran yang diampunya, sehingga semua siswa dapat
menggunakan dan mengingatnya lebih lama konsep tersebut dan setiap individual mata
pelajaran dipahami sebagai bagian yang saling berhubungan dan membentuk satu
pemahaman yang utuh. Seorang guru dapat membuka wawasan berpikir yang beragam dari
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siswa, sehingga siswa dapat mempelajari berbagai konsep dan mampu mengkaitkannya
dengan kehidupan nyata.
Agar siswa dapat mempelajari berbagai konsep dan mampu mengkaitkannya dengan
kehidupan nyata maka guru diharapkan dapat melaksanakan pembelajaran yang efektif.
Pembelajaran efektif artinya sesuai kemampuan siswa, siswa dapat mengkonstruksi secara
maksimal pengetahuan baru yang dikembangkan dalam pembelajaran (Krismanto, 2001: 1).
Pembelajaran efektif antara lain ditandai dengan pemberdayaan siswa secara aktif.
Pembelajaran efektif akan melatih dan menanamkan sikap demokratis pada siswa. Selain itu
pembelajaran efektif juga menekankan pada bagaimana agar siswa mampu belajar,
bagaimana cara belajar (learning to learn). Melalui kreativitas guru dalam pengajaran,
pembelajaran dikelas menjadi sebuah kegiatan yang menyenangkan (joyful learning)
(Direktorat Pendidikan Umum, 2002: 3). Dari apa yang dikemukakan diatas dapat
disimpulkan bahwa pembelajaran efektif adalah pembelajaran aktif yang antara lain ditandai
dengan pemberdayaan siswa secara aktif atau siswa ditempatkan dan terlibat aktif.
Apabila dicermati apa yang dikemukakan paradigma baru pendidikan, terobosan yang
telah dilakukan pemerintah, dan terselenggaranya pendidikan yang efektif, menunjukkan
bahwa peran aktif siswa dalam pembelajaran merupakan suatu keharusan. Salah satu
pembelajaran yang dikembangkan dengan tujuan agar pembelajaran berjalan dengan
produktif dan bermakna bagi siswa adalah pembelajaran Matematika Realistik yang
selanjutnya disebut PMR. Pembelajaran ini fokus pada siswa belajar dengan aktif, dan proses
pembelajarannya terkait dengan konteks kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar siswa.
PMR siswa mengalami proses pembelajaran secara bermakna dan memahami matematika
secara penalaran. Siswa belajar matematika dengan pemahaman, secara aktif membangun
pengetahuan baru dari pengalaman dan pengetahuan awal. Dalam PMR siswa membuat
model sendiri dalam menyelesaikan masalah, yaitu masalah yang berkaitan dengan pokok
bahasan bangun ruang sisi lengkung (Widada , 2004: 7).
Bangun ruang sisi lengkung adalah pokok bahasan yang diajarkan pada kelas IX
semester 1. Peneliti memilih pokok bahasan bangun ruang sisi lengkung dengan
pertimbangan berdasarkan informasi guru banyak siswa yang merasa kesulitan untuk
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung.
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Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 10 Surabaya karena berdasarkan hasil observasi
guru ingin menerapkan model pembelajaran dengan menggunakan Pembelajaran Matematika
Realistik (PMR) dikelas.
Dari uraian latar belakang di atas maka judul penelitian ini adalah “Keefektifan
Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) pada Pokok Bahasan Bangun Ruang Sisi
Lengkung di SMPN 10 Surabaya”.
Melihat paparan di atas, penelitian ini ingin menjawab permasalahan, Bagaimana
keefektifan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) pada pokok bahasan bangun ruang
sisi lengkung di SMPN 10 Surabaya? Yang hasilnya diharapkan dapat bermanfaat khususnya
bagi guru matematika sebagai salah satu alternatif pembelajaran dalam mengajarkan materi
bangun ruang sisi lengkung di sekolah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan keefektifan pembelajaran matematika realistik (PMR) pada pokok bahasan
bangun ruang sisi lengkung siswa kelas IX SMPN 10 Surabaya.

METODE PENELITIAN
Menurut Hadi (2000: 4) menyatakan “metode penelitian adalah suatu usaha untuk
menemukan dan mengkaji kebenaran suatu teori”. Semakin tepat metode yang digunakan
maka semakin baik hasil yang didapat.
Penelitian ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan atau mengungkap secara
mendalam tentang proses pembelajaran pokok bahasan pecahan melalui pendekatan
pembelajaran matematika realistik. Data dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu
menjelaskan kondisi aktual dari proses pembelajaran tersebut dengan menggunakan katakata. Data akan dipaparkan sesuai dengan fakta dan fenomena yang terjadi selama penelitian,
serta analisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti
sendiri yang akan merancang, melaksanakan, mengumpulkan dan menganalisis data,
menyimpulkan dan membuat laporan. Berdasarkan karakteristik penelitian ini, maka
pendekatan penelitian yang sesuai adalah pendekatan kualitatif.
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap situasi sosial
pendidikan yang diteliti, maka teknik pengumpulan data bersifat trianggulasi, yaitu
menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan diantaranya yaitu tes,
angket dan observasi. Teknik Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan
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informasi data yang berkaitan dengan hasil belajar siswa. Teknik tes yang dimaksud dalam
penelitian dilaksanakan pada akhir pembelajaran dengan menggunakan seperangkat tes
tertulis dalam bentuk uraian untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam pembelajaran
Matematika materi bangun ruang sisi lengkung dengan menggunakan pembelajaran
Matematika realistik.
Dalam penelitian ini data yang diperoleh dengan cara angket selama penelitian
berlangsung adalah data respon siswa selama proses pembelajaran berlangsung menggunakan
pembelajaran matematika realistik (PMR). Angket diberikan kepada siswa pada akhir
pertemuan kedua. Instrumen yang digunakan adalah lembar angket respon siswa terhadap
pelaksanaan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR). Angket ini berbentuk checklist (√),
berisi pernyataan-pernyataan mengenai respon siswa dan pilihan alternatif jawaban.
Menurut Zainal Arifin (2009: 152) “observasi adalah suatu proses pengamatan dan
pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik
dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu”.
Alat yang digunakan dalam melakukan observasi disebut pedoman observasi. Observasi tidak
hanya digunakan dalam kegiatan evaluasi, tetapi juga dalam bidang penelitian, terutama
penelitian kualitatif.

HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian yang dilakukan dengan penerapan pendekatan pembelajaran
matematika realistik pada materi bangun ruang sisi lengkung akan diuraikan secara rinci
sebagai berikut.
1. Aktivitas Siswa
Aktivitas siswa selama penerapan pembelajaran matematika realistik ditentukan dari
kegiatan siswa selama proses pembelajaran berlangsung baik kegiatan yang relevan maupun
tidak relevan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat.
Berdasarkan hasil analisis aktivitas siswa selama proses pembelajaran matematika
realistik pada materi bangun ruang sisi lengkung pada pertemuan pertama didapatkan bahwa
aktivitas siswa menjawab salam dengan presentase 6,25%, siswa menjawab saat diabsen oleh
guru dengan presentase 6,25%, siswa menyediakan/membuat alat dan bahan percobaan
dengan presentase 6,25%, siswa mendengarkan/ memperhatikan penjelasan guru dengan
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presentase 10,41%, siswa bertanya/menjawab/berdiskusi antar teman atau guru dengan
presentase 18,75%, siswa mengerjakan dan berdiskusi dengan kelompoknya dengan
presentase 25%, siswa menarik kesimpulan dari percobaan hari ini dengan presentase
22,91%, dan perilaku menyimpang dari KBM dengan presentase 4,166%.
Berdasarkan hasil analisis aktivitas siswa selama proses pembelajaran matematika
realistik pada materi bangun ruang sisi lengkung pada pertemuan kedua didapatkan bahwa
aktivitas siswa yang tergolong aktif sebesar 95,82% dan aktivitas siswa yang tergolong tidak
aktif sebasar 4,16%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keaktifan siswa sangat aktif karena
telah memenuhi rentang skor ≥ 85%.
Sedangkan aktivitas siswa selama pembelajaran matematika realistik pada pertemuan
kedua didapatkan bahwa aktivitas siswa menjawab salam dengan presentase 6,25%, siswa
menjawab saat diabsen oleh guru dengan presentase 6,25%, siswa mendengarkan penjelasan
dari guru/teman dan bertanya apabila tidak mengerti dengan presentase 31,25%, siswa
mempresentasikan hasil diskusi pada pertemuan pertama dengan presentase 5,20%, siswa
menanggapi presentasi dari kelompok lain dengan presentase 5,20%, siswa mengerjakan
contoh soal pada LKS dengan bimbingan guru dengan presentase 6,25%, siswa mengerjakan
soal pada LKS dengan presentase 22,91%, siswa mempresentasikan jawabannya didepan
kelas dengan presentase 3,12%, siswa memberi tanggapan dengan presentase 4,16%, siswa
menarik kesimpulan pelajaran hari ini dengan presentase 6,25% dan perilaku menyimpang
dari KBM dengan presentase 3,12%.
Hal ini dapat diketahui bahwa aktivitas siswa yang tergolong aktif sebesar 96,84% dan
aktivitas siswa yang tergolong tidak aktif sebasar 3,12%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat
keaktifan siswa sangat aktif karena telah memenuhi rentang skor yaitu ≥ 85%.
2. Kemampuan Guru
Hasil kemampuan guru dalam proses pembelajaran matematika realistik ditentukan
dengan melakukan observasi kemampuan guru dalam proses pembelajaran yang sesuai
dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat.
Dari hasil analisis penelitian di atas, kemampuan guru dalam proses pembelajaran dapat
dilihat pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua proses pembelajaran yang telah
dilakukan guru telah sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Dengan rata-rata skor pada
pertemuan pertama adalah 3,65. Sedangkan, pada pertemuan kedua adalah 3,85.
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Rata-rata kemampuan guru dalam proses pembelajaran diperoleh dari jumlah
pertemuan pertama dan pertemuan kedua yaitu dengan rata-rata kemampuan guru 3,75.
Karena rata-rata yang diperoleh kemampuan guru termasuk dalam 3,25

TKG

4,00 maka

termasuk dalam kategori sangat baik. Dengan hal ini, pembelajaran matematika realistik
dapat dikatakan efektif dalam proses pembelajaran. Karena telah memenuhi kriteria yang
telah di tentukan.
3. Respon Siswa
Angket respon siswa ini merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk
mendapat informasi yang tidak diperoleh mengenai pengamatan. Informasi ini merupakan
respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran matematika realistik pada pokok bahasan
Bangun Ruang Sisi Lengkung kelas IX H SMPN10 Surabaya tahun ajaran 2013-2014
dideskripsikan berikut:
Bahwa siswa senang mempelajari pokok bahasan bangun ruang sisi lengkung dengan
presentase 100% sedangkan yang tidak senang mempelajari pokok bahasan bangun ruang sisi
lengkung sebanyak 0%. Pada pertanyaan kedua pembelajaran yang dilakukan lebih menarik
dengan presentase 100% sedangkan yang menganggap bahwa pembelajaran tidak menarik
adalah 0%. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam pembelajaran banyak melibatkan
siswa dengan presentase 100%. Media yang digunakan dalam pembelajaran lebih bervariasi
dengan presentase 100%. Suasana kelas membuat pembelajaran lebih aktif sebanyak 97,36%
sedangkan suasana kelas tidak aktif sebanyak 2,63%. Presentase siswa yang lebih siap
mengikuti kegiatan pembelajaran sebanyak 89,47% sedangkan siswa yang kurang siap
mengikuti kegiatan pembelajaran adalah 10,52%. Siswa yang merasa nyaman belajar
matematika dengan kelompok adalah 86,84% sedangkan siswa tidak nyaman belajar
matematika dengan kelompok sebanyak 13,15%. Siswa merasa penggunaan masalah
konstektual lebih banyak dengan presentase 97,36%

yang 2,63% lainnya berpendapat

sebaliknya. Sebanyak 94,73% bahwa penerapan konsep dalam penyelesaian masalah terkait
dengan kehidupan sehari-hari lebih banyak dan 5,26% menyatakan sebaliknya. Siswa yang
antusias mengerjakan LKS sebanyak 86,84% sedangkan 13,15% menyatakan tidak antusias
mengerjakan LKS. Presentase siswa merasa guru lebih perhatian terhadap siswa sebanyak
100%. Siswa yang menyatakan bahwa hubungan guru dengan siswa harmonis sebanyak
94,73% sedangkan yang menyatakan hubungan guru dengan siswa tidak harmonis sebanyak
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5,26%. Usaha guru untuk mengaktifkan siswa semakin meningkat dengan presentase 92,10%
sedangkan sisanya 7,89% menyatakan sebaliknya. Siswa menyatakan bahwa penyampaian
materi dari guru secara lisan semakin mudah dimengerti sebanyak 89,47% sedangkan 10,52%
menyatakan penyampaian materi dari guru secara lisan sulit dimengerti. Presentase siswa
yang menyatakan bahwa penyampaian materi yang ditulis di papan tulis mudah dimengerti
sebanyak 92,10% sedangkan 7,89% menyatakan sebaliknya.
Dapat dikatakan bahwa respon siswa terhadap pembelajaran matematika realistik
(PMR) pada pokok bahsan bangun ruang sisi lengkung mendapatkan respon positif.

4. Hasi belajar
Hasil belajar diperoleh dari tes yang di lakukan secara individu. Tes ini berbentuk THB
dengan soal yang di berikan berupa soal cerita. THB dilaksanakan setelah proses
pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran matematika realistik pada materi bangun
ruang sisi lengkung. THB ini digunakan sebagai tolak ukur siswa untuk mengetahui seberapa
besar pemahaman siswa mengenai materi bangun ruang sisi lengkung dengan pembelajaran
matematika realistik. Penilaian THB dapat ditentukan sesuai dengan instrument penilaian
pada RPP yang telah di buat. Penilaian yang diperoleh siswa dapat dinyatakan dengan
standart ketuntasan sesuai dengan metodologi penilaian. Hasil THB dapat dideskripsikan
sebagai berikut.
Pada penelitian ini diperoleh jumlah siswa yang memperoleh skor

75, atau yang

telah mencapai ketuntasan individu berjumlah 34 siswa. Dengan demikian dapat dihitung
prosentase siswa yang mendapat skor

75, yaitu:

34
x 100% = 89,47%
38
Karena prosentase siswa yang mendapat nilai

75 pada tes hasil belajar adalah

89,47%, maka dapat dikatakan bahwa ketuntasan belajar secara klasikal telah tercapai.

PEMBAHASAN
1. Aktivitas siswa
Aktivitas siswa selama proses pembelajaran matematika realistik (PMR)

dapat

ditentukan dengan melakukan observasi aktivitas siswa yang dilakukan selama proses
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pembelajaran berlangsung. Dalam penelitian ini, untuk aktivitas siswa yang di teliti diambil
secara acak. Aktivitas siswa yang diteliti merupakan kegiatan yang dilakukan siswa selama
proses pembelajaran berlangsung dan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang
telah dibuat. Kegiatan siswa meliputi kegiatan yang aktif dan kegiatan yang tidak aktif.
Kegiatan yang aktif diantaranya siswa menjawab salam, siswa menjawab saat diabsen oleh
guru,

siswa

menyediakan

/

membuat

alat

dan

bahan

percobaan,

siswa

mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru, siswa bertanya/menjawab/ berdiskusi antar
teman atau guru, siswa mengerjakan dan berdiskusi dengan kelompoknya dan siswa menarik
kesimpulan dari percobaan hari ini. Sedangkan, Perilaku menyimpang dari KBM contohnya:
berbicara sendiri ketika guru menjelaskan atau ketika temannya berdiskusi, diam tidak
melakukan apapun, ramai, tidur, dan makan pada saat proses pembelajaran berlangsung.
Sehingga, di dapat aktivitas siswa selama proses pembelajaran matematika realistik (PMR).
Selanjutnya, data dianalisis untuk mencari presentase aktivitas siswa lebih rincinya pada tabel
4.2. Presentase kegitan yang aktif lebih besar dari pada presentase kegiatan yang tidak aktif
maka aktivitas siswa setelah penerapan pembelajaran matematika realistik (PMR) pada
materi bangun ruang sisi lengkung dapat dikatakan aktif.

2. Kemampuan guru
Untuk mengetahui kemampuan guru peneliti melakukan observasi kemampuan guru
saat proses pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran matematika realistik (PMR) pada
materi bangun ruang sisi lengkung. Proses pembelajaran matematika realistik (PMR)
dilakukan selama dua kali pertemuan. Kemampuan guru selama penerapan pembelajaran
matematika realistik (PMR) ditentukan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran
yang telah dibuat. Jika dalam proses pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat maka
dapat dikatakan terlaksana dengan sangat baik jika kemampuan guru termasuk dalam 3,25
TKG

4,00.
Rata-rata kemampuan guru dalam proses pembelajaran diperoleh dari jumlah

pertemuan pertama dan pertemuan kedua yaitu dengan rata-rata kemampuan guru 3,75.
Karena rata-rata yang diperoleh kemampuan guru termasuk dalam ≥ 3,25 maka termasuk
dalam kategori sangat baik. Dengan hal ini, pembelajaran matematika realistik dapat
dikatakan efektif dalam proses pembelajaran.
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3. Respon Siswa
Respon siswa mengenai pembelajaran matematika realisrik (PMR) pada pokok bahasan
bangun ruang sisi lengkung kelas XI-H SMPN 10 Surabaya tahun ajaran 2013-2014 adalah
sangat positif dengan total prosentase 94,73%. Hal ini dikarenakan siswa yang merespon
positif terhadap pembelajaran matematika realistik dengan prosentase 94,73% telah
memenuhi kategori sangat positif yaitu ≥ 85. Dapat dikatakan bahwa respon siswa terhadap
pembelajaran matematika realistik pada pokok bahsan bangun ruang sisi lengkung
mendapatkan respon positif.
4. Hasil belajar
Setelah dua kali proses pembelajaran matematika realistik (PMR) maka selanjutnya
diadakan tes yang dilakukan secara individu. Dengan nilai KKM yang sudah di tetapkan yaitu
≥ 75 maka dapat dikatakan tuntas. Untuk selanjutnya, nilai yang diperoleh dianalisis untuk
mengetahui presentase ketuntasan klasikal yaitu 85%. Pada tabel 4.4 terlihat bahwa 34 siswa
tuntas secara individu dan 4 siswa tidak tuntas secara individu dengan jumlah siswa yang
mengikuti tes sebanyak 38 siswa. Dari ketuntasan secara individu diperoleh presentase
ketuntasan secara klasikal sebesar 89,47%. Hal ini menyatakan bahwa presentase ketuntasan
secara klasikal sudah memenuhi peresentase yang telah ditetapkan yaitu 85%. Dengan hal ini
penerapan pembelajaran matematika realistik (PMR) pada materi bangun ruang sisi lengkung
tuntas.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan, peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian
sebagai berikut.
1. Aktivitas siswa setelah penerapan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan
Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) pada pokok bahasan bangun ruang sisi
lengkung sangat aktif. Karena, presentase aktivitas siswa yang relevan ≥ 85 %.
2. Kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan
Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) pada pokok bahasan bangun ruang sisi
lengkung sangat baik. Karena, rata-rata yang diperoleh kemampuan guru ≥ 3,25.
3. Respon siswa dalam menerapkan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan
Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) pada pokok bahasan bangun ruang sisi
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lengkung sangat positif. Karena, rata-rata presentase respon siswa dalam kategori sangat
positif.
4. Hasil belajar setelah belajar materi bangun ruang sisi lengkung dengan penerapan
pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik
(PMR) secara klasikal terpenuhi, dan secara individual terpenuhi. Karena, presentase
ketuntasan secara klasikal telah mencapai presentase yang telah ditetapkan yaitu ≥ 85%.

Dari keempat uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan
menggunakan pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) memenuhi kriteria
efektif untuk mengerjakan materi bangun ruang sisi lengkung di SMPN 10 Surabaya.

SARAN
Berdasarkan hasil penelitian ini penulis dapat memberikan saran sebagai berikut.
1. Para guru agar dapat mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan
Pembelajaran Matematika Realistik (PMR),sejak dini sehingga siswa menjadi terbiasa dan
dapat meningkatkan kemampuan siswa serta hasil belajar siswa
2. Para siswa hendaknya menyadari akan pentingnya interaksi sosial dengan teman-temannya
agar dapat bekerjasama dan bertukar ide dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam
pembelajaran matematika.
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PERBEDAAN HASIL BELAJAR SISWA DENGAN
METODE MATHMAGIC DAN METODE PERKALIAN BERSUSUN
PADA SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR
Dra Suharti Kadar, MPd
Dosen Pendidikan Matematika, Universitas Bung Tomo Surabaya
Abstrak
Proses belajar mengajar matematika diperlukan metode-metode baru yang inovatif yang dapat
membawa siswa ke arah belajar yang lebih baik. Materi Matematika yang diberikan untuk tingkat SD
cukup banyak. Untuk materi perkalian peneliti menggunakan selain metode bersusun (konvensional)
juga menggunakan metode mathmagic. Metode ini dipilih karena dapat digunakan dalam operasi
hitung perkalian yang mudah dan cepat serta mampu menghitung operasi hitung perkalian dengan
menggunakan daya nalar. tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ada
tidaknya perbedaan hasil belajar siswadengan metode mathmagicdan metode perkalian bersusun pada
siswa kelas IV sekolah dasar. disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar siswa yang
menggunakan metode konvensional dengan metode mathmagic pada materi perkalian.
Kata Kunci : perkalian, metode bersusun, metode mathmagic.

1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Pendidikan merupakan hal yang sangat penting terutama pendidikan
matematika yang merupakan cabang ilmu yang spesifik. Matematika tidak
mempelajari obyek-obyek yang secara langsung dapat di tangkap oleh indra manusia.
Walaupun pada awalnya matematika lahir dari hasil pengamatan empiris terhadap
benda-benda konkret, namun dalam perkembangannya matematika lebih memasuki
dunianya yang abstrak (Sriyanto, 2007:12).
Salah satu masalah utama dalam bidang pendidikan adalah rendahnya mutu
pendidikan yang tercermin dari rendahnya rata-rata prestasi belajar. Dan banyak yang
menganggap bahwa matematika merupakan pelajaran yang tingkat kesulitannya tinggi
sehingga matematika termasuk pelajaran yang tidak disukai bahkan merupakan
pelajaran yang dibenci. Sesuai pendapat E.T. Ruseffendi, “matematika (ilmu pasti)
bagi anak-anak pada umunya merupakan pelajaran yang tidak disenangi kalau bukan
pelajaran yang dibenci” (1990:15).
Upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia telah banyak dilakukan
oleh berbagai pihak pendidikan terutama terhadap matematika karena matematika
membutuhkan latihan dan ketekunan serta keuletan yang sangat tinggi. Salah satu
lembaga pendidikan di Indonesia adalah sekolah dasar yang berfungsi memberikan
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kemampuan dan keterampilan dasar untuk keperluan melanjutkan pelajaran pada
tingkat SLTP maupun untuk memberikan bekal kemampuan lain yang lebih tinggi.
Dengan demikian peranan guru sekolah dasar sangat besar dalam menentukan
kemampuan siswa dalam hal membaca, menulis, dan berhitung (Depdikbud,2004:34).
Pembelajaran matematika di sekolah dasar selama ini masih menggunakan
metode konvensional. Para Guru mengajarkan operasi perkalian dengan metode
konvensional (perkalian bersusun biasa). Metode konvensional kurang memberikan
kesempatan kepada siswa untuk menggunakan caranya sendiri dalam memecahkan
suatu masalah selain itu siswa hanya bekerja secara prosedural dan memahami
matematika tanpa penalaran (Fauzan, 2001:12).
Materi

Matematika

yang

diberikan

untuk

tingkat

SD

cukup

banyak.Berdasarkan observasi yang dilakukan, melalui wawancara dengan ibu guru
kelas IV sekolah dasar,bahwa hasil belajar siswa rendah terutama pada pelajaran
Matematika. Wawancara juga dilakukan dengan siswa-siswa kelas IV secara acak,
mereka mengatakanbahwa pelajaran yang paling sulit di sekolah itu adalah pelajaran
matematika terutama pada bahasan perkalian. Mereka masih mengalami kesulitan
untukmenghitung perkalian di atas dua digit. Mereka menganggap belajarmatematika
di sekolah itu kurang menarik dan kurang menyenangkan.
Sejalan dengan persoalan di atas, maka dalam proses belajar mengajar
matematikapun diperlukan metode-metode baru yang inovatif yang dapat membawa
siswa ke arah belajar yang lebih baik.Oleh karena itu, peneliti mencoba ingin
menggunakan metode perkalian selain metode bersusun (konvensional) salah satunya
dengan metode mathmagic.
Metode ini dipilih karena dapat digunakan dalam operasi hitung perkalian
yang mudah dan cepat serta mampu menghitung operasi hitung perkalian dengan
menggunakan daya nalar.Handojo (2007) menyatakan bahwa:”Metode Mathmagic
tidak hanya menyenangkan, tetapi juga mudah dipelajari. Metode mathmagic dapat
dikatakan merupakan metode yang cepat dalam perhitungan matematika,karena jika
siswamenggunakan daya nalar, siswa dapat mengerjakan soal perkalian tanpa
menggunakan buram kecuali dibutuhkan tapi tanpa kalkulator. Rasa percaya diri sang
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anak akan bertambah setelah sang anak mengetahui cara penggunaannya sehingga
akan meningkatkan hasil belajar anak”.
1.2.Tujuan
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar
siswadengan metode mathmagicdan metode perkalian bersusun pada siswa kelas IV
sekolah dasar.

2. Pembahasan
2.1. Matematika Pada Sekolah Dasar
Pada dasarnya, matematika adalah pemecahan masalah. Karena itu,
matematika sebaiknya diajarkan melalui berbagai masalah yang ada di sekitar siswa
dengan memperhatikan usia dan pengalaman yang mungkin dimiliki siswa.
Matematika merupakan suatu bahan kajian objek abstrak dan dibangun melalui proses
penalaran deduktif, yaitu kebenaran suatu konsep diperoleh sebagai akibat logis dari
kebenaran sebelumnya yang sudah diterima sehingga keterkaitan antar konsep dalam
matematika bersifat sangat kuat dan jelas.
Secara rinci matematika SD dikelompokkan dalam 3 (tiga) aspek matematika,
yaitu bilangan, geometri/pengukuran, dan statistika. Dalam GBHN matematika tahun
2003 disebutkan bahwa tujuan umum pendidikan matematika pada jenjang dasar dan
madrasah ibtidaiyah berfungsi mengembangkan kemampuan berhitung, mengukur
dan menggunakan rumus sederhana yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari
melalui materi bilangan, pengukuran dan geometri. Sekolah dasar adalah lembaga
pendidikan formal yang berfungsi memberikan kepada siswa bekal pengetahuan,
sikap dan keterampilan dasar. Materi matematika pada sekolah dasar adalah bagian
atau unsur matematika yang dipilih antara lain dengan berorientasi pada pendidikan.
Adapun pembelajaran matematikanya, lebih diarahkan agar siswa memiliki
keterampilan berhitung melalui kegiatan praktis yang dilakukan sendiri oleh siswa.
Dalam hal berhitung sudah jelas bahwa perkalian itu sangat dibutuhkan apalagi
berhitung perkalian dasar ini akan menjadikan siswa untuk siap menerima dan
mengikuti pelajaran pada jenjang pendidikan berikutnya.
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Operasi perkalian adalah salah satu bentuk operasi dasar di dalam aritmatika
dasar yang lainnya seperti penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Dan perkalian
ini sering disebut penjumlah berulang.Perkalian terdefinisi untuk seluruh bilangan di
dalam suku-suku penjumlahan yang diulang-ulang, misalnya 4 dikali 6 ( ditulis 4 x 6
sering dibaca 4kali 6) dapat dihitung dengan menjumlahkan 4 salinan dari 6 bersamasama :
4 x 6 = 6 + 6 + 6 + 6 = 24.
Perkalian dalam matematika merupakan ilmu dasar yang mendasari semua
penerapan dalam kehidupan nyata. Contoh penerapan nyata adalah dalam bidang
medis, ketika kita mendapat obat dari dokter ada tulisan 3 x 1 berarti 3 kali dalam 1
hari (pagi, siang, malam) masing-masing 1 pil. Bukan sebaliknya, 1 kali dalam sehari
3 pil. Hal ini perlu diperhatikan karena prosesnya sangat berbeda antara 3 x 1 dan 1 x
3. Sering kali kita terfokus pada hasilnya yang sama-sama 3. Penjelasan dalam bidang
medis akan sangat jelas : 3 x 1 = 1 + 1 + 1 = 3 ; sedangkan 1 x 3 = 3. Penekanan
proses ini merupakan kewajiban bagi pengajar dan penulis buku tentang perkalian.
2.2. Metode Perkalian Bersusun (kelas kontrol)
Metode perkalian bersusun adalah suatu metode konvensional perkalian yang
proses perkaliannya tersusun ke bawah. Metode konvensional adalah suatu metode
secara klasikal yang menggunakan metode ajar yang biasanya digunakan guru-guru di
sekolah. Model ini biasanya merupakan gabungan dari metode ceramah, Tanya jawab,
dan pemberian tugas. (Ruseffendi, 1988:350)..
Metode ini pada umumnya dikerjakan dengan mengalikan angka satuan
dengan angka satuan, lalu angka puluhan dengan angka satuan, lalu angka ratusan
dengan angka puluhan dan sebagainya yang dimulai dari kiri ke kanan. Agar lebih
jelas lagi, lihat di bawah ini:
104
105x
 Langkah 1 :
Kalikan 4 dengan 5, tulis angka belakangnya saja, angka 2 disimpan
 Langkah 2 :
Kalikan 0 dengan 5 = 0 lalu tambahkan dengan simpanan tadi, sehingga 0 + 2 = 2
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 Langkah 3 :
Kalikan 1 dengan 5, tulis angkanya persis di sebelah 2, hitungan sebelumnya
 Langkah 4 :
Kalikan 4 dengan 0 = 0. Tulis di bawah angka pada langkah 2
 Langkah 5 :
Kalikan 0 dengan 0 lalu tulis disebelah kiri hasil angka langkah 4 dan seterusnya
 Terakhir, tambahkan kedua hasil tadi, sehingga menjadi hasil akhir perkalian ini.

1

1 0

4

1 0

5x

5

2

0

0

0

0

4 +

1

0

9

0

2

0

Dengan langkah-langkah yang sama dapat dihitung juga contoh di bawah ini :
2

37

4 58 x

1

1

8

9

6

1

1

8

5

9

4

8

0

8

5

4

1

94

+
6

1 96x
1

1

6

1

7

4

6

1

9

4

2

8

4

+
0

2

4

Metode perkalian bersusun memiliki kelebihan dan kekurangan, diantaranya :
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a. Kelebihan metode perkalian bersusun yaitu :
1. Metode perkalian yang mudah diterapkan
2. Pengerjaannya secara sistematis dengan penyusunan ke bawah
b. Kelemahan metode perkalian bersusun yaitu :
1. Proses pengerjaannya panjang dan lama
2. Anak kebingungan untuk menyusun angka ke bawah
2.3. Metode Mathmagic (kelas eksperimen)
Metode

mathmagic

adalah salah

satu

metode

dalam

pembelajaran

penghitungan matematika yang didirikan oleh Handojo dan istrinya Ediati.Upaya
peningkatan hasil belajar siswa di bidang matematika masihterus dilaksanakan oleh
pemerintah maupun pihak swasta. Upaya daripemerintah adalah berupa perbaikan
kurikulum sedangkan upaya dari pihakswasta adalah membuka sekolah, biro privat
les, bimbingan tes dan lain-lain.Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh
Handojo dan Ediati,mereka membuka Mathmagic School pada bulan Januari 2004.
Tujuan utamaMathmagic School adalah untuk membuat perbedaan cara pandang
orang tuadan anak-anak dalam melihat dan berhubungan dengan matematika.
Selamabeberapa bulan berdiri, banyak kejutan yang terjadi. Ternyata bukan
hanyamurid-murid sekolah saja, banyak orang tua siswa dan orang dewasa
memilikiminat yang besar untuk belajar matematika dengan cara kreatif
danmenyenangkan. Hal ini bisa terjadi karena mathmagic adalah teknikmanipulasi
angka dalam berhitung yang belum banyak diketahui.
Dengan metode yang sederhana, menarik dan menyenangkan akandapat
meningkatkan hasil belajar siswa.Handojo dan Ediati (2007) menyatakan bahwa:
“Pada prinsipnyamatematika mudah biasa diwujudkan dengan metode sederhana”.
Dengan metode sederhana membuat prosesperhitungan menjadi jauh lebih sederhana
dan mudah.
Salah

satu

metode

sederhana

yang

dapat

digunakan

oleh

guru

dalampembelajaran matematika adalah metode Mathmagic. Metode Mathmagic tidak
hanya menyenangkan, tetapi juga mudahdipelajari. Metode Mathmagic lebih dari
sekedar teknik perhitungan cepat.Anak-anak dapat mengembangkan strategi untuk
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penyelesaian soal secaraumum. Jika anak-anak tidak tahu atau tidak pernah belajar
bagaimana cara menyelesaikan
soal maka anak-anak akan menyusun metode sendiri.
Artinya anak diharapkan mampu menghitung KaBaTaKu (kali bagi tambah
kurang) dengandayanalarnya.Metode mathmagic adalah salah satu metode belajar
terhadap operasi hitung pada pelajaran matematika yang diantaranya adalah operasi
hitung perkalian. Dalam metode mathmagic anak didik diarahkan untuk dapat
memahami operasi hitung perkalian dengan cara cepat dan mudah. Semakin mudah
metode yang digunakan untuk memecahkan soal, semakin cepat memecahkannya
dengan sedikit kemungkinan membuat kesalahan.Metode mathmagic ini nantinya
tidak hanya diaplikasikan diatas kertas namun diharapkan anak didik mampu
menghitung perkalian menggunakan daya nalarnya.
Handojo (2007) menyatakan bahwa:”Metode Mathmagic tidak hanya
menyenangkan, tetapi juga mudah dipelajari”.Metode mathmagic dapat dikatakan
merupakan

metode

yang

cepat

dalam

perhitungan

matematika,karena

jikamenggunakan daya nalar, siswa dapat mengerjakantanpa menggunakan buram
kecuali dibutuhkan tapi tanpa kalkulator. Rasa percaya diri sang anak akan bertambah
setelah sang anak mengetahui cara penggunaannya sehingga akan meningkatkan hasil
belajar anak.
Dalam metode mathmagic yang peneliti gunakan adalah metode untuk
bilangan tiga digit. Namun sebelumnya, siswa harus sudah menguasai perkalian satu
digit atau dua digit baik dengan metode bersusun (konvensional) atau tidak. Siswa
juga harus sudah menguasai tempat bilangan mulai dari ratusan, puluhan hingga
satuan.
Perkalian tiga digit dengan tiga digit
Contoh 1 :

321
4 01x

 Langkah 1 :
Kalikan angka pertama dari keduanya 3(00) x 4(00) = 12(0000)
 Langkah 2 :
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Kalikan dua angka pertama secara menyilang kemudian jumlahkan (3(00) x
0) + (2(0) x 4(00)) = 8(000)
 Langkah 3 :
Kalikan silang angka pertama dan angka terakhir, kalikan masing-masing
angka kedua kemudian jumlahkan (3(00) x 1) + (1 x 4(00)) + (2(0) x 0) =
7(00)
 Langkah 4 :
Kalikan silang dua angka terakhir kemudian tambahkan (2(0) x 1) + (1 x 0) =
2(0)
 Langkah 5 :
Kalikan angka terakhir dari keduanya 1 x 1 = 1
 Langkah 6 :
Jumlahkan secara bersusun 12(0000)
8(000)
7(00)
2(0)
1
128721
Penulisan dalam mathmagic dapat dilakukan dengan lebih mudah yaitu ditulis
dengan simbol perpangkatkan namun bukan berarti dipangkatkan.
32

1

Keterangan :
:3x4

4

0

1

2 8721

1x

: (3 x 0) + (2 x 4)

: (3 x 1) + (1 x 4)
: (2 x 1) + (1 x 0)
:1x1

Setiap pangkat dijumlahkan ke angka didepannya jadi 128721
Contoh 2 :

572
2 13x

 Langkah 1 :
Kalikan angka pertama dari keduanya 5(00) x 2(00) = 10(0000)
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 Langkah 2 :
Kalikan dua angka pertama secara menyilang kemudian jumlahkan (5(00) x
1(0)) + (7(0) x 2(00)) = 19(000)
 Langkah 3 :
Kalikan silang angka pertama dan angka terakhir, kalikan masing-masing
angka kedua kemudian jumlahkan (5(00) x 3) + (2(00) x 2) + (7(0) x 1(0)) =
26(00)
 Langkah 4 :
Kalikan silang dua angka terakhir kemudian tambahkan (7(0) x 3) + (2 x 1(0))
= 23(0)
 Langkah 5 :
Kalikan angka terakhir dari keduanya 2 x 3 = 6
 Langkah 6 :
Jumlahkan secara bersusun 10(0000)
19(000)
26(00)
23(0)
6
121836
5

7

2

Keterangan :
:5x2

2

1

1 1 2 2

0 9 6 36
1 1 11 8 3 6

3x

: (5 x 1)+ (7 x 2)
: (5 x 3) + (2 x 2) + (7 x 1)
121836
: (2 x 1) + (1 x 0)
:1x1

Setiap pangkat dijumlahkan ke angka didepannya jadi 128721
Metode mathmagic memiliki kelebihan dan kekurangan, diantaranya :
1. Kelebihan metode mathmagic yaitu :
a. Metode perkalian yang lebih cepat apabila siswa telah mengetahui cara
pengerjaannya
640

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2014
“ Membangun Paradigma Baru Pembelajaran Matematika melalui
Implementasi Kurikulum 2013 “
Surabaya, 10 Mei 2014

b. Metode perkalian yang unik dilihat dari cara penulisannya
c. Tidak perlu bersusun panjang
2. Kekurangan metode mathmagic yaitu :
a. Metode perkalian yang lebih rumit sehingga tidak dipakai di sekolah-sekolah
pada umumnya
b. Untuk pertemuan pertama mungkin dapat membuat siswa bingung
c. Diperuntukkan bagi siswa yang sudah hafal perkalian 1 sampai 10
2.4. Perbedaan Metode Perkalian Bersusun dan Metode Mathmagic
N

Metode

o

Bersusun

1.

Perkalian dari kiri ke

Perkalian dari kanan

kanan

ke kiri

Prosesnya bersusun

Prosesnya tidak

panjang ke bawah

bersusun

Menggunakan

Tidak

2.

3.

menyimpan

Perkalian

teknik

Metode Mathmagic

ada

teknik

menyimpan
ditulis

tetapi
dengan

menggunakan

teknik

simbol perpangkatan
3. Simpulan
Setelah siswa (kelas control) belajar meteri perkalian dengan metodebersusun
(metode konvensional), dapat disimpulkan bahwa siswa sering kesulitan dalam

perkalian

pada angka satuan kemudian disimpan untuk ditambahkan pada perkalian persepuluhan dan
seterusnya kemudian dijumlah kebawah. Pada metode

pembelajaran ini siswa

memerlukan waktu lama (lambat) sehingga dapat membuat siswa bosan.
Sedangkan pada siswa (kelas eksperimen) yang belajar perkalian dengan metode
mathmagic dapat disimpulkan bahwa siswa senang dalam belajar materi

perkalian dan tidak

menghitung dengan angka yang banyak sehingga proses perkalian yang siswa kerjakan cepat
selesai. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar siswa
menggunakan metode konvensional dengan metode mathmagic pada materi perkalian.
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KEMAMPUAN GURU DALAM MELAKUKAN INOVASI
DALAM PEMBELAJARAN MIPA.
Imas Srinana Wardani
imassrinanawardani@rocketmail.com
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Kurikulum 2013 suatu konsep kurikulum yang mendorong pembelajaran berpusat pada
peserta didik. Peserta didik dituntut untuk aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran dan guru
dengan segala keilmuannya tidak hanya berperan sebagai pengajar tapi dituntut untuk menjadi
inspirator. Pembelajaran lebih mengoptimalkan daya pikir dan kreatifitas peserta didik untuk
menambah keterampilan pengetahuannya.
Peran guru khususnya guru MIPA, harus dapat menentukan apa yang akan dipelajari,
bagaimana menyediakan dan memperkaya pengalaman peserta didik. Guru harus mampu
meningkatkan ke empat unsur kompetensi, yaitu kompetensi dibidang pedagogik, social, kepribadian
dan profesional. Guru wajib menguasai dan terus meningkatkan kemampuannya dalam bidang
teknologi. Guru MIPA harus berorientasi aplikatif, pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan
belajar, rasa ingin tahu, dan pembangunan sikap peduli dan bertanggungjawab terhadap lingkungan
alam.
Dalam pembelajaran, guru MIPA perlu untuk menjadi seorang yang ahli dalam inovasi.
Inovasi ini dibutuhkan untuk menemukan cara yang baik atau cara lain untuk mendapat hasil yang
baik dari proses pembelajaran. Inovasi yang sesuai dengan kurikulum 2013 adalah dengan
menggunakan pendekatan scientific, pendekatan scientific ini memperkuat pendekatan kontekstual
karena pendekatan ini ada keterkaitan dengan pendekatan ilmiah.
Kata kunci: Kemampuan guru, inovasi

I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Survei PISA-OECD 2012, kemampuan matematika siswa Indonesia nomor 64 dari 65
negara di dunia, kemampuan membaca dan sainsya juga rendah hasil survei ini menunjukkan
bahwa Kurikulum 2013 penting dan diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas
pendidikan MIPA di Indonesia.
Salah satu yang menjadikan indikator untuk disusunya kurikulum 2013 adalah hasil
PISA-OECD 2012. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional menyebutkan
bahwa pendidikan memiliki fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman
dan bertaqwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Dari fungsi dan tujuan
tersebut kurikulum 2013 mendukung peserta didik menjadi produktif, kreatif, inovatif dan
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afektif, karena sistem dan pola pengajaran berbeda dengan sistem terdahulu. semua peserta
didik dipandang memiliki potensi yang patut dieksplorasi dan diarahkan, tanpa melihat hanya
dari sisi akademik.
Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman,
skill, dan pendidikan berkarakter, peserta didik dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam
berdiskusi dan presentasi serta memiliki sopan santun disiplin yang tinggi. Dalam Kurikulum
2013 mata pelajaran wajib diikuti oleh seluruh peserta didik di satu satuan pendidikan pada
setiap satuan atau jenjang pendidikan.
Dalam peningkatan kualitas pendidikan MIPA, terdapat hubungan erat antara
penggunaan metode ilmiah dan pemahaman MIPA. Perkembangan kedua aspek tersebut
sangat dipengaruhi oleh dan bergantung pada sikap ilmuwan dan sikap ilmiah siswa terhadap
MIPA. Sikap ilmiah ini meliputi rasa ingin tahu, menghargai fakta, toleran terhadap
ketidakpastian, kreativitas dan temuan, berhati terbuka, mempertimbangkan secara kritis,
bekerjasama dengan orang lain, peka terhadap makhluk hidup, benda dan keyakinan (Ward,
et al , 2006). Penempatan MIPA sebagai subjek utama dalam kurikulum pendidikan dasar
dapat diyakini terutama karena MIPA menyumbangkan kepada siswa perolehan
keterampilan-keterampilan kunci, termasuk di dalamnya keterampilan berpikir ( Harlen,
2000). Untuk meningkatkan kemampuan MIPA seorang guru dalam proses pembelajaran
perlu melakukan inovasi, Inovasi ini dibutuhkan untuk menemukan cara yang baik atau cara
lain untuk mendapat hasil yang baik dari proses pembelajaran.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang dapat dirumuskan masalah yaitu Inovasi apakah yang dilakukan
guru dalam meningkatkan pembelajaran MIPA?

C. Tujuan
Penulisan ini bertujuan untuk meningkatkan Kemampuan guru dalam melakukan
inovasi dalam pembelajaran MIPA

D. Manfaat
Manfaat dari penulisan ini adalah:

643

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2014
“ Membangun Paradigma Baru Pembelajaran Matematika melalui
Implementasi Kurikulum 2013 “
Surabaya, 10 Mei 2014

1. Bagi guru: Meningkatkan profesionalisme khususnya dalam pembelajaran matematika
dan IPA.
2.

Bagi siswa: Meningkatkan kualitas belajar matematika dan IPA ditandai antara lain
dengan meningkatnya hasil belajar

II. Landasan Teori
A. Kompetensi Guru
Peran guru khususnya guru MIPA, harus dapat menentukan apa yang akan dipelajari,
bagaimana menyediakan dan memperkaya pengalaman peserta didik. Guru harus mampu
meningkatkan ke empat unsur kompetensi, yaitu kompetensi dibidang pedagogik, sosial,
kepribadian dan profesional. Guru wajib menguasai dan terus meningkatkan kemampuannya
dalam bidang teknologi. Guru MIPA harus berorientasi aplikatif, pengembangan kemampuan
berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan pembangunan sikap peduli dan
bertanggungjawab terhadap lingkungan alam.
Guru sebagai ujung tombak pembelajaran MIPA merupakan subjek utama yang perlu
ditingkatkan profesionalismenya,

agar kualitas pembelajaran meningkat. Apabila

pengetahuan guru dalam materi pelajaran ditingkatkan, maka rasa percaya diri dan
kompetensi mengajarnya akan meningkat pula, sehingga peserta didik akan menghargai apa
yang diajarkannya. Konteks dan suasana kerja juga mempengaruhi pembelajaran.
Kemampuan untuk memahami dan menghargai keberagaman peserta didik, serta beradaptasi
dengan mereka menjadi sangat penting bagi guru profesional. Dalam menghadapi tantangan
kemajuan dalam kehidupan masa kini, guru harus memelihara keadilan di kelas, memberikan
kepada peserta didik pendidikan bertaraf dunia, memberikan dukungan terhadap keluarga,
menghargai keragaman, dan menggunakan teknologi (Cruishank, et al, 2007).
Pengembangan profesional guru harus sejenis dengan pengembangan profesional
lainnya. MIPA merupakan pengetahuan yang berkembang cepat dan meluas, sejalan dengan
perkembangan isu-isu sosial. Guru MIPA perlu kesempatan untuk terus-menerus berubah
dalam membangun pemahaman dam kemampuannya. Guru juga harus memperoleh
kesempatan untuk mengembangkan pemahaman tentang bagaimana keberagaman minat,
kemampuan, pengalaman peserta didik mempengaruhi pemahamannya terhadap MIPA, agar
dapat mendukung dan membimbing peserta didik
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reformasi pembelajaran mutakhir memerlukan perubahan substantif dalam bagaimana MIPA
dibelajarkan, dan perubahan substantif yang setara dan diperlukan dalam perkembangan
profesional guru. Dengan demikian pengembangan profesionalisme guru merupakan proses
yang terus-menerus sepanjang hayat (NRC, 1996).
B. Pendekatan scientific dan Pendekatan Kontekstual
Dalam pembelajaran, guru MIPA perlu untuk menjadi seorang yang ahli dalam
inovasi. Inovasi ini dibutuhkan untuk menemukan cara yang baik atau cara lain untuk
mendapat hasil yang baik dari proses pembelajaran. Inovasi yang sesuai dengan kurikulum
2013 adalah dengan menggunakan pendekatan scientific, pendekatan scientific ini
memperkuat pendekatan kontekstual karena pendekatan ini ada keterkaitan dengan
pendekatan ilmiah.
1 . Kr i te r i a pe n de katan sc i e nt i fi c (pe n de katan i l mi ah)
a. Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan
logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng
semata.
b.

Penjelasan guru, respon peserta didik, dan interaksi edukatif guru-peserta didik
terbebas

dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran

yang menyimpang dari alur berpikir logis.
c.

Mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analistis, dan tepat
dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi
pembelajaran.

d.

Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir hipotetik dalam melihat
perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran.

e.

Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu memahami, menerapkan, dan
mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi
pembelajaran.

f.

Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan.

g.

Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik sistem
penyajiannya.
Proses pembelajaran yang mengimplementasikan pendekatan scientific akan

menyentuh tiga ranah, yaitu: sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan
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(psikomotor). Dengan proses pembelajaran yang demikian maka diharapkan hasil belajar
melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan
sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Ranah sikap menggamit transformasi
substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu mengapa”.
Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk
menjadi manusia yang baik (soft skills) dan manusia yang memiliki kecakapan dan
pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skills) dari peserta didik yang meliputi aspek
kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum 2013 menekankan pada
dimensi

pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan

ilmiah.Pendekatan

ilmiah

(scientific

appoach)

dalam

pembelajaran

sebagaimana

dimaksud meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba, membentuk jejaring untuk
semua mata pelajaran.
Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk
menjadi manusia yang baik (soft skills) dan manusia yang memiliki kecakapan dan
pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skills) dari peserta didik yang meliputi aspek
kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum 2013 menekankan pada
dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah.
Pendekatan ilmiah (scientific appoach) dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi
mengamati, menanya, menalar, mencoba, membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran.
Langkah-langkah pembelajaran scientific meliputi:
a. Mengamati fakta
Mengamati fakta yang ada dapat dibagi dalam dua keadaan seperti pengamatan nyata
fenomena alam atau lingkungan dan pengamatan obyek langsung.
b. Menanya
Kecenderungan yang ada sekarang adalah peserta didik gagal menyelesaikan suatu
masalah. Ini terjadi karena peserta didik cenderung menghafal fakta, konsep atau
prosedur tertentu. Tidak terbangun suatu pemikiran yang divergen. Pemikiran yang
divergen ini dapat dibangkitkan dari suatu pertanyaan. Untuk menggalinya dapat
dilakukan dengan memanfaatkan solusi yang mereka hasilkan, dengan menanyakan
alternatif-alternatif yang mungkin dari solusi itu. Dalam hal ini guru tidak boleh
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memberi tahu, tetapi hanya memberikan pertanyaan pancingan, sampai peserta didik
sendiri yang menyelesaikan dan mencari alternatif yang lain
c. Menalar
Pertanyaan memerlukan adanya solusi (jawaban) melalui suatu penalaran. Penalaran
secara umum adalah proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris
yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Disini
penalaran dapat bermakna penyerupaan (associating) dan juga dapat bermakna akibat
(reasoning). Ada dua cara menalar, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif.
d. Mencoba
Pengertian mencoba disini dapat diartikan secara sempit seperti menunjukkan dan dapat
diartikan secara luas yaitu membuktikan. Pembuktian dalam hal ini dapat dilakukan
dengan cara membayangkan atau dengan mempraktekkan langsung.
e. Menyimpulkan (mengaitkan dengan konsep dan aplikasi lain).
Pengertian menyimpulkan disini mengandung pengertian, yaitu mengaitkan konsep yang
diperoleh dengan dunia nyata. Hasil praktek yang diperoleh oleh peserta didik digunakan
untuk aplikasi dalam dunia nyata dikaitkan dengan pengetahuan, sehingga peserta didik
dapat menarik kesimpulan.
f. Networking atau membentuk jaringan.
Agar terjalin hubungan kerjasama atau kolaborasi yang harmonis, dia harus
berkomunikasi secara sopan, santun dan beretika.
2. Pendekatan kontekstual
a. Pengertian Pendekatan Kontekstual
Depdiknas (2002:5)

menyatakan pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching

and Learning) sebagai konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi
yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik
membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya
dalam

kehidupan mereka sehari-hari, dengan melibatkan tujuh komponen, yakni

kontruktivisme
masyarakat

(Constuctivism),
belajar

bertanya (Questioning),

(Learning

Community),

menemukan (Inquiri),
permodelan (Modeling),

Refleksi (Reflection), penilaian sebenarnya(Authentic Assessment).
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Pendekatan kontekstual menurut Amri (2010;21) yaitu merupakan metode
belajar yang membantu semua guru mempraktekkan dan mengaitkan antara materi
yang diajarkan dengan situasi yang ada di lingkungan peserta didik. Pendekatan
kontekstual adalah sebuah pembelajaran yang terfokus dalam melibatkan peserta
didik aktif memperoleh informasi yang dilaksanakan dengan

mengenalkan mereka

pada lingkungan serta terlibat secara langsung dalam proses pembelajarannya
b. Karakteristik Pembelajaran Kontekstual
Komponen-komponen CTL (Contextual Teaching and Learning)
a. Konstruktivisme (Constructivism)
Konstruktivisme (Constructivism) adalah

proses

membangun

atau

menyusun

pengetahuan baru dalam struktur kognitif peserta didik berdasarkan pengalaman.
Menurut pengembang filsafat konstruktivisme Mark Baldawin dan diperdalam oleh
Jean Piaget menganggap bahwa pengetahuan itu terbentuk bukan hannya dari objek
semata, tetapi juga dari kemampuan

individu sebagai subjek yang menangkap

setiap objek yang diamatinya.
b. Menemukan (Inquiry)
Menemukan (Inquiry) adalah proses pembelajaran didasarkan pada pencapaian dan
penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Pengetahuan bukanlah sejumlah
fakta hasil dari mengingat, akan tetapi hasil dari proses menemukan sendiri. Dalam
model inquiry dapat dilakukan melalui beberapa langkah sistematis, yaitu:
1) Merumuskan masalah.
2) Mengajukan hipotesis.
3) Mengumpulkan data.
4) Menguji hipotesis berdasarkan data yang dikumpulkan.
5) Membuat kesimpulan.
c. Bertanya (Quesrioning)
Belajar pada hakekatnya adalah bertanya dan menjawab pertanyaan. Bertanya dapat
dipandang sebagai refleksi dari keingin tahuan setiap individu. Sedangkan menjawab
pertanyaan mencerminkan kemampuan seseorang dalam berpikir.
d. Masyarakat Belajar (Learning Community)
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Konsep masyarakat belajar (Learning Community) dalam CTL menyarankan agar
hasil pembelajaran diperoleh melalui kerja sama dengan orang lain. Kerja sama itu
dapat dilakukan dalam berbagai bentuk baik dalam kelompok belajar secara formal
maupun dalam lingkungan yang terjadi secara alamiah.
e. Pemodelan (Modeling)
Asas modeling adalah pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh
yangdapat ditiru oleh setiap peserta didik. Proses modeling tidak sebatas dari guru,
dapat juga memanfaatkan peserta didik yang dianggap memiliki kemampuan.
f.

Refleksi (Reflection)
Refleksi (Reflection) adalah cara berpikir tentang apa yang baru di pelajari atau
berpikir ke belakang tentang apa yang sudah dilakukan di

masa lalu. Refleksi

merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengalaman yang baru di terima.
Melalui proses refleksi, pengalaman belajar itu akan dimasukkan dalam struktur
kognitif peserta didik yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari pengetahuan yang
dimilikinya.
g. Penilaian Nyata (Authentic Assessment)
Penilaian nyata (Authentic Assessment) adalah proses yang

dilakukan oleh guru

untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan oleh
peserta didik. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui apakah peserta didik benarbenar belajar atau tidak; apakah pengalaman belajar peserta didik memiliki pengaruh
yang positi terhadap perkembangan baik intelektual maupun mental peserta didik.

III. Kesimpulan
Dari uraian di atas dapat disimpulkan , untuk meningkatkan kemampuan guru dalam
pembelajaran MIPA diperlukan inovasi dalam proses pembelajaran. Inovasi ini dibutuhkan
untuk menemukan cara yang baik atau cara lain untuk mendapat hasil yang baik dari proses
pembelajaran. Inovasi yang sesuai dengan kurikulum 2013 adalah dengan menggunakan
pendekatan scientific, pendekatan scientific ini memperkuat pendekatan kontekstual karena
pendekatan ini ada keterkaitan dengan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah dalam
pembelajaran tidak hanya fokus pada bagaimana mengembangkan kompetensi siswa dalam
melakukan

observasi

atau

eksperimen,
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mengembangkan
aktivitas

pengetahuan dan keterampilan berpikir sehingga dapat mendukung

kreatif dalam berinovasi atau berkarya.
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PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI ALAM SEKITAR MELALUI OUTBOUND
TRAINING
Intan Kumala Sari
Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika FKIP Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
kumala6892@gmail.com

Pembelajaran matematika merupakan serangkaian aktivitas pendidik dalam
memberikan pengajaran terhadap peserta didik untuk membangun konsep dan prinsip
matematika. Pengertian pembelajaran matematika di sekolah tidak terlepas dari tujuan umum
pembelajaran matematika. Tujuan makalah ini adalah Pendidik lebih mengembangkan
penyampainan materi dalam pembelajaran matematika agar peserta didik tidak hanya
mengerti matematika tetapi juga memahami, mampu memaknai dan menyukai matematika di
alam sekitar. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan melalui tindakan dan kajian.
Makalah menunjukan atas pembelajaran matematika di alam sekitar melalui permainan yang
diterapkan dalam outbound training karena melalui outbound training kreatifitas peserta didik
berkembang, tujuan umum pembelajaran dapat tersampaikan dan tercapai secara maksimal.
Peserta didik dan pendidik membuka kesungguhan dan menyenangi serta memotivasi
terhadap pembelajaran matematika karena sesungguhnya matematika berasal dari alam
semesta. Outbound training merupakan kegiatan di alam dari serangkaian permainan (games)
dan tantangan (challenge) yang masing-masing permainan memiliki tujuan tertentu dalam
pembelajaran matematika dan Mengembangkan pemahaman, pengetahuan serta keterampilan
peserta didik.
Kata kunci: matematika. Alam. outbound
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang perhitungan, pengkajian dan
menggunakan nalar atau kemampuan berpikir seseorang secara logika dan pikiran yang
jernih. Pembelajaran matematika merupakan serangkaian aktivitas guru dalam
memberikan pengajaran terhadap siswa untuk membangun konsep dan prinsip
matematika agar dapat meningkatkan kompetensi dasar dan kemampuan siswa.
Tujuan matematika merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai hasil dari proses
pembelajaran matematika, yaitu siswa telah memiliki sejumlah pengetahuan dan
kemampuan di bidang matematika yang telah dipelajari, sehingga siswa tersebut dapat
menggunakannya dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan matematika
atau dalam kehidupan sehari-hari.
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Bagi Leonardo Da Vinci, alam merupakan guru yang sangat luar biasa. (Decarprio,
Richard:105:2012)
Definisi outbond ialah keluar menuju alam bebas dan saling punya keterikatan, baik
dengan alam maupun rekan dalam satu team. Training adalah pelatihan atau
pembelajaran. (sumber: 3v-outbound)
Praktek pendidikan sepertinya telah gagal memberi fasilitas terjadinya peristiwa
belajar, baik bagi murit maupun guru. ( Isjoni:41:2008)
Dengan demikian hal tersebut diatas yang melatarbelakangi makalah yang berjudul
pembelajaran matematika di alam sekitar melalui outbound training.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana manfaat dan aplikasi pembelajaran matematika di alam sekitar?
2. Bagaimana manfaat dan aplikasi pembelajaran matematika di alam sekitar melalui
outbound training?
3. Bagaimana contoh games yang digunakan outbound training?

C. Tujuan
1. Tujuan Umum
a. Pendidik dan peserta didik mengerti, memahami dan mengaplikasikan
pembelajaran matematika tidak harus formal dan konvensional tetapi dapat di
alam sekitar.
b. Pendidik dan peserta didik mengerti, memahami dan mengaplikasikan
pembelajaran matematika tidak harus formal dan konvensional tetapi dapat di
alam sekitar melalui outbound training.
c. Pendidik dan peserta didik mengetahui dan mengerti beberapa games
yang digunakan outbound training terkait pembelajaran matematika.
2. Tujuan Khusus
Pendidik lebih mengembangkan penyampainan materi dalam pembelajaran
matematika agar peserta didik tidak hanya mengerti matematika tetapi juga
memahami, mampu memaknai dan menyukai matematika.

D. Manfaat
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1. Tidak mematikan daya kreativitas peserta didik atas keingintahuannya yang tanpa
dihalangi ruang, kelas pakian dan peraturan sekolah.
2. Sumber daya manusia yang dihasilkan bukanlah orang-orang yang mampu berteori
tetapi juga mampu mengaplikasikannya.
3. Menumbuhkan kesadaran pada peserta didik bahwa learning is fun, dan pokok
pembelajaran dapat diserap dengan baik.
4. Peserta didik dan pendidik mampu beradaptasi dengan situasi lingkungan yang selalu
dinamis.

METODE PENELITIAN
Metode dalam makalah ini menggunakan jenis penilitian kualitatif yang bersifat
tindakan dan cenderung pada kepustakaan (library research).

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Manfaat dan Aplikasi Pembelajaran Matematika di Alam Sekitar
“Alam semesta itu bagaikan sebuah buku raksasa yang hanya dapat dibaca kalau
orang mengerti bahasanya dan akrab dengan lambang dan huruf yang digunakan
didalamnya. Dan bahasa alam tersebut tidak lain adalah matematika”, demikian Galileo
Galeilei (1564-1642), seorang ahli matematika dan astronomi dari italia. (Sriyanto, Hj:
2007:19)
Manfaat pembelajaran matematika di alam sekitar dapat berperan untuk :
1. Membentu penanaman konsep
2. Membantu pemahaman teorema
3. Mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya indera.
4. Menarik perhatian peserta didik dalam proses belajar mengajar.
5. Menimbulkan gairah belajar pada siswa.
6. Memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih langsung antara peserta didik dengan
lingkungan dan kenyataan.
7. Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan
minatnyamembantu menunjukkan kegunaan, kemanfaatan atau peranannya dalam
pengembangan teknologi.
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8. Membantu menunjukkan keterkaitannya dengan peristiwa atau benda alam ciptaan
tuhan, Allah SWT.
Sedangkan dapat diaplikasikan pembelajaran matematika di Alam sekitar melalui
beberapa cara yakni; pemanfaatan lidi untuk menghitung, batu untuk memecahkan
masalah, jenis daun yang berbeda untuk perhitungan perhitungan pertidaksamaan dan
masih banyak lagi pengaplikasiannya.

B. Manfaat dan Aplikasi Pembelajaran Matematika di Alam Sekitar Melalui
Outbound Training
Desain aktivitas outbound training divariasikan sedemikian rupa sehingga
seluruh aspek pembelajaran tercakup, meliputi permainan ice breaking, permainan
kompetisi antar kelompok, pengembangan motorik anak secara individual, pengenalan
unsur alam sekitar dan lain-lain. Kesemuanya dikemas dalam suasana outbound yang fun
khas anak-anak. Aktivitas semacam ini merupakan pengembangan seluruh potensi
kecerdasan anak yang disebutkan dalam multiple intelligence (kecerdasan jamak).
Manfaat Outbound training sendiri adalah sebagai berikut:
1. Peserta akan dapat lebih memahami arti yang sebenarnya dari sebuah tantangan
2. Peserta akan dapat belajar pentingnya memiliki jiwa yang tidak mengenal putus asa
3. Peserta akan mendapatkan pemahaman yang sebenarnya tentang motivasi, kerja sama
dan kepemimpinan.
4. Peserta akan lebih arif dalam melihat potensi diri.
5. Peserta akan mampu memaknai dengan benar arti sesungguhnya dari kata komunikasi
efektif
6. Peserta akan mendapatkan kesegaran baik secara jasmani maupun rohani
Aplikasi pembelajaran matematika di alam sekitar melalui outbound training
beberapa diantaranya sebagai berikut:
1. Observasi pada alam sekitar
2. Menemukan hal baru untuk dipelajari
3. Penelitian yang dilakukan sesuai pada realita dan bermasyarakat
4. Menyimpulkan penelitian yang diaplikasikan.
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C. Contoh Games Yang Digunakan Outbound Training
Beberapa contoh games yang digunakan outbound training dalam pembelajaran
matematika untuk kurikulum tingkat SD yakni Pos Berkeringat Sehat, Pos Menghitung
Bintang, Pos Kotak Ajaib, Pos Pohon Faktor.
Dalam pos berkeringat sehat, permainan ini akan disediakan 4 buah kardus yang
digunakan sebagai ‘kendaraan’untuk melaju dari garis start sampai finish. Sesampainya
di tengah lintasan, regu yang sedang bermain dipersilakan untuk meledakkan satu buah
balon yang diikat di tembok ataupun di pohon. Jawab soal yang ada di dalamnya. Setelah
menjawab, laju kardus-kardus tadi sampai ke ujung lintasan. Ambillah bendera jawaban
yang sesuai kemudian lajukan kardus-kardus tersebutsampai ke garis finish. Untuk pos
menghitung bintang, setiap regu yang bermain diberi satu buah bintang dan busur
derajat. Masing-masing dari mereka diperintahkan untuk menghitung salah satu sudut
yang terdapat pada bintang tersebut.
Untuk pos-pos berikutnya disesuaikan dengan kondisi peserta. Keseluruhan
outbond matematika ini berlangsung selama 3 jam, dengan pengaturan 6-8 orang setiap
kelompok, kelompoknya diatur sehingga dapat bertemu di pos-pos permainan. Untuk
penilaian permainan outbond matematika ini adalah jika menjawab benar akan mendapat
point 1, menjawab benar dan epat akan mendapat point tambahan 1, dan menjawab salah
mendapat point 0. Keseluruhan nilai-nilai tersebut akan diakumulasikan dan
pengumuman nilainya akan seperti teknis pengumuman ajang pencarian bakat di salah
satu TV swasta, yaitu dengan menggunakan raport merah dan biru, kemudian akan
mendapat hadiah-hadiah.
Beberapa contoh games yang digunakan outbound training dalam pembelajaran
matematika untuk kurikulum tingkat SMP yakni petualang aljabar, estafet aritmatika
sosial, kisah bilangan cacah dan bilangan bulat, himpunan dalam papan kayu, adu besar
panjang dan tinggi dll.
Pemainan Petualang aljabar dengan cara para peserta didik dibentuk kelompok
yang terdiri dari 4 atau 3 anak perkelompok dan dibagi wilayah yang telah dibatasi dan
berjauhan antar kelompok lain. Berikutnya nama kelompok disesuikan dengan benda
sekitar alam misal pohon, batu dll. Selajutnya setiap kelompok dipersilahkan
mengobservasi diwilayah tersebut untuk dijadikan objek perhitungan benda dengan
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mengganti nama benda dengan variable. Sebelum permainan ini dilakukan sebaiknya
pendidikan menjelaskan tentang materi aljabar agar peserta didik lebih memahami.
Permainan estafet aritmatika sosial dengan cara peserta didik membuat
lingkaran besar dan membagi berbagai profesi terkait aritmatika sosial ada sebagai
konsumen, pedagang, tailor bank, dll. Dengan menggunakan bahan di sekitar alam bisa
diperjual belikan atau ditukarkan dengan tidak lepas konsep arimatika sosial,
Permainan kisah bilangan cacah dan bilangan bulat dipakai agar peserta
mengenal satu sama lain dengan cara santai dan menghapuskan kekakuan. Dengan
langkah-langkah sebagai berikut:
1. Bagilah peserta didik menjadi dua bagian kelompok dengan nama kelompok
bilangan bulat yang mulai dari -10 dan bilangan cacah
2. Mintalah seluruh peserta berhitung sampai selesai (habis).
3.

Minta setiap peserta mengingat nomor urutnya masing-masing dengan baik, jika
perlu lakukan pengujian dengan menyebut secara acak beberapa angka dan minta
peserta yang disebut nomornya untuk menyahut ‘ya’!, atau tunjuk beberapa
orang peserta secara acak dan tanyakan ia nomor urut berapa.

4. Tegaskan sekali lagi apakah mereka benar – benar mengingat nomor urutnya
masing – masing.
5. Setelah yakin, jelaskan bahwa anda akan menyampaikan suatu berita atau suatu
cerita tertentu di mana dalam sepanjang cerita itu akan disebut sejumlah angka –
angka,
6. Peserta yang disebut angka atau nomor urutnya diminta segera berdiri dan
langsung meneriakkan namanya keras – keras kepada seluruh peserta lain. Jika
terlambat 3 detik, peserta dikenakan hukuman ramai-ramai oleh peserta lain.
7. Tanyakan kepada peserta apakah mereka paham peraturan tersebut ?, jika perlu
ulangi sekali lagi dan berikan contoh
8. Mulai bercerita, misalnya : saudara – saudara, latihan inis sebenarnya sudah
direncanakan

sejak lima bulan

yang

lalu,

tapi

karena

beberapa

hal,

barulah tigabulan yang lalu ada kejelasan dan kemudian dipersiapkan
oleh delapan orang panitia … dst. Atau cerita lain yang anda karang sendiri pada
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saat itu ( yang penting, dalam cerita itu ada disebutkan angka – angka nomor urut
peserta setiap satu kalimat atau setiap selang satu menit )
9.

Lakukan sampai separuh peserta tersebut nomornya atau seluruhnya (bergantung
kepada kecepatan anda dan peserta dan sesuai dengan waktu yang tersedia)

10. Lakukan diskusi dengan peserta tentang apa makna permainan ini dan dapat
digunakan untuk apa saja dalam kegiatan latihan, termasuk perasaan – perasaan
peserta sendiri, kemudian disimpulkan.

KESIMPULAN
Peserta didik dan pendidik membuka kesungguhan dan menyenangi serta memotivasi
terhadap pembelajaran matematika karena sesungguhnya matematika berasal dari alam
semesta. Outbound training merupakan kegiatan di alam dari serangkaian permainan (games)
dan tantangan (challenge) yang masing-masing permainan memiliki tujuan tertentu dalam
pembelajaran matematika dan Mengembangkan pemahaman, pengetahuan serta keterampilan
peserta didik
Beberapa contoh games yang digunakan outbound training dalam pembelajaran
matematika untuk kurikulum tingkat SD yakni Pos Berkeringat Sehat, Pos Menghitung
Bintang, Pos Kotak Ajaib, Pos Pohon Faktor.
Beberapa contoh games yang digunakan outbound training dalam pembelajaran
matematika untuk kurikulum tingkat SMP yakni petualang aljabar, estafet aritmatika sosial,
kisah bilangan cacah dan bilangan bulat, himpunan dalam papan kayu, adu besar panjang dan
tinggi dll.

SARAN
Makalah yang berjudul pembelajaran matematika di alam sekitar melalui outbound
training ini sangatlah kurang sempurna dikerakan keterbatasan kemampuan dan literatur.
Permainan dalam pembelajaran matematika yang melalui outbound training sesungguhnya
sangatlah masih banyak lagi dan dikuti kreativitas pendidik untuk mengembangkan lebih
lanjut karena hal tersebut terkait erat dengan perkembangan kemampuan peserta didik.
Melalui makalah ini menyarankan pembelajaran matematika tidak harus dalam ruang kelas
tetapi perlu adanya kesinambungan dengan alam sekitar dan perlu penelitian lebih lanjut
terkait outbound training untuk pembelajaran matematika.
657

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2014
“ Membangun Paradigma Baru Pembelajaran Matematika melalui
Implementasi Kurikulum 2013 “
Surabaya, 10 Mei 2014

DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Decaprio, Richard. 2012. Kisah Insoirasi Proses Belajar Ilmuwan-Ilmuwan Dunia.
Yogyakarta: Diva Press.
Isjoni. 1999. Belajar Demi Hidup Menjadikan Pendidikan Untuk Masa Depan Yang Lebih
Baik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Kurniawati, Erni. 2009. Math At Home. Yogyakarta: Media Grafika Utama.
Sriyanto, Hj. 2007. Happy With Math. Yogyakarta: Indonesia Cerdas.
Situs:
http://3v-outbound.com/sejarah-outbound/. Diakses/ diunduh tanggal 7 Mei 2014 pukul
22.00.
http://beritaoutbound.wordpress.com/2012/02/23/apa-itu-outbound-2/.
tanggal 7 Mei 2014 pukul 22.30.

658

Diakses/

diunduh

