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PEMAKALAH UTAMA 1
Prof. Dr. Wono Setya Budhi, Ph.D.

• Add your text here

Wono Setya Budhi

Kelompok Keahlian
Analisis dan Geometri
FMIPA-ITB

• Diketahui segitiga dengan tiga sisi
diketahui. Bagaimana menghitung luas
tersebut.
• Bagilah segitiga tersebut menjadi segitiga
yang lebih sederhana!
• Dengan cara ini orang juga melihat
mengapa jenis segitiga dipelajari.

1

• Ilmu yang dibangun sedikit demi sedikit
oleh seluruh umat manusia.
• Melalui coba dan perbaiki, ulet, kerja
sama,
• Untuk menyelesaikan masalah.
• Melalui ini juga, kita akan melihat
penyelesaian masalah yang tidak dapat
langsung diselesaikan.

• Memberikan pengalaman yang berguna
untuk mengembangkan ketrampilan.
• Mulai dengan soal (untuk guru SD, SMP
dan SMA).
• Pada bab pertama, apapun cara yang
dipakai harus menuju penyelesaian
masalah.

Seri SMP

Seri SMA

Jumlah Seri

• Dari penilaian buku Matematika SMP dan SMA,
peserta yang masuk sebanyak 136 seri. Satu seri
SMP terdiri dari 3 buku, dan satu seri SMA terdiri
dari 5 buku. Jumlah buku yang masuk sebanyak
506 buku. Berapa jumlah masing-masing seri
buku SMP dan buku SMA.

Jumlah Buku

2

• Apapun gagasan murid tidak ada yang
salah!
• Tugas guru adalah memberikan bantuan
sehingga murid, sekali lagi murid, dapat
memperbaiki apa yang mereka sudah
mulai.
• Gagasan tadi (di matematika), jauh lebih
baik dari pada tidak memberikan sesuatu.

• Strategi umum penyelesaian masalah
matematika
– Mencari data
– Menggunakan pola
– Menyatakan soal dengan cara lain
– Menggunakan analogi
– Menebak nilai dan memperbaikinya

Daerah

Daerah

Daerah

3

Daerah

Daerah

•
•
•
•

Kita harus menguji apakah ini benar?
Di fisika, ambil saja benda…
Di bidang lain, percayalah…
Di matematika, kita harus mencoba
menjelaskan agar mereka menerima.
• Di matematika, hanya dengan
kertas dan pensil

• Ada bidang ke empat yang memotongnya

• Untuk masalah 3 dimensi, kita mengalami
kesulitan.

• Marilah kita melihat hal yang lebih
sederhana, yaitu …

4

Daerah

• Ada bidang ke empat yang memotongnya

• Setelah selesai, carilah cara lain!

5

b

t

a

• Sekali lagi kita harus membuktikan hal
tersebut.
• Sekali lagi, kita dapat membuktikan hal
tersebut dengan melihat bukti untuk luas
trapesium.

• Tentu saja analogi trapesium di ruang
tidak tunggal.
• Secara lengkap lihatlah buku.

6

• Berikut adalah daftar bilangan bulat yang
memenuhi rumus Pythagoras.

7

• Buku ditulis untuk calon guru sehingga
mempunyai pandangan yang pas
mengenai matematika.
• Gaya mengajar guru tentu bergantung
pada pandangan atas matematika.
• Komentar dan pertanyaan silahkan kirim
email ke wono@math.itb.ac.id

8

Pemakalah Utama
Prof. Dr. Siti Maghfirotun Amin, M.Pd.
BELAJAR MATEMATIKA?
YES!!!

Bagaimana pengalaman
Bapak/Ibu belajar
perkalian?

Siti M. Amin
Jurusan Matematika FMIPA Unesa
amin3105@yahoo.com
+628123544987

Pembelajaran perkalian
di Kelas II SD

Masalah

Pembelajaran diawali dengan meminta
siswa menceriterakan kegiatannya
selama libur lebaran.
Guru bertanya tentang makanan yang
dihidangkan saat lebaran.

Untuk memasak opor diperlukan 12
ekor ayam. Harga 1 ekor ayam 25 ribu.
Berapa harga 12 ekor ayam?

Diskusi

Membuat perencanaan

Berapa banyak nol di 25 ribu?

Siswa membuat perencaan tentang
cara untuk menyelesaikan masalah
tersebut di kertas buram.
Setelah mereka yakin terhadap
rencananya mereka melaksanakan
rencana dengan menuliskannya di
kertas koran.

9

• Penjumlahan berulang

• Perkalian

Apa perbedaan pembelajaran
tadi dengan pembelajaran yang
Bapak/Ibu alami?

• “Tabel”

• Pelipatduaan

PMRI?
Suatu gerakan untuk memperbaiki
pembelajaran matematika di Indonesia
yang diadaptasi dari Realistic
Mathematics Education (RME)

10

RME?
• Bagaimana mengadaptasinya?
• Apa yang sudah dilakukan?
• Bagaimana hasilnya?

• matematika sebagai aktivitas
manusia.
• pembelajaran seyogyanya lebih
menekankan pembimbingan bagi
siswa untuk menggunakan
kesempatan menemukan kembali
matematika dengan membawanya ke
kehidupan mereka.

Karakteristik RME

Prinsip RME
• Menemukan kembali
• Fenomenologi didaktik
• Model yang dikembangkan sendiri

•
•
•
•
•

Penggunaan dunia nyata
Penggunaan model
Penggunaan produksi dan konstruksi
Penggunaan interaksi
Jalinan unit matematika

11

BELAJAR MATEMATIKA?
YES!!!
Siti M. Amin
Jurusan Matematika FMIPA Unesa
amin3105@yahoo.com
+628123544987
Abstrak
Dalam kehidupan sehari-hari, tidak sedikit siswa yang kurang senang
belajar matematika. Hal itu, biasanya, disebabkan oleh pembelajaran yang
kurang menarik. Seringkali kalau siswa diminta belajar atau mengerjakan
pekerjaan rumah untuk mata pelajaran matematika mereka
mengatakan:”Ah....., matematika lagi matematika lagi, bosan.” Dinamakah
sebenarnya letak ketidakmenarikan matematika, yang membuat siswa bosan
untuk mempelajarinya? Pada pembelajaran ataukah pada materi
pelajarannya?Untuk mengubah materi pelajaran, rasanya, tidak mungkin
dilakukan guru. Karena itu, usaha yang dapat dilakukan guru adalah
mengubah pembelajaran matematika yang dilaksanakannya. Pembelajaran
matematika yang menarik dapat mengubah ketidakmenarikan matematika
menjadi menarik. Makalah ini memberikan contoh pembelajaran
matematika yang menyenangkan dengan pendekatan Pendidikan
Matematika Realistik Indonesia.
Kata kunci: pembelajaran matematika, Pendidikan Matematika Realistik
Indonesia.
Pendahuluan
Sekelompok matematisi dan pendidik matematika di Indonesia sejak tahun 2001
telah melakukan gerakan pembaharuan dalam pembelajaran matematika yang diberi
nama Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI). Di awal pengembangan
PMRI, perguruan tinggi yang terlibat ada empat, yaitu: Universitas Pendidikan
Indonesia (UPI) di Bandung, Universitas Sanata Dharma (USD) dan Universitas Negeri
Yogyakarta (UNY) keduanya di Jogjakarta, dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) di
Surabaya. Keempat perguruan tinggi tersebut masing-masing bermitra dengan tiga
sekolah dasar. Mitra Unesa di awal pengembangan PMRI adalah: MIN 1 Jambangan,
SD Laboratorium Unesa (SD Lab), dan SD Al-Hikmah. Saat ini sudah 20 perguruan
tinggi yang terlibat dalam gerakan tersebut (Suryanto dkk., 2010). Keduapuluh
perguruan tinggi tersebut adalah: Unsyiah (Aceh), Unimed (Medan), UNP (Padang),
Unri (Universitas Riau) Pakanbaru, Unsri (Universitas Sriwijaya) Palembang, UNJ
(Universitas Negeri Jakarta), UPI Bandung, USD dan UNY Jogjakarta, Unnes
(Universitas Negeri Semarang), UM (Universitas Negeri Malang), Unesa, Untan
(Universitas Tanjungpura) Pontianak, Unlam (Universitas Lambung Mangkurat)
Banjarmasin,

Undiksha

(Universitas

Pendidikan

Ganesha)

Singaraja,

Unram
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(Universitas Mataram), Universitas Kupang, UNM (Universitas Negeri Makassar),
Unima (Universitas Manado), Unpatti (Universitas Pattimura) Ambon. Keduapuluh
perguruan tinggi tersebut sudah bermitra dengan ratusan sekolah dasar.
PMRI diadaptasi dari Realistic Mathematics Education (RME). RME
dikembangkan di Belanda sejak tahun 1971 oleh Freudenthal Institut (Amin, 2006).
Kelompok RME di Belanda meninjau apakah matematika, bagaimana siswa belajar
matematika, dan bagaimana matematika dapat diajarkan (Goffree, Dolk, 1995). Amin
(2006) menyatakan bahwa: prinsip yang menggarisbawahi RME dipengaruhi oleh ide
Freudenthal yang menyatakan

bahwa matematika merupakan aktivitas manusia.

Freudenthal mengatakan bahwa siswa jangan dijadikan penerima pasif matematika yang
telah jadi, tetapi pembelajaran seyogyanya lebih menekankan pembimbingan bagi siswa
untuk menggunakan kesempatan menemukan kembali matematika (Gravemeijer, 1994;
van den Kooij, 1998) dengan membawanya ke kehidupan mereka. RME
mengembangkan otonomi luas dan kadar intelektual tinggi para siswa. Salah satu
prinsip RME adalah siswa secara aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran (Amin,
2006). Dengan demikian para siswa mempunyai kesempatan membangun sendiri
pengetahuan dan pengertian mereka dalam suatu lingkungan pembelajaran yang
distimulus oleh guru. Hal ini, menurut von Glaserfeld (dalam Suparno, 1997), sesuai
dengan filsafat konstruktivisme yang mengatakan bahwa pengetahuan kita adalah
bentukan kita sendiri. Lebih lanjut von Glaserfeld menyatakan bahwa pengetahuan
bukanlah tiruan dari realitas, tetapi merupakan akibat dari konstruksi kognitif realitas
melalui kegiatan seseorang.

Pembahasan
Di bagian pendahuluan sudah dikatakan bahwa PMRI adalah adaptasi dari RME.
Dengan demikian, prinsip PMRI samadengan prinsip RME. Prinsip tersebut adalah:

1. Menemukan kembali (reinvention). Siswa diberi kesempatan untuk mengalami
proses pembelajaran seperti para ilmuwan saat mereka menemukan suatu konsep
melalui masalah yang dihadapinya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mendorong
atau mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa dapat
menemukan atau membangun sendiri pengetahuan yang akan diperolehnya. Dengan
demikian siswa merasa bahwa mereka menemukan sendiri apa yang dipelajarinya.
Penemuan kembali dapat diupayakan melalui pemasukan sejarah matematika,
pemberian masalah nyata yang mempunyai beberapa kemungkinan selesaian
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maupun penyelesaian. Kegiatan berikutnya adalah matematisasi prosedur selesaian
dan perancangan rute belajar sehingga siswa menemukan sendiri konsep yang
dipelajarinya. Jadi para siswa didorong untuk aktif selama pembelajaran
berlangsung, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri
(Gravemeijer, 1994).
2. Fenomenologi

didaktik

(didactical

phenomenology).

Pada

pembelajaran

matematika, yang umumnya berlangsung selama ini, guru berusaha untuk
memberitahu siswa bagaimana menyelesaikan suatu masalah dengan runtut,
sehingga siswa tinggal memakai pengetahuan yang sudah siap pakai. Biasanya para
guru menyajikan suatu konsep, memberikan contoh dan bukan contoh, dan
kemudian para siswa diminta untuk menyelesaikan soal. Pada RME keadaan ini
―dibalik.‖ Artinya pada awal pembelajaran matematika, siswa diberi masalah yang
terkait

dengan

kehidupan

sehari-hari,

kemudian

mereka

diminta

untuk

menyelesaikan masalah tersebut dengan cara mereka sendiri. Dengan demikian
pengajaran dirancang sedemikian hingga siswa menemukan sendiri konsep yang
sedang dipelajarinya.
3. Model yang dikembangkan sendiri (self-developed model). Pada saat menyelesaikan
masalah nyata, siswa mengembangkan model sendiri. Model yang dikembangkan
sendiri

tersebut,

selanjutnya,

dikomunikasikan

kepada

temannya.

Untuk

mengkomunikasikan model diperlukan kemampuan menjelaskan penalaran dan cara
pikir. Urutan pembelajaran yang diharapkan terjadi dalam proses pembelajaran yang
menggunakan pendekatan realistik adalah penyajian masalah nyata, membuat model
masalah, model formal dari masalah, dan pengetahuan formal. Dengan demikian
sangat dimungkinkan adanya berbagai model yang muncul. Berbagai model tersebut
diharapkan akan berubah menjadi pengetahuan matematika formal.

Dari ketiga prinsip tersebut diturunkanlah 5 karakteristik PMRI (Treffers 1991;
Streefland, 1991; van den Heuvel-Panhuizen, 1998) yang meliputi:
1. Penggunaan dunia nyata. Siklus berikut menunjukkan proses matematisasi
konsep yang menggunakan dunia nyata tidak hanya sebagai sumber
matematisasi, tetapi juga sebagai tempat pengaplikasian matematika.
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Dunia nyata
Matematisasi dalam aplikasi

Matematisasi dan refleksi

Abstraksi dan formalisasi
(de Lange, 1987)

Siklus Proses Matematisasi Konsep
Masalah nyata merupakan sajian awal pada proses pembelajaran. Hal ini
memungkinkan siswa menggunakan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya
untuk melakukan proses matematisasi dan refleksi. Selanjutnya melalui abstraksi
dan formalisasi siswa dapat mengembangkan konsep menjadi lebih lengkap.
Akhirnya siswa dapat mengaplikasikan konsep matematika yang diperolehnya ke
dunia nyata. Dengan penggunaan dunia nyata, seperti itu, pembelajaran matematika
menjadi lebih bermakna.
2. Penggunaan model. Model yang digunakan siswa dapat berupa model dari situasi
atau model matematik yang dikembangkan siswa sendiri. Pengembangan model
sendiri merupakan jembatan untuk peralihan dari situasi nyata ke konteks informal.
Untuk mempelajari suatu konsep memerlukan proses pemodelan yang panjang.
Pemodelan yang digunakan bergerak dari konkret menuju ke abstrak.
3. Penggunaan produksi dan konstruksi. Siswa berkesempatan mengembangkan dan
menemukan sendiri strategi informal penyelesaian masalah yang mengarah pada
pengonstruksian prosedur penyelesaian masalah. Dengan produksi dan konstruksi,
siswa didorong melakukan refleksi pada bagian yang mereka anggap penting. Guru
dapat membimbing siswa untuk menemukan kembali konsep formal.
4. Penggunaan interaksi. Interaksi multi arah merupakan hal mendasar pada RME.
Interaksi tersebut dapat berupa penjelasan, pembenaran, persetujuan, atau diskusi
untuk mencapai kesepakatan atau negosiasi dalam memperoleh bentuk formal.
5. Jalinan unit matematika (intertwine). Hal esensial dalam RME adalah jalinan antar
unit dalam matematika. van den Heuvel-Panhuizen (1999) menyatakan bahwa:
mathematics, as a school subject, is not split into distinctive learning strands. ... the
chapter within mathematics cannot be separated. Amin (2006) berpendapat bahwa
jalinan antar unit memudahkan siswa untuk menyelesaikan masalah. Kenyataan
dalam kehidupan menunjukkan bahwa suatu masalah tentu merupakan jalinan dari
beberapa fenomena yang saling berkaitan.
Berikut disajikan contoh pembelajaran awal untuk membentuk konsep perkalian
di Kelas II sekolah dasar bulan Oktober (siswa baru sekitar 4 bulan di Kelas II), dengan
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langkah pembelajaran yang memperhatikan karakteristik PMRI (pembelajaran
dilakukan 2 × 2 jam pertemuan, selama 2 hari).
1.

Memotivasi siswa. Untuk memotivasi siswa, guru meminta siswa untuk
menceriterakan kegiatan yang dilakukannya saat libur lebaran dan masakan yang
biasa dimasak saat lebaran. Beragam cerita dan jenis masakan disampaikan oleh
siswa. Setelah itu, guru bercerita bahwa di saat lebaran keluarga besarnya selalu
berkumpul dan masakan kesukaan keluarga besarnya adalah opor ayam.

2.

Menyajikan masalah. Masalah yang diajukan guru sebagai berikut: Untuk membuat
opor ayam diperlukan 12 ekor ayam. Harga setiap ayam 25 ribu. Berapa harga 12
ekor ayam? (Ribu sengaja ditulis dengan huruf, karena siswa belum belajar
bilangan 5 angka.) Saat guru mengatakan 12 ekor ayam, ada seorang siswa yang
bertanya: ―Ustadzah beli ayam ekornya saja ya?‖ Guru ganti bertanya kepada
siswa: ―Apakah kalau mamahmu membeli ayam ekornya saja?‖ Siswa menjawab:
―Tidak.‖ Guru bertanya lagi: ―Lalu apa yang dibeli mamahmu?‖ Siswa menjawab:
―Utuh Ustadzah.‖ Guru berkata: ―Ustadzah juga membelinya utuh. Biasanya 1
ayam utuh, dikatakan seekor ayam atau satu ekor ayam.‖

3.

Membimbing siswa untuk menyelesaikan masalah. Untuk menyelesaikan masalah,
guru meminta siswa untuk membuat perencanaan penyelesaian masalah terlebih
dahulu. Perencanaan ditulis di kertas buram. Siswa dikelompokkan dalam
kelompok kecil. Setiap kelompok terdiri atas 4 orang yang berdekatan. Ada satu
kelompok yang memulai perencanaan dengan mendiskusikan banyak nol di 25 ribu.
Hal ini terjadi karena ada siswa di kelompok itu yang bertanya: ―Duapuluhlimaribu
iku nole piro rek?‖ (Duapuluhlimaribu itu banyak nolnya berapa?) Ada dua
jawaban yang diberikan oleh teman-temannya. Ada siswa yang menjawab 4 dan
ada yang menjawab 3. Siswa yang menjawab 3, bertanya kepada siswa yang
menjawab 4: ―Piye sih nulise duapuluh limaribu?‖ (Bagaimana menulisnya?) Siswa
yang menjawab 4 menulis:205000. Siswa yang mengatakan 3 terlihat bingung.
Kemudian dia mengeluarkan selembar uang ribuan, sambil bertanya kepada siswa
yang mengatakan 4: ―Berapa?‖ yang dijawab: ―Seribu.‖ Terus dia berkata:
―Tulisen.‖ (Tulislah). Temannya menulis 1000. Pertanyaan dilanjutkan: ―Berapa
banyak nolnya?‖, dijawab ―3‖. Kegiatan tanya jawab seperti itu diulang sampai
3000. Kelihatannya siswa yang mengatakan 3, sudah kehabisan uang. Hal ini
terlihat dari raut wajahnya yang ―kelihatannya‖ bingung dan dia menoleh ke kirikanan dengan diikuti gerakan badan (tolah-toleh). Dia berkata lagi: ―Sekarang
duapuluhlima ... ribu.‖ Saat dia mengatakan duapuluh lima temannya menulis 25
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dan saat dia mengatakan ribu temannya dengan ragu menambahkan tiga nol di
belakang 25, sehingga menjadi 25000. Akhirnya dia bertanya:‖Berapa nolnya?‖,
dijawab: ―Ti ... ga ....‖ (ragu-ragu, ketika mengatakannya)
Jika ada siswa dalam suatu kelompok yang mengajukan pertanyaan, guru
menjawabnya dengan mengajukan pertanyaan pembimbing, contoh: Ada siswa di
suatu kelompok yang bertanya: ‖Uztadzah, ini diapakan?‖

Guru menjawab:

―Maksudmu?‖ Siswa tersebut menjawab: ―Ditambah atau diapakan gitu lho
Ustadzah.‖ Guru bertanya: ―Kalau yang dibeli 2 ekor ayam, berapa harganya?‖
Setelah semua siswa selesai mengerjakan soal tersebut, guru meminta siswa untuk
menuliskan selesaiannya di kertas koran.
4.

Meminta siswa mempresentasikan hasil penyelesaian masalah di depan kelas.
Untuk presentasi itu, guru memilih pekerjaan siswa yang berbeda. Ada 4 macam
pekerjaan berbeda yang dilakukan siswa untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Gambar berikut menunjukkan keempat macam pekerjaan siswa.
Dari pekerjaan kelompok 4 dapat dilihat bahwa siswa
menyelesaikan masalah tersebut dengan melakukan
penjumlahan

berulang,

dengan

menjumlah

25.000

sebanyak 12 dengan cara bersusun ke bawah.
Di samping siswa juga menuliskan 12.000
25.000
300.000

Dari pekerjaan Falah dan kawan-kawan dapat dilihat
bahwa mereka mengerjakannya dengan cara ―tabel.‖ Cara
mereka mengerjakannya dapat merupakan cikal bakal
tabel untuk perbandingan senilai. Hal ini dapat merupakan
bekal awal bagi mereka untuk mempelajari perbandingan
senilai kelak, jika sudah sampai waktunya.

Kelompok Amas dan kawan-kawan, mengerjakannya dengan
melakukan perkalian dengan menuliskan 25 × 12 = 300.000
Untuk melakukan perkalian tersebut mereka memulainya dengan
cara yang serupa dengan yang dilakukan oleh kelompok Falah
dan kawan-kawan.
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Kelompok Tiara dan kawan-kawan melakukan pelipatduaan
untuk menyelesaikan soal.

Saat keempat kelompok tersebut mempresentasikan pekerjaan mereka terjadi tanya
jawab antarsiswa dan juga tanya jawab antara guru dengan siswa. Ketika kelompok
4 presentasi, kelompok Amas dan kawan-kawan berkata: ―Itu bukan tambah
Ustadzah, harusnya kali.‖ (sambil maju dan menunjukkan tanda +) Guru bertanya
ke kelompok 4: ―Bagaimana pendapatmu terhadap kelompok Amas?‖ Kelompok 4
menjawab: ―Ya, betul Ustadzah.‖
Ketika kelompok Falah presentasi, ada siswa yang bertanya: ―Itu yang kanan kok
hanya sampai 10, kenapa?‖ Kelompok Amas menjawab: ―Ternyata sama.‖ (Sambil
menunjukkan angka-angka yang di kiri dengan yang di kanan.)
Ketika kelompok Amas presentasi, tidak ada siswa yang bertanya. Kemudian guru
mengajukan pertanyaan: ―Ini 25 × 12

kok sama dengan 300.000, mengapa?‖

(Sambil menunjuk perkalian yang ditulis kelompok Amas. Kelompok Amas
menjawab: ―Itu lho Ustadzah, tadi kan 25 ribu. Jadi ada 3 nolnya.‖
Ketika kelompok Tiara selesai presentasi, banyak siswa yang mengacungkan jari
untuk bertanya. Tiara menunjuk salah satu di antara mereka. Anak itu berkata:
―Aku masih bingung.‖

Guru bertanya: ―Bagian mana yang bingung?‖ Dia

menjawab: ―Itu lho Ustadzah kok loncat-loncat.‖ Guru: ―Apanya yang loncat?‖ ―25
+ 25 = 50, 2 ayam. Trus 50 + 50 = 100, 4 ayam.‖ jawabnya. Guru bertanya kepada
kelompok Tiara: ―Coba jelaskan kepada temanmu.‖ Kelompok Tiara kelihatan
berunding untuk menjelaskan apa yang dikerjakannya. Kemudian Kezia
menjelaskan: ―Ini lho, 25 + 25 kan 50, dapat 2 ayam. Trus 50 + 50 kan 100, dapat 4
ayam. 100 + 100 kan 200 dapat 8 ayam. 200 + 100 sama dengan 300 dapat ayam
12, gitu.‖
5.

Menyimpulkan. Guru bertanya kepada siswa: ―Apa yang kalian pelajari dua hari
ini?‖ Jawaban yang diberikan siswa beragam. Ada yang menjawab ―Tambahtambahan.‖; ―Perkalian.‖; ―Ayam.‖ Guru mengatakan: ―Ya, kita belajar
menentukan harga 12 ayam. Untuk itu kita dapat melakukan penjumlahan,
perkalian, atau cara lain seperti yang dilakukan oleh kelompok Tiara dan Falah.
Kita dapat mengerjakan satu soal dengan cara yang banyak.‖
18

Dari uraian tentang pembelajaran perkalian di atas, dapat dilihat bahwa melalui
masalah sehari-hari siswa dapat membangun sendiri pengetahuan mereka dengan cara
yang beragam. Siswa berdiskusi untuk mendapatkan pengetahuan itu, mereka saling
berinteraksi satu sama lain dan dengan gurunya. Siswa saling mengiur pengetahuan
yang dimilikinya untuk membangun konsep (dalam hal inikonsep perkalian). Untuk
mendapatkan selesaian soal, siswa mengaitkan pengetahuan matematis yang
dimilikinya.

Penutup
Dengan pendekatan PMRI siswa dapat membangun sendiri pengetahuan mereka.
Untuk menyelesaikan suatu masalah banyak cara yang dapat digunakan siswa. Dengan
keadaan seperti itu, akan dapat menghemat waktu penyampaian materi matematika.
Selama pembelajaran berlangsung dapat diamati bahwa semua siswa ―menikmati‖nya.
Semua siswa aktif mengiur ide untuk menyelesaikan masalah. Pada pembelajaran
dengan pendekatan PMRI, siswa tidak hanya belajar matematika, tetapi mereka juga
belajar berdemokrasi, berbeda pendapat, menghargai pendapat teman, mendengarkan
teman yang sedang bicara, menyampaikan pendapat, percaya diri, dan berdiskusi.
Dengan demikian saat siswa belajar matematika dengan pendekatan matematika, selain
membangun pengetahuan matematika, siswa juga dibentuk karakternya.
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Abstrak
Semiring sudah dikenal dan dipelajari oleh ilmuwan-ilmuwan di dunia sejak dulu. Sejak
ditemukan hingga saat ini, sudah banyak sekali pengembangan dari semiring. Di antara berbagai
macam semiring tersebut salah satunya adalah Semiring Prima Kuat yang diperkenalkan oleh
T.K. Dutta dan M.L. Das pada tahun 2006 dalam karyanya yang berjudul On Strongly Prime
Semiring. Dalam artikel ini dibahas tentang pengertian dan beberapa sifat dari semiring prima
kuat. Himpunan tak-kosong S dengan dua operasi biner disebut semiring jika setiap anggota S
memenuhi sifat tertutup dan assosiatif, mempunyai elemen identitas 0 pada operasi pertama,
memenuhi sifat distributif kanan dan distributif kiri, serta setiap anggota s jika dioperasikan
dengan operasi kedua dengan 0 akan sama dengan 0. Suatu semiring (S, +, ) selanjutnya dapat
disebut Semiring Prima Kuat jika setiap elemen tak-nol dari S mempunyai insulator kanan S(r),
dimana insulator kanan S(r) adalah subset finit dari S sehingga dapat dibentuk himpunan
A={rssS(r)} yang memenuhi annR(A)={tSAt=0}={0}.
Kata kunci: semiring, semiring prima kuat
PENDAHULUAN
Semiring sudah lama dikenal, dan sudah dipelajari oleh ilmuwan-ilmuwan dari berbagai
negara di dunia. Semiring sendiri merupakan perluasan dari ring, di mana untuk setiap ring
merupakan semiring, tetapi semiring belum tentu memenuhi ring. Sejak ditemukan hingga saat
ini, sudah banyak sekali macam semiring yang ditemukan, salah satunya adalah Semiring Prima
Kuat
Pada tahun 2006, T.K. Dutta dan M.L Das, dalam tulisannya yang berjudul On Strongly
Prime Semiring, memperkenalkan tentang semiring prima kuat. Di mana pengertian semiring
prima kuat adalah semiring yang setiap elemen tak-nolnya mempunyai insulator kanan.
Dalam artikel ini akan dibahas tentang pengertian beserta sifat-sifat Semiring Prima Kuat.
Sedangkan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode studi pustaka.
Yang diawali dengan mengaji tentang pengertian serta sifat-sifat semigrup dan semiring yang
nantinya akan digunakan sebagai landasan untuk membuktikan teorema maupun proposisi yang
berkaitan dengan semiring prima kuat.

PEMBAHASAN
1. SEMIRING
Definisi 1.1
Himpunan tak kosong S dengan dua operasi biner yang berurutan, yaitu ―+‖ dan ―‖, disebut
semiring jika memenuhi syarat berikut:
i.

(S, +) adalah semigrup komutatif dengan elemen identitas;

ii.

(S, ) adalah semigrup;

iii. Untuk sebarang a,b,cS, berlaku sifat distributif kanan dan kiri sebagai berikut:
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a(b+c) = (ab)+(ac),
(a+b)c = (ac)+(bc);
iv. s0 = 0s = 0, untuk semua sS, di mana 0 adalah elemen identitas pada operasi +.
Himpunan S yang membentuk semiring dengan dua operasi biner pada S, ―+‖ dan ―‖,
dinotasikan dengan (S, +, ). Selanjutnya jika S memuat elemen identitas pada operasi ―‖,
maka S disebut semiring dengan unsur kesatuan.

Contoh 1.1:
* + dengan

Misalkan diketahui himpunan

merupakan himpunan semua bilangan asli.

* +dengan dua operasi biner + dan , akan memenuhi syarat-syarat untuk semiring,
yaitu:
i.

(

* +, +) merupakan semigrup komutatif dengan elemen identitasnya adalah 0.

ii.

(

* +, ) merupkan semigrup.

iii. Untuk setiap a, b, c 

* + akan memenuhi sifat distributif kanan dan distributif kiri,

yaitu sebagai berikut:
(a + b)  c = (a  c) + (b  c)
a (b + c) = (a  b) + (a  c)
iv. Untuk setiap a 

* + akan memenuhi:
a 0 = 0  a = 0

Sehingga
(

* + dengan operasi + dan  merupakan semiring, dan dinotasikan dengan

* +, +,). Karena ada 1 

* + sedemikian sehingga untuk setiap a 

berlaku a  1 = 1 a = a, maka 1 merupakan unsur kesatuan pada

* +. Jadi (

* +
* +, +,

) merupakan semiring dengan unsur kesatuan.

Definisi 1.2
Subset tak kosong I dari semiring (S, +,) disebut ideal kiri pada S jika memenuhi:
i. a, b  I berlaku a+b  I, dan
ii. a I dan s  S berlaku sa  I.
Sedangkan I disebut ideal kanan pada S jika memenuhi:
i. a, b  I berlaku a+b  I, dan
ii. a I dan s  S berlaku as  I.
I disebut ideal dua sisi pada S jika I merupakan ideal kanan dan ideal kiri pada S.
Definisi 1.3
Ideal I pada semiring S disebut ideal-k jika bS, a+bI dan aI maka bI.
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Contoh 1.2:
Diketahui semiring ( , +, ), di mana
subset dari . 2 merupakan ideal dari

adalah himpunan semua bilangan bulat. 2 adalah
karena untuk setiap a,b2 , a+b2 dan untuk

sebarang c maka ac = ca 2 .
2 merupakan ideal-k karena untuk b , a+b2 dan a2 , maka b2 .

Definisi 1.4
Semiring S disebut semiring simpel jika ideal-ideal pada S hanya ideal {0} dan S sendiri.

Contoh 1.3
Misal diketahui

=himpunan bilangan bulat modulo 5. (

merupakan semiring simpel, karena ideal pada

, +5, 5) membentuk semiring.

hanyalah ideal {0} dan

sendiri.

Definisi 1.5
Misalkan A subset tak kosong dari semiring (S, +, ). Annihilator kanan dari A di S,
dinotasikan dengan annR(A), didefinisikan annR(A) = {sS  As = {0}} dengan As = {a  s 
a  A}.

Contoh 1.4:
Diketahui semiring (
modulo 10. Misal A

) dengan

adalah himpunan semua bilangan bulat

dengan A = {2, 4, 6, 8}, maka dapat diketahui annR(A) = {p 



Ap = {0}} = {0, 5}.

Definisi 3.7
Semiring S disebut semiring prima jika untuk sebarang dua ideal pada S, misal H dan K, dan
HK={hk  hH, kK}={0}, maka H={0} atau K={0}.

Contoh 3.7:
Semiring ( , +, ) dengan

adalah himpunan semua bilangan bulat, merupakan semiring

prima. Karena untuk sebarang dua ideal pada , misal H dan K, HK={0} jika H={0} atau
K={0}.

2. SEMIRING PRIMA KUAT
Definisi 2.1
Misalkan (S, +, ) semiring dan rS*. Insulator kanan untuk r adalah subset finit tak-kosong
S(r) dari S yang memenuhi annR({rs  sS(r)}) = {0}. Insulator kanan dari rS* tidak selalu
tunggal.
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Di mana S* merupakan notasi dari himpunan semua elemen tak-nol pada himpunan tak
kosong S.

Definisi 2.2
Semiring (S, +, ) disebut semiring prima kuat jika setiap elemen tak-nol pada S mempunyai
insulator kanan.

Contoh 2.1:
Misalkan diketahui semiring (

, +3,

= {1, 2}. Ambil sebarang r

, misal untuk r

(1)={1, 2}. Dapat dibentuk himpunan A={1 3 s  s

=1. Insulator kanan untuk 1 adalah


3).

(1)}={1, 2}, sehingga memenuhi:
annR(A)={b

rA, r3b = 0} = {0}

Untuk r = 2, insulator kanan untuk 2 yaitu
ss

…(1)

(2) = {1, 2}. Dapat dibentuk himpunan B={2 3

(2)}={1, 2}, sehingga memenuhi:
annR(B)={b 

 rB, r3b = 0} = {0}

…(2)

Dari (1) dan (2) diketahui bahwa untuk setiap elemen tak nol pada
kanan

(r). Maka

selalu ada insulator

merupakan semiring prima kuat.

Proposisi 2.1
Semiring prima kuat merupakan semiring prima.

Contoh 2.2:
Semiring ( , +, ) merupakan contoh semiring prima kuat. Misalkan H dan K adalah dua
ideal pada

, dengan HK={hk  hH, kK}={0}, sehingga mengakibatkan H={0} atau

K={0}. Maka

merupakan semiring prima.

Teorema 2.1
Semiring (S, +, ) finit dengan unsur kesatuan merupakan semiring prima kuat, jika dan
hanya jika setiap ideal I pada S, dengan I{0}, memuat ideal kiri terbangun finit yang
annihilator kanannya adalah {0}.

Bukti:
i. Bukti ke kanan
Misal diketahui (S, +, ) semiring prima kuat dengan unsur kesatuan, S finit, dan I adalah
ideal dari S, dengan I  {0}. Misal rI, r ≠ 0. Karena S adalah semiring prima kuat maka r
punya insulator kanan, misal S(r).
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S(r) adalah subset finit dari S, maka rS(r) finit, dan rS(r)  I. Ambil sebarang anggota di
rS(r), misal (ra). 〈
〈

〉 = {s(ra)  s  S} adalah ideal kiri yang terbangun oleh ra di S, dan

〉 finit.

Selanjutnya, annR (〈

〉) = {t  S 〈

〉t ={0}} = {0}.

Jadi karena rS(r)  I, ra  rS(r) dan I adalah ideal di S, maka 〈
bahwa annR(〈

〉 I. Dan diperoleh

〉)={0}.

Sehingga ideal I dari semiring prima kuat S memuat ideal kiri terbangun oleh ra yang
annihilator kanannya {0}.
ii. Bukti ke kiri
Misal diketahui semiring S dengan unsur kesatuan 1, dan S finit, setiap ideal tak-nol S
memuat ideal kiri terbangun finit yang annihilator kanannya adalah {0}.
Misal rS*, 〈 〉 merupakan ideal tak-nol dari S. Berdasarkan yang telah diketahui di atas,
maka ada subset finit F dari ideal 〈 〉 yang annihilator kanan dari ideal kiri yang dibangun
oleh F adalah {0}. F〈 〉 dan 0F, maka elemen-elemen di F dapat dinyatakan dalam
bentuk

, dengan

atau

sama dengan 1.
F maka

Kemudian dibentuk himpunan S(r), yaitu jika
S(r).
Misalkan S(r)={

}. Akan dibuktikan bahwa S(r) merupakan insulator kanan

untuk r.
Misal rS(r)= r{

}={

}. Maka:

AnnR(rS(r)) = {tS  rS(r)t={0}}={0}
karena telah diketahui bahwa setiap ideal tak-nol pada S memuat ideal kiri yang tebangun
finit yang annihilator kanannya adalah {0}.
Sehingga akibatnya S(r) merupakan insulator kanan untuk r. dan karena r adalah elemen
sebarang pada S*, maka berlaku S(r) merupakan insulator kanan untuk setiap rS*.
Jadi S merupakan semiring prima kuat.

Contoh 2.3:
Misal (

, +7, 7) adalah semiring finit dengan unsur kesatuan. Ideal-ideal pada

adalah

sendiri. Ambil 2

, 〈 〉={0, 1, 2, 3, 4, 5,

6}. 〈 〉merupakan ideal kiri yang terbangun secara finit oleh 2 pada

. AnnR(〈 〉) = {rS

{0} dan

, maka ideal tak-nol pada

〈 〉r={0}}={0}. Maka (

adalah

, +7, 7) merupakan semiring prima kuat.

Teorema 2.3
Semiring (S, +, ) merupakan semiring prima kuat jika dan hanya jika setiap ideal I dari S,
dengan I{0}, memuat subset finit G sedemikian sehingga annR(G)={0}.
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Bukti:
i. Bukti ke Kanan
Misal diketahui S adalah semiring prima kuat dan I adalah sebarang ideal pada S, dengan
I{0}. Diambil sebarang elemen I, misal a dengan a0. Karena S semiring prima kuat, a
pasti mempunyai insulator kanan, misal S(a). dan misalkan aS(a)=G. Karena S(a) finit
maka G adalah subset finit dari I, dan annR(G)=(0).
ii. Bukti ke Kiri
Misal diketahui semiring S, setiap ideal I dari S, dengan I{0}, memuat subset finit yang
annihilator kanannya adalah {0}.

Akan dibuktikan S adalah semiring prima kuat:
Andaikan S bukan semiring prima kuat, maka ada aI dengan a0. a tidak mempunyai
insulator kanan.
Misal G sebarang subset S dengan G dan G finit. F=aG maka F  I dan karena a tidak
punya insulator kanan maka annR(F){0}.
AnnR(F) = annR(aG)  {0}, hal ini terjadi kontradiksi dengan yang diketahui bahwa I
memuat subset finit yang annihilator kanannya adalah {0}.
Jadi, kemungkinannya hanyalah a mempunyai insulator kanan. Karena a sebarang elemen
pada S, maka S adalah semiring prima kuat.

Contoh 2.4:
Dari Contoh 3.12, diketahui bahwa
H{0}, dengan H=
misal
G=a

merupakan semiring prima kuat. Misal H ideal di

,

={0, 1, 2}. Maka untuk setiap a0, aH, ada insulator kanan pada

,

(a)={1, 2}. Sehingga dapat dibentuk suatu himpunan finit pada H, misal
(a)={a3b  b

(a)}, yang memenuhi annR(G)={0}.

Proposisi 2.2
Sebarang semiring simpel dengan unsur kesatuan merupakan semiring prima kuat.

Contoh 2.5:
Misal diketahui semiring simpel (

, +5, 5) dengan unsur kesatuannya adalah 1, maka

merupakan semiring prima kuat.

Definisi 2.3
Jika suatu subset finit F dari semiring (S, +, ) merupakan insulator kanan untuk setiap aS,
a0, maka F disebut insulator kanan seragam untuk S. Selanjutnya semiring (S, +, ) disebut
semiring prima kuat seragam jika S memuat insulator kanan seragam.
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Contoh 2.6:
Misal diketahui semiring

dan F={2, 4, 6} merupakan subset finit dari

insulator kanan untuk semua elemen di
. Karena

. F merupakan

. Maka F disebut insulator kanan seragam pada

mempunyai insulator kanan seragam, maka

disebut semiring prima kuat

seragam.

Definisi 2.4
Semiring (S, +, ) disebut semiring prima kuat terbatas dengan batas n (dinotasikan dengan
SPr(n)) jika untuk setiap aS, a0,  HS, H insulator kanan a, banyaknya elemen H  n,
dan  bS,  G S, G insulator kanan b, banyak elemen G  n (atau paling sedikit
banyaknya elemen G =n). Dalam hal ini n disebut juga batas seragam pada S.

Contoh 2.7:
Misalkan diketahui

adalah semiring. Elemen tak-nol dari semiring

Pada Contoh 3.12, telah dibuktikan bahwa

adalah 1 dan 2.

merupakan semiring prima kuat.

dikatakan

semiring prima kuat terbatas dengan batas 1, karena untuk setiap elemen tak-nol pada

,

yaitu 1 dan 2, mempunyai insulator kanan yang sama, yaitu {1, 2}; {1}; {2}. Karena 1, 2


mempunyai insulator kanan {1} dan {2} yang banyak anggotanya 1 dan ada 1

yang tidak mempunyai insulator kanan yang banyak anggotanya 1, yaitu {1, 2}, {1}, dan
{2}. Sehingga 1 dikatakan batas seragam pada

.

Proposisi 2.3
Sebarang semi-integral domain merupakan semiring prima kuat terbatas dengan batas 1.

Contoh 2.83.19:
Misalkan diketahui semi-integral domain

. Maka

merupakan semiring prima kuat

terbatas dengan batas 1.

KESIMPULAN
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.

Semiring prima kuat (S, +, ) adalah semiring S yang setiap elemen tak-nolnya
mempunyai insulator kanan.

2. Semiring prima kuat merupakan semiring prima.
3. Semiring S finit dengan unsur kesatuan merupakan semiring prima kuat jika dan hanya jika
setiap ideal tak-nolnya memuat ideal kiri terbangun finit yang annihilator kanannya adalah
{0}.
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4. Semiring S merupakan semiring prima kuat jika dan hanya jika ideal tak-nolnya memuat
subset finit yang annihilator kanannya adalah {0}.
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ABSTRAK
Antrian terjadi karena adanya keterbatasan sumber pelayanan yang umumnya berkaitan
dengan terbatasnya server. Teori antrian dengan N-policy mempunyai karakteristik dimana
server akan menggunakan waktu menganggurnya untuk melakukan tugas lain sehingga
mengharuskan server meninggalkan sistem pelayanan saat tidak ada pelanggan dan akan aktif
melakukan pelayanan kembali setelah terdapat sejumlah N pelanggan yang menunggu untuk
dilayani. Pada usulan penelitian ini, peneliti akan menganalisis sistem antrian dua tahap
pelayanan menggunakan model M/M/1. Terdapat seorang server (single server) yang melayani
pelanggan secara berkelompok di tahap 1 dilanjutkan pelayanan secara individu di tahap 2.
Sistem antrian mempertimbangkan keadaan server yang lambat dan pelanggan yang tidak sabar.
Karakteristik server dalam sistem antrian N-policy model M/M/1 dengan dua tahap pelayanan
pada usulan penelitian ini menimbulkan sistem antrian terbagi menjadi enam state. Analisis
model dilakukakan untuk mendapatkan probabilitas kejadian masing-masing state, ekspektasi
banyaknya pelanggan, dan waktu tunggu pelanggan dalam sistem. Selanjutnya dilakukan
simulasi untuk menganalisa sensitifitas nilai N terhadap parameter-parameter pada fungsi biaya
total.
Kata Kunci: Teori Antrian, M/M/1, N-policy, fungsi biaya
I. Pendahuluan
Teori antrian (Queueing Theory) merupakan studi probabilistik kejadian garis tunggu
(waiting lines), yakni suatu garis tunggu dari pelanggan yang memerlukan layanan dari sistem
yangada. Antrian terjadi karena adanya keterbatasan sumber pelayanan, yang umumnya
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berkaitan dengan terbatasnya server karena alasan ekonomi. Bagi perusahaan yang yang
menerapkan kebijakan bahwa suatu pelayanan tertentu cukup dilayani dengan seorang server
dimana server tersebut juga mempunyai tugas sekunder disamping melakukan pelayanan
terhadap pelanggan maka permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah bagaimana
mengoptimalkan sistem antrian dengan kondisi server yang terbatas dan pelanggan yang tidak
sabar. (Allen,2003)
Teori antrian N-policy yang mempunyai karakteristik dimana server akan menggunakan
waktu menganggurnya (idle time) untuk melakukan tugas lain sehingga mengharuskan server
meninggalkan sistem pelayanan saat tidak ada pelanggan dan akan aktif melakukan pelayanan
kembali ketika terdapat sejumlah N pelanggan yang menunggu untuk dilayani. (Yadin,Noar,
1963). Karakteristik server dalam sistem antrian N-policy model M/M/1 dengan dua tahap
pelayanan pada usulan penelitian ini menimbulkan sistem antrian terbagi menjadi enam state.
Analisis model dilakukakan untuk mendapatkan probabilitas kejadian masing-masing state,
ekspektasi banyaknya pelanggan, dan waktu tunggu pelanggan dalam sistem. Selanjutnya
dilakukan simulasi dengan program Matlab untuk menganalisa sensitifitas nilai N terhadap
parameter-parameter pada fungsi biaya total. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengalokasian lama waktu pelayanan yang tepat dan mendapatkan jumlah
pelanggan dalam sistem sehingga dapat meningkatkan pelayanan antrian dan memberikan
metode pendukung keputusan, termasuk penetapan biaya dan juga untuk jasa perencanaan di
dalam perusahaan.

II Hasil dan Pembahasan
2.1

Mekanisme Sistem
Analisis sistem antrian dua tahap model M/M/1 dengan N-policy, pelayanan yang

lambat, dan pelanggan yang tidak sabar pada penelitian ini dibatasi dengan mekanisme sistem
sebagai berikut : (Rama dan Chandan, 2014)
1. Pelanggan yang datang diasumsikan mengikuti proses Poisson dengan laju kedatangan
sebesar

dan bergabung pada antrian tahap satu dengan tipe pelayanan berkelompok

dengan disiplin antrian First In First Served.
2. Pelayanan terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah tipe pelayanan berkelompok
untuk semua pelanggan yang menunggu dalam antrian. Sebagai penyelesaian dari
pelayanan berkelompok tersebut, di tahap 2, server segera melayani semua pelanggan
dalam kelompok tersebut secara individu. Waktu pelayanan berkelompok di tahap 1
diasumsikan mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata

⁄

yang bersifat

independen terhadap jumlah individu dalam kelompok. Waktu pelayanan individu
diasumsikan mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata

⁄ . Sebagai

penyelesaian dari pelayanan individu, server akan kembali di pelayanan tahap 1 untuk
melayani kembali pelanggan yang datang. Jika terdapat pelanggan yang menunggu,
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server akan memulai kembali pelayanan berkelompok di tahap 1 dilanjutkan dengan
pelayanan individu pada masing-masing pelanggan dalam kelompok tersebut di tahap
2.Jika tidak ada pelanggan yang menunggu di tahap 1, server akan meninggalkan
pelayanan.
3. Pada saat tidak ada pelanggan dalam sistem, pelayanan menjadi tidak aktif karena
server meninggalkan pelayanan. Saat total jumlah kedatangan pelanggan dalam sistem
mencapai atau lebih dari nilai batas N, pelayanan menjadi aktif kembali namun untuk
sementara tidak dapat digunakan untuk melayani pelanggan. Server membutuhkan
waktu persiapan untuk kembali melakukan pelayanan, dimana waktu persiapan tersebut
diasumsikan berdistribusi eksponensial dengan rata-rata sebesar ⁄

Saat server telah

menyelesaikan waktu persiapannya, server segera memulai pelayanan berkelompok
untuk pelanggan yang telah menunggu di antrian tahap 1.
4. Pelanggan yang datang dan menemukan server sedang melakukan pelayanan
berkelompok di tahap 1, dapat segera bergabung dalam pelayanan tersebut.
5. Kerusakan/gangguan fasilitas pada sistem pelayanan(breakdown server) terjadi
mengikuti proses Poisson dengan laju

di pelayanan tahap 1 dan laju

di pelayanan

tahap 2. Jika server gagal mengatasi breakdown tersebut, maka segera dilakukan
perbaikan dengan laju

di pelayanan tahap 1 dan laju

di pelayanan tahap 2 dengan

waktu perbaikan berdistribusi eksponensial. Setelah dilakukan perbaikan, server segera
kembali melakukan pelayanan.
6. Pelanggan yang datang saat server tidak ada dalam sistem pelayanan akan memutuskan
untuk tidak memasuki sistem dengan probabilitas

. Sedangkan pelanggan yang telah

bergabung dalam antrian akan menjadi tidak sabar dan meninggalkan sistem dengan
probabilitas

karena kesibuka server mengatasi breakdown pada sistem pelayanan.

2.2 Persamaan Steady State Sistem dan Penyelesaiannya
Probabilitas terjadinya enam state pada sistem antrian dalam penelitian ini dinyatakan
dengan pendefinisian berikut :
=

Probabilitas dimana terdapat i pelanggan pada antrian tahap 1 saat
server meninggalkan sistem

=Probabilitas dimana terdapat i pelanggan pada antrian tahap 1 saat

server

sedang dalam persiapan mengaktifkan pelayanan.
=

Probabilitas dimana terdapat i pelanggan dalam antrian tahap 1 saat
server tepat berada pada pelayanan di tahap 1

=

Probabilitas dimana terdapat i pelanggan dalam antrian tahap 1 saat
server sibuk melakukan perbaikan sistem pelayanan tahap 1

=

Probabilitas dimana terdapat i pelanggan dalam antrian tahap 1 dan
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terdapat j pelanggan di antrian tahap 2 saat server sedang
melakukan pelayanan di tahap 2.
=

Probabilitas dimana terdapat i pelanggan dalam antrian tahap 1 dan
terdapat j pelanggan di antrian tahap 2 saat server sibuk melakukan
perbaikan sistem di pelayanan tahap 2.

Analisis proses input-output sistem pada diagram transisi dilakukan sehingga didapatkan
model persamaan steady-state sebagai berikut :

(
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)

(

)

(

)
Untuk menyelesaikan persamaan steady state sistem digunakan teknik probabilitas

generating function untuk mendapatkan solusi analitik dari

, yang didefinisikan oleh

persamaan berikut:
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Sehingga didapatkan solusi analitik dari persamaan steady state, yaitu:
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)
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+
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Probabilitas bahwa server tidak berada pada tahap 1 dan tahap 2 (server meninggalkan sistem
untuk melakukan secondary job) adalah :
( )

( )

(

(

*

(

*+

Sehingga probabilitas terjadinya server meninggalkan sistem yaitu :
(

)
(

Dengan

(

)
(

)

(

)) merupakan faktor kegunaan sistem dimana

sehingga memenuhi kondisi sistem antrian yang steady state. Sehingga didapatkan probabilitas
terjadinya keenam state yaitu
( );
(

( );

( );

( );

(

);

)

2.3 Ekspektasi Jumlah Pelanggan dan Waktu Tunggu dalam Sistem
Selanjutnya mendapatkan ekspektasi jumlah pelanggan pada masing-masing state,yang
didefinisikan oleh persamaan berikut :
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Sehingga ekspektasi total banyaknya pelanggan dalam sistem adalah
( )
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Sedangkan rata-rata waktu tunggu dihabiskan pelanggan di tiap state dinyatakan dengan
dan jumlahannya ( ) mendefinisikan rata-rata waktu tunggu dihabiskan
pelanggan dalam sistem. Sehingga probabilitas terjadinya masing-masing state dalam sistem
dapat dinyatakan sebagai berikut :
;
dengan

dan

;

(

)

2.4. Simulasi Parameter pada Fungsi Biaya Total
Untuk mendapatkan nilai N yang optimal,dilakukan simulasi dengan Matlab untuk
mengetahui sensitifitas nilai N terhadap perubahan parameter-parameter pada fungsi biaya
total yang diberikan oleh persamaan berikut : (Rama dan Chandan, 2014)
( )

( )

(
( (

*

(

) )

(

*

(

*

(

*

)(

( *
)

dengan
:

biaya tiap satuan waktu untuk masing-masing pelanggan yang memasuki
sistem

:

biaya tiap satuan waktu untuk serveryang bekerja dalam sistem
pelayanan

:

biaya tiap satuan waktu untuk proses persiapan (start up) server

:

biaya untuk satu periode pelayanan (dari start up sampai tidak ada
pelanggan )

:

biaya tiap satuan waktu untuk perbaikan sistem pelayanan di tahap 1

:

biaya tiap satuan waktu untuk perbaikan sistem pelayanan di tahap 2

:

biaya tiap satuan waktu akibat pelanggan yang meninggalkan sistem

:

keuntungan yang didapat tiap satuan waktu untuk serveryang melakukan
secondary job saat tidak ada pelanggan dalam sistem.

Fungsi biaya tersebut diterjemahkan ke dalam algoritma pada pemrograman Matlab
kemudian

dilakukan

simulasi

dengan

input

parameter

sebagai

berikut

:

. Dari hasil simulasi diperoleh beberapa
karakteristik sebagai berikut :
a.

Pengaruh perubahan nilai

pada N, ( ), dan ( )

Semakin meningkatnya laju kedatangan pelanggan dalam sistem mengakibatkan nilai
, rata-rata jumlah pelanggan, dan biaya minimum yang diharapkan semakin besar.
b.

Pengaruh perubahan nilai

dan

pada N, ( ), dan ( )
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Semakin besar laju pelayanan di tahap 1 dan tahap 2 tidak mengakibatkan perubahan
nilai

dan rata-rata jumlah pelanggan yang significan. Namun biaya minimum yang

diharapkan semakin kecil.
c.

Pengaruh perubahan nilai

dan

pada N, ( ), dan ( )

Semakin cepat laju terjadinya breakdown dan laju perbaikan sistem pada pelayanan
tahap 2, tidak mengakibatkan perubahan nilai

dan rata-rata jumlah pelanggan yang

significan. Namun semakin cepat laju terjadinya breakdown di tahap 2 mengakibatkan
biaya minimum yang diharapkan semakin besar. Sebaliknya, semakin cepat laju perbaikan
sistem pada pelayanan tahap 2 mengakibatkan biaya minimum yang diharapkan semakin
kecil.
d.

Pengaruh perubahan nilai

pada N, ( ), dan (

Semakin besar laju persiapan pelayanan tidak mengakibatkan perubahan nilai

dan

rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem. Biaya minimum yang diharapkan semakin kecil.
e.

Pengaruh perubahan nilai

dan

pada N, ( ), dan ( )

Semakin cepat laju terjadinya breakdown dan laju perbaikan sistem pada pelayanan
tahap 1, tidak mengakibatkan perubahan nilai nilai

dan rata-rata jumlah pelanggan yang

significan. Namun semakin cepat laju terjadinya breakdown di tahap 1 mengakibatkan
biaya minimum yang diharapkan semakin besar. Sebaliknya, semakin cepat laju perbaikan
sistem pada pelayanan tahap 1 mengakibatkan biaya minimum yang diharapkan semakin
kecil.
f.

Pengaruh perubahan nilai

dan

pada N, ( ), dan ( )

Semakin besar probabilitas pelanggan meninggalkan sistem tidak mengakibatkan
perubahan nilai

dan rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem. Namun, akibat kerugian,

biaya minimum yang diharapkan semakin besar.
g.

Pengaruh perubahan nilai

pada N, ( ), dan ( )

Peningkatan besarnya reward untuk perusahan karena pengerjaan secondary job oleh
server tidak mengakibatkan perubahan nilai

dan rata-rata jumlah pelanggan dalam

sistem. Keuntungannya adalah biaya yang diharapkan semakin kecil.
h.

Pengaruh perubahan nilai

dan

pada N, ( ), dan ( )

Peningkatan besarnya biaya atas kerusakan sistem pelayanan di tahap 1 dan tahap 2
tidak mengakibatkan perubahan nilai
Peningkatan
peningkatan
i.

dan rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem.

mengakibatkan biaya total yang diharapkan semakin besar tetapi
tidak merubah biaya total.

Pengaruh perubahan nilai

pada N, ( ), dan ( )

Peningkatan besarnya biaya atas kerugian akibat pelanggan yang meninggalkan sistem
tidak mengakibatkan peningkatan nilai

dan rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem.

Namun biaya total yang diharapkan semakin besar
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j.

Pengaruh perubahan nilai
Peningkatan nilai

pada N, ( ), dan ( )

dan
dan

tidak mengakibatkan peningkatan nilai

dan rata-rata

jumlah pelanggan dalam sistem. Namun biaya total yang diharapkan semakin besar.
k.

Pengaruh perubahan nilai

dan

Peningkatan nilai

pada N, ( ), dan ( )
dan

mengakibatkan peningkatan nilai

jumlah pelanggan dalam sistem menurun akibat peningkatan nilai
akibat peningkatan nilai

III.

dan rata-rata

. dan meningkat

. Biaya total yang diharapkan semakin besar.

Kesimpulan
Dari hasil pembahasan didapatkan probabilitas kejadian masing-masing state,
ekspektasi banyaknya pelanggan dan waktu tunggu pelanggan dalam sistem. Dari hasil
simulasi dapat diketahui pengaruh perubahan parameter sebagai penentuan untuk
mendapatkan nilai N optimal yang dapat meminimumkan biaya total.
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ABSTRAK

Transformasi wavelet kontinu merupakan topik matematika yang menarik untuk
dikembangkan. Salah satu pengembangan tersebut adalah konsep transformasi wavelet kontinu
pada ruang ( ) dengan dilasi vektor. Disisi lain, sifat transformasi linear terbatas dan
kontinuitas suatu fungsi merupakan topik yang menarik untuk dikaji dalam matematika.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkansyarat kontinuitas pada
dari fungsi hasil
35

transformasi wavelet kontinu pada ruang ( ) dengan dilasi vektor dan menyelidiki bahwa
transformasi wavelet kontinu pada ruang
( ) dengan faktor dilasi vektor merupakan
transformasi linier terbatas dari ruang ( ) ke ruang ( )
( ), untuk pangkat dilasi
. Pada penelitian ini, nilai dan pada ( )merupakan bilangan asli.
Kata Kunci: transformasi wavelet kontinu, ruang
terbatas
1

(

), fungsi kontinu, transformasi linear

Pendahuluan
Transformasi wavelet merupakan perbaikan dari transformasi Fourier. Transformasi Fourier

hanya memberikan frekuensi dari suatu sinyal, sedangkan transformasi wavelet tidak hanya
memberikan informasi mengenai frekuensi yang muncul, akan tetapi memberikan posisi waktu
dari frekuensi tersebut.
Ada dua jenis transformasi wavelet, yaitu transformasi wavelet kontinu dan transformasi
wavelet diskrit. Pada transformasi wavelet kontinu, nilai parameter translasi dan dilasi
merupakan bilangan real, sedangkan pada transformasi wavelet diskrit, nilai parameter translasi
dan dilasi merupakan bilangan bulat.
Transformasi wavelet kontinu merupakan salah satu topik matematika yang mengalami
pengembangan secara teoritis. Salah satu pengembangan tersebut adalah transformasi wavelet
(

kontinu pada ruang

) dengan faktor dilasi vektor yang diperkenalkan oleh Pathak dalam

[1].
Di sisi lain, syarat kontinuitas suatu fungsi dan penyelidikan mengenai transformasi linier
terbatas dari suatu transformasi merupakan topik matematika yang menarik untuk dikaji. Oleh
karena itu, pada penelitian ini didapatkan syarat kontinuitas fungsi hasil transformasi wavelet
(

kontinu pada ruang

) dengan faktor dilasi vektor dan dibuktikan bahwa transformasi

wavelet kontinu pada ruang
(

terbatas dari ruang
(

(

) dengan faktor dilasi vektor merupakan transformasi linier
(

) ke ruang

)

(

) untuk

, dimana

(

)

) adalah ruang fungsi yang berbentuk
(

)

(

‖ ‖

)

(∫ (

)

)

{

}

Kontinuitas fungsi hasil transformasi yang dimaksud adalah kontinuitas pada
(

Suatu fungsi

) disebut wavelet jika memenuhi kondisi berikut
∫

( )

Sedangkan transformasi wavelet dari fungsi
(

.

)

di

(

) adalah sebagai berikut

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
∫ ( ) (
*
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[2],[3]. Parameter

disebut parameter dilasi atau faktor dilasi, sedangkan parameter

disebut

parameter translasi atau faktor translasi.
Transformasi wavelet di atas terbukti merupakan transformasi linier terbatas dari ruang
(

(

) ke ruang

ruang

(

)

(

). Sedangkan transformasi wavelet kontinu dari fungsi

di

) dengan faktor dilasi vekor didefinisikan sebagai berikut
(

)

dimana

(∏

)

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
∫ ( ) (
*

masing-masing adalah faktor dilasi dan faktor translasi dan

adalah suatu konstan tatetap [1]. Transformasi wavelet kontinu padaruang

(

) dengan

faktor dilasi vekor tersebut dapat ditulis ulang sebagai berikut

(

Dengan

)

(

( ) (
))
∫ ( )̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
(

( ))

( ) adalah matriks diagonal sebagai berikut
( )

[

]
(

Untuk memperjelas penulisan, fungsi

) yang dibahas pada penelitian ini adalah
(

fungsi hasil transformasi wavelet kontinu dari fungsi

) dengan faktor dilasi vekor.

Khusus padapenelitiantentang trasnformasi linier terbatas dari transformasi wavelet kontinu
(

pada ruang

)dengan dilasi vektor , nilaikonstanta

dibatasi

.

Sebelumnya terlebih dahulu diberikan teorema berikut yang berguna dalam pembuktian
bahwa transformasi wavelet kontinu pada ruang

(

) dengan dilasi vektor merupakan

transformasi linier terbatas.

Teorema1.1[4]. Jika

(

)

, maka berlaku
‖ (

Notasi
elemen di

didefinisikan sebagai

)

√∑

( )‖

, dengan

(

) merupakan

.
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2 Hasil dan Pembahasan
2.1

Transformasi Wavelet Kontinu pada Ruang

(

) dengan Faktor Dilasi Vektor

Sebagai Transformasi Linier Terbatas

Jelas bahwa transforamsi wavelet kontinu dengan dilasi vektor merupakan transformasi
(

linier dari ruang

) ke ruang

(

)

(

). Pada bagian ini diberikan teorema yang
(

menyatakan bahwa transformasi wavelet kontinu pada ruang

) dengan dilasi vektor

merupakan transformasi linier terbatas.

Teorema 2.1. Diberikan
(

fungsi

adalah suatu wavelet. Transformasi wavelet kontinu dari

) dengan faktor dilasi vektor yaitu
(

linier terbatas dari ruang

(

‖

(

Bukti: Didefiniskan fungsi
jelas

(

(

) ke ruang

. Asumsikan

)

)‖

(

, adalah transformasi

) dengan

‖ ‖ ‖ ‖

( ) (
))|, maka
( ) |̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
(

)

) adalah fungsi terukur pada

maka

, dengan

. Misalkan

(

)

, dan

adalah konjuget eksponen dari ,

, dengan menggunakan teorema Fubini dan ketaksamaan

Holder diperoleh

(

‖∫

) ‖

(( ∫ ( ∫
(

(

) )

)

,

)

∫(∫

(

) )

(∫

∫(∫

(

) )

∫

(

‖( ∫

) )

(

(

∫‖ (

‖
(

) )

)

)‖

(

)

)

(1)
Karena
‖(∫

(

adalah konjuget eksponen dari , dengan membagi kedua ruas dari (1) dengan
) )

‖

, maka (1) berubah menjadi
(

‖∫

)

(

) ‖

∫‖ (
(

)‖

(

)

( )

)
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Untuk

, dengan menggunakan teorema Fubini, maka (2) juga berlaku. Selanjutnya

dengan aproksimasi menggunakan fungsi sederhana didapat bahwa nilai dari masing-masing
(

ruas dari (2) adalah berhingga. Berikutnya, dari definisi
‖

(

)‖

(

‖

)

( ) (
)) ‖
∫ ( )̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
(

( ))

(

) dan dari (2), diperoleh

(

‖

( ) |̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
( ) (
))|
(

∫

( ))

(

)

‖
(

( ))

(

(

‖∫

) ‖
(

( ))

(

∫‖ (

(

Di sisi lain, ambil

)

)‖

)

(

)

( )

)

yang memenuhi

,

maka

dengan perhitungan menggunakan teknik integrasi substitusi dan teorema Fubini diperoleh
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
∫ (∫ ( ( ) | (
*|)

(∫ (

( )|
∫ |̅̅̅̅̅̅̅

)

)

)

Akibatnya ruas kanan dari (3) menjadi

(

( ))

∫‖ (

(

(∫

)‖

( )

(

( )|
∫ |̅̅̅̅̅̅

)

)

)
‖ ‖ ‖ ‖

dengan demikian (3) berubah menjadi
(

‖

)‖

(

)

‖ ‖ ‖ ‖

untuk setiap
Dari definisi ‖ ‖

(4)

dan dari (4) diperoleh
‖

‖

‖ ‖ ‖ ‖
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Dari teorema di atas terbukti bahwa transformasi wavelet kontinu pada ruang
faktor dilasi vektor merupakan transformasi linier terbatas dari ruang
(

)

(

), sebab terdapat

(

) dengan
) ke ruang

sedemikian hingga
‖

‖ ‖

‖

‖ ‖ .

yaitu

2.2

(

Syarat Kekontinuandari Fungsi Hasil Transformasi Wavelet Kontinu pada Ruang
(

) dengan Faktor Dilasi Vektor

Berikutnya di bawah ini diberikan syarat cukup agar fungsi hasil transformasi wavelet
(

kontinu pada ruang
Disini notasi

) dengan faktor dilasi vektor merupakan fungsi kontinu pada
menyatakan himpunan fungsi kontinu dengan tumpuan kompak.

Teorema 2.2. Diberikan

(

adalah suatu wavelet. Jika
(

transformasi wavelet kontinu pada ruang

) maka fungsi hasil

) dengan faktor dilasi vektor, yaitu

merupakan fungsi kontinu pada
(

Bukti: Dari teorema 2.1 diperoleh bahwa

(

)

), selanjutnya, untuk

,

misalkan
( )
(

, karena
(

( ))

|

(

( ))

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
( ) (
))|
(

() (
) maka |̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
(
))|

adalah fungsi kontinu pada

akan ditunjukkan bahwa domain dari
() (
)))
(̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
(

(

, hal ini berakibat
untuk

), sedangkan jelas bahwa
kontinu pada

adalah kompak. Dari kenyataan bahwa

() (
)))
(̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
(

adalah

() (
))) adalah kompak, maka diperoleh domain dari
(̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
(
yaitu
(

() (
)))
(̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
(
), maka

(

)

(

adalah kompak. Selanjutnya, karena

tertutup
untuk
(

dan
,

)padat di

), akibatnya tanpa mengurangi keumuman, teorema 1.1 dapat

diterapkan untuk kasus dalam domain

, yaitu untuk

‖ (
Sehingga untuk

. Selanjutnya

)

( )‖

diperoleh
(

)

diperoleh
(

Berikutnya diberikan

)

, maka untuk

( )

( )
dan

, dengan menggunakan

ketaksamaan Holder diperoleh
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|

(

)

(

∫|

‖ ‖

(

(

‖

( )̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
( ) (
))|
(

(

))

(

( ))

(

(

(

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
(
) (
(
)))
(
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
( ) (
))+|
(

))

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
(
) ( (
)))
(

( ))

(

Dengan demikian,

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
( ) (
(
) (
(
)))

))

( ))

(

∫ | ( )(

)|

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
( ) (
))‖
(

kontinu pada

.

Teorema 2.2 diatas menunjukkan bahwa syarat cukup sehingga fungsi hasil transformasi
wavelet kontinu pada ruang
(

adalah

(

) dengan dilasi vektor merupakan fungsi kontinu pada

). Salah satu contoh wavelet kontinu bertumpuan kompak adalah

wavelet Topi Mexiko yang berbentuk
( )

(

‖ ‖ )

‖ ‖ )

(

3 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, transformasi wavelet kontinu pada ruang
vektor meruapakan transformasi linier terbatasdari ruang
sebab terdapat

kompak pada

(

)

(

),

‖

‖ ‖

‖ ‖ . Disamping itu syarat cukup sehingga fungsi hasil transformasi wavelet

kontinu pada ruang
adalah

) ke ruang

) dengan dilasi

sedemikian hingga
‖

Yaitu

(

(

(

(

) dengan dilasi vektor merupakan fungsi kontinu pada

), dengan kata lain fungsi wavelet

haruslah fungsi kontinu bertumpuan

.
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REPRESENTASI SISWA TUNANETRA DALAM MEMAHAMI KONSEP PERSEGI
(Kasus: Siswa Tunanetra yang Mengalami Buta Total pada Usia Sekolah)
Andriyani
email: andryaknis@gmail.com
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika (S3), Program Pasca Sarjana UNESA
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan representasi siswa tunanaetra dalam memahami
konsep persegi. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan secara eksploratif dengan
pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan terhadap siswa tunanetra SLB-A Teagalsari
Surabaya yang buta total pada usia sekolah, yaitu usia dua belas tahun. Dalam penelitian ini
subjek diberikan wawancara klinis untuk menemukan representasinya dalam memahami konsep
persegi. Penelitian ini akhirnya menghasilkan deskripsi tentang susunan mental subjek dalam
memahami konsep persegi yang meliputi representasi subjek dalam menginterpretasikan persegi
dan representasi subjek dalam memberi contoh persegi.
Kata kunci: Representasi, Siswa tunanetra, Konsep, Persegi
PENDAHULUAN
Dalam Sistem Pendidikan Nasional telah diatur kesempatan yang sama bagi siapa saja untuk
memperoleh pendidikan dan pengajaran, tanpa membedakan antara siswa normal dan
berkebutuhan khusus. Hal ini juga dijamin oleh Undang-Undang No 2 tahun 2003, Pasal 32
bahwa pendidikan khusus (luar biasa) merupakan pendidikan bagi siswa yang memiliki tingkat
kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena keterbatasan fisik, emosional, mental dan
sosial.
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Salah satu siswa berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan kemampuan adalah
siswa tunanetra. Siswa tunanetra adalah siswa yang tidak dapat menggunakan ataupun
mengalami gangguan penglihatan sehingga menghalangi dirinya untuk berfungsi dalam
pendidikan atau belajar, dan memerlukan alat bantu khusus, latihan khusus ataupun indera lain
seperti pendengaran, penciuman dan perabaan (Hardman dalam Depdikbud, 1990). Siswa
tunanetra buta total adalah siswa tunanetra yang tidak mampu melihat apapun termasuk
rangsangan cahaya, baik sejak lahir, usia kecil (3-5 tahun), usia sekolah dan remaja (6-19 tahun)
maupun usia dewasa.
Siswa tunanetra kehilangan indera penglihatan sebagai sarana informasi visual yang
mengakibatkan keterbatasan dalam jenis pengalaman (kognisi), kemampuan untuk bergerak
dalam lingkungan (orientasi dan mobilitas), serta kemampuan berinteraksi dengan
lingkungannya (sosial dan emosi). Di samping keterbatasan tersebut, siswa tunanetra
memiliki kemampuan taktil untuk bisa merasakan objek melalui ujung-ujung jari sebagai
pengganti indera penglihatan, yaitu synthetic touch dan analytic touch (Hallahan dan
Kauffman, 1991).
Kehilangan sumber penglihatan bagi tunanetra berarti ada kemungkinan bagi mereka
mengalami hambatan dalam merepresentasikan suatu objek visual dan adanya kemungkinan
pengaruh terhadap persepsi pembentuk konsepnya. Hal ini disebabkan adanya beberapa
konsep yang tidak dikenal, sehingga mereka memerlukan pengalaman lebih untuk mengenali
objek daripada siswa awas. Oleh karena itu, untuk mengembangkan ketrampilan dan
memaksimalkan pembelajaran suatu konsep perlu diberikan metode pembelajaran yang
melibatkan pengalaman konkret siswa tunanetra, termasuk dalam pembelajaran konsep
matematika.
Menurut Napier (1974), pada dasarnya kurikulum matematika untuk siswa tunanetra
memuat isi yang sama dengan siswa awas meskipun materi dan metodenya berbeda. Berkaitan
dengan hal itu, Cawley (1978) merekomendasikan penggunaan struktur matematika yang
seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan siswa tunanetra karena siswa ini memilki kebutuhan
dan masalah yang luar biasa dalam matematika, terutama masalah konsep yang berkaitan
dengan pola-pola atau pengalaman visual seperti geometri.
Pada dasarnya geometri mempunyai peluang lebih besar untuk dipahami siswa karena ideide geometri (seperti: garis, bidang dan ruang) sudah dikenal siswa sebelum mereka masuk
sekolah, tetapi bukti empiris di lapangan menunjukkan bahwa hasil belajar geometri siswa
masih rendah (Purnomo, 1999:6). Jika siswa awas saja umumya masih mengalami kesulitan
dalam belajar geometri, tentu saja kesulitan tersebut juga dialami oleh siswa tunanetra terutama
ketika mempelajari konsep-konsep geometri yang melibatkan pengalaman visual, ini disebabkan
mereka kehilangan indera penglihatan yang bisa memberikan detail tentang bentuk, ukuran,
warna dan hubungan keruangan (spasial). Bahkan menurut Ernest (1994), seringkali setiap
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aspek matematika dalam konsep-konsep aljabar dan geometri berpotensi menjadi kesulitan bagi
siswa tunanetra yang mempelajarinya (Ernest, 1994).
Khusus bagi tunanetra, dalam memperoleh pengetahuan sifat-sifat yang dimiliki suatu
benda, mereka mengobservasi benda dengan rabaan yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman
kinestetik terhadap benda yang bersangkutan maupun pengalaman pinjaman dari orang lain,
sehingga tidak jarang konsepnya berupa verbalistik saja.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti tanggal 14 Pebruari 2013 dengan seorang siswa
kelas VI SDLB YPAB Surabaya diperoleh, bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang
materinya mudah dirasakan dan dikerjakan tapi susah diungkapkan alasannya. Ketika peneliti
berusaha lebih jauh menanyakan maksud pernyataan siswa tersebut, siswa hanya menjawab
bahwa pernyataannya didasarkan pada kejadian yang dialami pada waktu menerima materimateri matematika, termasuk materi bangun datar. Dalam pembelajaran bangun datar, siswa
dapat dengan cepat menjawab buku adalah contoh bangun yang berbentuk persegipanjang.
Ketika peneliti bertanya apa alasannya, siswa tidak bisa mengungkapkan alasannya. Sesuai
penuturan guru bidang studi matematika yang berhasil ditemui peneliti, ternyata beberapa guru
mengajarkan materi bangun datar, hanya secara verbal saja (imitasi) dan itupun sebatas jenis
dan contoh bendanya saja tanpa disertai penjelasan tentang detail karakteristik yang dimiliki
masing-masing bangun. Dengan kata lain, mereka belajar konsep bangun datar dengan cara
menghafal dari apa yang disampaikan guru sehingga siswa kadang mengetahui contoh bentuk
fisik bangun secara langsung justru dari lingkungan di luar sekolah, seperti keluarga atau teman
yang telah mengetahui langsung.
Berdasarkan kondisi di atas, diperlukan adanya upaya untuk mengembangkan kemampuankemampuan matematis siswa tunanetra dalam pembelajaran matematika. Kemampuan
matematika yang perlu dikembangkan diantaranya adalah pemahaman dan representasi
matematika. Pemahaman matematika siswa merupakan salah satu fokus dari tujuan Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006, yaitu siswa memiliki kemampuan memahami
konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau
algoritma secara luwes, efisien dan tepat dalam pemecahan masalah.
Berkaitan dengan memahami konsep, Skemp (1987) menyatakan bahwa: “To understand
something means to assimilate it into an appropriate schema”. Pernyataan ini menyatakan
bahwa memahami sesuatu berarti mengasimilasi sesuatu tersebut ke dalam skema yang sesuai.
Sejalan dengan hal itu, dalam tulisannya Hiebert dan Carpenter (1992: 67) juga
mengemukakan bahwa suatu ide, prosedur atau fakta matematika dikatakan telah dipahami jika
representasi mental dari ide, prosedur atau fakta tersebut menjadi bagian dari suatu jaringan
internal atau jaringan representasinya. Sedangkan menurut Anderson dan Krathwohl (2001),
siswa dikatakan memahami ketika mereka dapat mengkonstruk makna dari pengajaran yang
telah disampaikan kepadanya. Dengan kata lain, siswa yang memahami suatu konsep akan dapat
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membangun hubungan antara konsep baru yang diperolehnya dengan konsep lain yang sesuai
dalam struktur kognitif yang sudah dimiliki sebelumnya.
Lebih jauh Anderson dan Karthwohl (2001) menyatakan, bahwa dalam aktivitas memahami
tersebut terdapat beberapa proses kognitif yaitu: menginterpretasikan, memberi contoh,
mengelompokkan, meringkas, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan. Sebagai
contoh, seorang siswa yang dianggap memahami suatu konsep persegi akan mampu
mengelompokkan sejumlah objek berbentuk persegi, segitiga, ataupun lingkaran dalam
kelompoknya masing-masing, hanya jika siswa tersebut sudah memahami konsep bangunbangun tersebut.
Dengan demikian, siswa yang memahami suatu konsep tertentu akan dapat mengaitkan
konsep baru yang diperolehnya tersebut dengan konsep-konsep lain yang sesuai dalam struktur
kognitif yang sudah dimiliki sebelumnya, sehingga aktivitas belajar yang dilakukan menjadi
bermakna.
Selanjutnya, pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah siswa sudah memahami
suatu konsep yang sedang atau sudah dipelajarinya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut,
penting mengetahui apa yang dipikirkan siswa tentang konsep tersebut atau bagaimana konsep
tersebut dalam pikiran siswa. Informasi yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut
dapat diperoleh, jika konsep yang dipikirkan siswa dapat dikomunikasikannya dengan baik.
Untuk mengkomunikasikan suatu konsep, diperlukan representasi fisik, yaitu representasi
eksternal, dalam bentuk bahasa lisan, simbol tertulis, gambar atau objek fisik. Karena setiap
siswa mempunyai cara yang berbeda untuk mengkonstruksi pengetahuannya, maka banyak
kemungkinan bagi siswa untuk mencoba berbagai macam representasi dalam memahami suatu
konsep.
Dalam suatu pembelajaran matematika, seringkali ide matematika direpresentasikan
dengan salah satu atau dengan semua bentuk representasi fisik tersebut. Namun, untuk berpikir
tentang ide matematika diperlukan bentuk representasi lain yang tidak hanya terbatas pada
representasi fisik saja, tapi juga secara internal. Oleh karena itu, representasi juga dapat
digunakan menggambarkan proses kognitif untuk sampai pada pemahaman tentang suatu ide
atau konsep matematika. Misalnya, siswa diberikan sejumlah perwujudan fisik benda sebanyak
lima buah, kemudian mereka akan mulai mengabstraksi konsep lima tersebut. Dalam proses ini,
siswa mencoba membangun sebuah representasi internal yang melibatkan proses kognitifnya.
Sementara itu, Goldin (2004) membedakan bentuk representasi dalam representasi internal
dan representasi eksternal. Proses representasi internal tidak dapat diamati dan dinilai secara
langsung karena merupakan konfugurasi atau susunan mental dalam pikiran siswa ketika belajar
atau

memecahkan

suatu

masalah.

Setelah

berpikir

tentang

ide,

siswa

akan

mengkomunikasikannya melalui bahasa verbal (lisan), tulisan atau benda konkret sebagai wujud
representasi eksternalnya. Kedua representasi tersebut memiliki hubungan timbal balik. Untuk
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mengetahui

representasi

internal

dalam

diri

siswa,

maka

siswa

tersebut

harus

mentranformasikan representasi internal menjadi representasi eksternal.
Pentingnya kemampuan representasi siswa berkaitan dengan salah satu tujuan yang harus
dicapai siswa dalam mata pelajaran matematika, yaitu siswa harus mampu mengkomunikasikan
gagasan dalam bentuk simbol, tabel, diagram atau media lain untuk memperjelas keadaan atau
masalah (Puskurnet, 2009). Hal serupa juga dikemukakan oleh National Council of Teachers of
Mathematics (2000) dalam Principles and Standards for School Mathematics, bahwa representasi
sebagai suatu ungkapan ide-ide matematika, dalam pemahaman konsep dan hubungan matematika
siswa, merupakan salah satu standart proses yang memiliki peran cukup signifikan dalam suatu
pembelajaran matematika.
Meskipun memahami konsep dan representasi matematika siswa merupakan komponen
yang memiliki peran cukup penting dalam suatu pembelajaran matematika, namun
kenyataannya selama ini kemampuan siswa terhadap kedua komponen tersebut masih rendah.
Dari sini, kemudian muncul beberapa pertanyaan oleh peneliti: apa saja yang mungkin
dipikirkan siswa, terutama siswa tunanetra, terkait dengan suatu konsep matematika? Mengapa
demikian? Istilah apa saja yang digunakan siswa untuk merepresentasikan apa yang dia pikirkan
tentang konsep tersebut?
Pada waktu siswa tunanetra memahami suatu konsep, tentu berbeda dengan siswa awas
karena mereka kehilangan sarana informasi visualnya yang dipengaruhi oleh tingkat ketajaman
penglihatan atau ketunanetraan maupun waktu terjadinya kebutaan. Berkaitan dengan aktivitas
memahami konsep, subjek yang menarik bagi peneliti adalah siswa tunanetra total yang pasti
akan berbeda dengan siswa tunanetra ringan (partially sight) atau disebut juga kurang lihat (low
vision), karena siswa tunanetra total tidak mampu melihat apapun termasuk rangsangan cahaya
sehingga tidak ada bantuan visual sedikitpun tentang bangun datar yang dipelajarinya.
Ditinjau dari segi waktu terjadinya kebutaan, peneliti mempertimbangkan siswa tunanetra
yang buta total pada usia sekolah, yaitu setelah usia 6 (enam) tahun, yang pernah memiliki kesan
atau pengalaman visual tentang suatu konsep tertentu seperti konsep bangun persegi. Berdasarkan
uraian latar belakang di atas, maka masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana
representasi siswa tunanetra yang mengalami kebutaan total pada usia sekolah dalam memahami
konsep persegi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan representasi siswa
tunanetra yang mengalami kebutaan total pada usia sekolah dalam memahami konsep persegi.
Hasilnya akan dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan teori tentang representasi dan
pemahaman siswa, khususnya siswa tunanetra. Sedangkan hasil kajian representasi siswa
tunanetra dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusun pembelajaran yang dapat
meningkatkan representasi siswa tunanetra dalam memahami konsep bangun datar.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian awal yang akan mengungkap representasi siswa tunanetra
dalam memahami konsep persegi, karena itu penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptifeksploratif yang menggunakan pendekatan kualitatif.
Penelitian ini dilaksanakan di tunanetra SLB-A Tegalsari Surabaya pada semester genap
tahun 2013/2014. Subjek penelitian adalah siswa kelas VI pada semester genap tahun
2013/2014, yang dipilih dengan mempertimbangkan tingkat ketajaman penglihatan atau
ketunanetraan dan saat terjadinya ketunanetraan. Dalam hal ini subjek penelitian ini adalah satu
orang siswa tunanetra yang buta total setelah usia sekolah, yaitu usia 11 tahun akibat glukoma.
Dengan catatan siswa tersebut tidak memiliki ketunaan ganda dan dapat berkomunikasi dengan
baik sehingga representasi dalam memahami konsepnya dapat diketahui dengan jelas dan benar.
Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri karena peneliti terlibat langsung dalam
proses merencanakan, mengumpulkan data melalui wawancara, menganalisis, menafsirkan data
dan melaporkan hasil penelitian, sehingga keberadaan peneliti tidak dapat digantikan oleh orang
lain atau sesuatu yang lain. Peneliti juga tidak melakukan manipulasi terhadap suatu variabel
untuk dilihat dampaknya terhadap sesuatu variabel yang lain. Sedangkan instrumen
pendukungnya adalah pedoman wawancara, berkaitan dengan representasi subjek dalam
menginterpretasikan dan memberi contoh persegi.
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan peneliti melalui wawancara klinis yang
mengacu pada pedoman wawancara dan direkam melalui audiovisual untuk menjaring informasi
tentang representasi pemahaman subjek. Menurut Patton (Alwasilah, 2003), pertanyaan dalam
wawancara klinis termasuk pertanyaan pengetahuan dan pertanyaan tingkah laku. Pertanyaan
pengetahuan adalah pertanyaan untuk mengungkap respon kognitif subjek berkaitan dengan apa
yang menurutnya sebagai informasi faktual yang sedang diteliti. Pertanyaan tingkah laku adalah
pertanyaan untuk mengungkap deskripsi pengalaman, tingkah laku, tindakan dan kegiatan yang
telah teramati oleh peneliti, dengan harapan dapat mengakses persepsi subjek.
Dalam penelitian ini proses analisis data dilakukan melalui rangkaian kegiatan yang saling
berinteraksi mulai dari mentranskrip, mereduksi, mengklasifikasikan atau mengkategorikan,
menginterpretasikan sampai pada pembuatan kesimpulan untuk menghasilkan suatu laporan
temuan penelitian.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini didasarkan pada respon subjek dalam menjawab pertanyaan berkaitan
dengan interpretasi dan contoh persegi yang diberikan subjek, sebagai bentuk representasi
subjek dalam memahami konsep persegi. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan interpretasi
subjek dalam memahami persegi, ternyata subjek mengungkapkan

interpretasinya tentang

persegi berupa representasi verbal dengan menggunakan kata ‗kotak‘. Yang dimaksud subjek
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adalah bangun persegi sama dengan kotak. Secara rinci representasi subjek tentang bangun
persegi yang bentuknya kotak dijelaskan sebagai berikut (P: Peneliti, AT: Subjek).
P

:

AT
P

:
:

AT
P
AT
P

:
:
:
:

AT

:

P

:

AT
P
AT
P
AT
P

:
:
:
:
:
:

AT

:

P

:

Maksudnya kotak itu bagaimana? Mungkin Antok bisa menjelaskan
lebih rinci ke ibu!
Sisinya sama panjang.
Kalau sisinya sama panjang, ada berapa sisi persegi yang sama
panjang menurut Antok?
Empat.
.... Menurut kamu, sisi yang kamu sebutkan itu tadi apa sih?
Garis pinggir pada bangun itu
Terus menurut kamu, bagaimana posisi atau letak keempat sisi sama
panjang antara yang satu dengan yang lainnya dalam suatu persegi
?
Ehm.. Satu di kiri, terus satunya di kanan, terus satu di bawah,
satunya di atas
Berarti kalau ibu punya garis yang letaknya satu di kiri, satu di
kanan, satu di atas, satu di bawah.Garis-garis itu sudah bisa dibuat
jadi persegi?
Ndak
Kenapa?
Karena ujungnya tidak nempel
Nempel maksudnya apa?
Harus ujung ketemu ujung
Bagaimana cara kamu mengetahui bahwa sisi-sisi suatu persegi itu
sama panjang?
Diukur ( sambil meraba jarinya)

Terus ada lagi? (Peneliti meminta AT menjelaskan maksud dari
‗kotak‘)
AT
: Sudutnya berbentuk siku-siku.
P
: Sudut siku-sikunya ada berapa,Tok?
AT
: Empat.
P
: Kalau sudut siku-siku pada persegi bagaimana menurut Antok?
AT
: Yang dihubungkan garis tegak lurus sama garis mendatar
P
: Pada suatu persegi, kan Antok mengatakan ada empat sudut sikusikunya. Berapa banyak garis tegak lurus dan garis mendatar yang
membentuk empat sudut siku-siku suatu persegi?
AT
: Dua tegak lurus dan dua mendatar
Subjek mengungkapkan bahwa persegi yang diinterpretasikannya sebagai kotak memiliki
sisi yang sama panjang sebanyak empat . Keempat sisi yang sama panjang tersebut letaknya
satu di kiri, satu di kanan, satu di bawah dan satu di atas dengan ujung-ujung sisi yang harus
saling bertemu. Dan kesamaan ukuran panjang sisi-sisi tersebut, diketahui subjek dengan cara
mengukur (meraba jari). Selain itu, subjek juga mengungkapkan interpretasinya tentang sisi
sebagai garis pinggir (tepi) yang ada pada bangun.
Selain sisi, subjek juga mengungkapkan bahwa persegi yang diinterpretasikannya sebagai
kotak memiliki empat sudut yang berbentuk siku-siku, dan keempat sudut siku-siku pada
persegi tersebut dibentuk masing-masing oleh dua garis tegak lurus dan dua garis mendatar.
Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan contoh subjek dalam memahami persegi, ternyata
subjek memberi contoh bangun persegi yang diketahuinya adalah lantai keramik yang pernah
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dilihatnya. Alasannya karena sisi pada keramik memiliki ukuran panjang yang sama, yaitu
sebanyak empat sisi dan memiliki sudut berbentuk siku-siku sebanyak empat.
Untuk mengetahui lebih dalam representasi subjek dalam memberi contoh persegi dan
mengetahui gambaran konkret interpretasi subjek tentang persegi, peneliti meminta subjek
untuk membuatkan contoh persegi dengan cara subjek sendiri. Ternyata subjek Subjek memberi

contoh bangun persegi dengan menggambar sebuah bangun seperti berikut,
kemudian subjek memperbaiki gambar tersebut sehingga diperoleh gambar bangun

yang

subjek anggap sebagai suatu kotak. Adapun cara subjek dalam membuat gambar bangun
tersebut adalah melalui langkah-langkah: 1) membuat garis pertama sepanjang tepi kanan jari
telunjuk dengan ukuran panjang sekitar 3,5 cm; 2) membuat garis kedua yang diawali dari titik
akhir garis pertama dengan ukuran panjang yang juga hampir sama dan terkesan saling tegak
lurus garis pertama, setelah merotasi 900 telunjuk kirinya dari posisi semula; 3) membuat garis
ketiga yang diawali dari titik akhir garis kedua dengan ukuran panjang sekitar 3 cm dan terkesan
saling tegak lurus garis kedua, setelah merotasi 900 telunjuk kirinya dari posisi semula. Dan
dengan cara yang sama, membuat garis keempat yang diawali dari titik akhir garis ketiga
dengan ukuran panjang yang juga hampir sama dengan garis ketiga dan terkesan saling tegak
lurus dengan garis pertama maupun garis ketiga; dan 4) memperpanjang garis pertama dan
keempat, sedemikian hingga kedua garis tersebut berpotongan di satu titik.
Secara rinci, subjek mengungkapkan bahwa bangun yang dibuatnya adalah suatu persegi
karena memiliki sisi yang sama panjang sebanyak empat dan setiap sisi tersebut memiliki
panjang atau berjarak sekitar 3,5 cm dari ujung jari telunjuk kiri. Selanjutnya keempat sisi
persegi yang dimaksud tersebut,

ditunjukkan subjek dengan menunjuk sebuah garis yang

terletak di bagian kiri pada gambar, sebuah garis yang terletak di bagian bawah, sebuah garis
yang terletak di bagian kanan dan sebuah garis yang terletak di bagian atas.
Subjek juga mengungkapkan bahwa bangun yang dibuatnya adalah suatu persegi karena
bangun tersebut memiliki empat sudut siku-siku yang ditunjukkan subjek dengan menunjuk titik
sudut maupun kedua garis pembentuk sudut-sudut pada gambar bangun.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Representasi siswa tunanetra dalam menginterpretasikan suatu persegi berupa representasi
verbal dengan menggunakan kata ‗kotak‘. Selanjutnya, subjek menjelaskan secara detail
tentang apa yang subjek maksud dengan ‗kotak‘ adalah memiliki empat sisi yang sama
panjang, yang terletak satu di kiri, satu di kanan, satu di bawah dan satu di atas dengan
ujung-ujung setiap sisi yang harus saling bertemu. Selain itu, siswa tunanetra juga
menjelaskan bahwa persegi atau ‗kotak‘ memiliki empat sudut siku-siku yang dibentuk oleh
dua garis tegak lurus dan dua garis mendatar.
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2. Representasi siswa tunanetra dalam memberi contoh bangun persegi yang diketahuinya
berupa representasi verbal, yaitu lantai keramik yang pernah dilihatnya karena dia pernah
memperoleh pengalaman visual. Alasan dia mengungkapkan keramik adalah contoh persegi
karena ukuran panjang sisinya sama, yaitu sebanyak empat sisi dan memiliki sudut
berbentuk siku-siku sebanyak empat.
3. Selain representasi verbal, representasi siswa tunanetra dalam memberi contoh juga berupa
gambar persegi yang berbentuk segiempat dengan salah satu ujung sisi yang tidak terhubung
dengan sisi terdekat dan diperbaiki menjadi segiempat yang semua sisinya saling terhubung.
Secara rinci, representasi subjek mengungkapkan bahwa bangun yang dibuatnya adalah
suatu persegi karena memiliki sisi yang sama panjang sebanyak empat dan setiap sisi
tersebut memiliki panjang atau berjarak sekitar 3,5 cm dari ujung jari telunjuk kiri, serta
memiliki empat sudut siku-siku.
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ANALISIS KESULITAN MAHASISWA PRODI PENDIDIKAN MATEMATIKA STKIP
PGRI NGANJUK DALAM MENYELESAIKAN SOAL TEORI GRAPH DITINJAU
DARI KECERDASAN VISUAL – SPASIAL
Erdyna Dwi Etika
Email: dyna1801@gmail.com
Program Studi Pendidikan Matematika, STKIP PGRI Nganjuk
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk menemukan kesulitan mahasiswa Prodi Pendidikan
Matematika STKIP PGRI Nganjuk dalam menyelesaikan soal teori graph ditinjau dari
kecerdasan visual-spasial, (2) Untuk mengetahui penyebab kesulitan mahasiswa Prodi
Pendidikan Matematika STKIP PGRI Nganjuk dalam menyelesaikan soal teori graph ditinjau
dari kecerdasan visual-spasial. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek
dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan purpossive sampling. Subjek penelitian
dipilih dari mahasiswa semester VI Prodi Matematika STKIP PGRI Nganjuk. Pengumpulan
data dilakukan oleh peneliti sendiri sebagai instrumen utama dan instrumen bantu berupa soal
teori graph dan pedoman wawancara. Hasil penelitian : (1) kesulitan yang ditemukan pada
mahasiswa Prodi Matematika STKIP PGRI Nganjuk: (a) kecerdasan visual-spasial tinggi
mengalami kesulitan menggunakan prinsip; (b) kecerdasan visual-spasial sedang mengalami
kesulitan menggunakan konsep; (c) kecerdasan visual-spasial rendah mengalami kesulitan
menggunakan konsep. (2) Penyebab kesulitan pada mahasiswa Prodi Matematika STKIP PGRI
Nganjuk dengan kecerdasan visual-spasial tinggi, sedang, maupun rendah adalah kurang
memahami secara menyeluruh definisi dan teorema-teorema yang ada dalam teori graph dan
tidak mampu mengaplikasikan teorema ke dalam soal.
Kata kunci: Kesulitan, Teori Graph, Kecerdasan Visual-Spasial
PENDAHULUAN
Teori graph merupakan salah satu

mata kuliah yang diajarkan di Program Studi

Pendidikan Matematika STKIP PGRI Nganjuk. Mata kuliah ini diberikan pada semester VI
dengan bobot 2 SKS. Teori graph lahir pada Tahun 1736 melalui tulisan Euler yang berisi
tentang upaya pemecahan masalah jembatan Konigsberg yang sangat terkenal di Eropa (Dian
Wirdasari, 2011).
Pada dasarnya tujuan pengajaran teori graph adalah meningkatkan kemampuannya
berpikir logis, kritis, dan analitis melalui aktivitas pembelajaran yang dilakukan, khususnya
ketika mahasiswa terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian masalah. Dengan mempelajari
teori graf yang pada dekade terakhir ini berkembang demikian pesat dikarenakan berbagai
kemanfaatan dan terapannya yang begitu luas, diharapkan dapat membuka cakrawala berpikir
mahasiswa akan perkembangan ilmu matematika terkini. Dengan mengetahui berbagai
terapannya dalam banyak bidang, diharapkan juga dapat dapat menumbuhkan kecintaan dan
minat mahasiswa untuk mendalami ilmu ini bahkan mengembangkan secara luas atau
setidaknya sebagai bahan tugas akhir mereka.
Melihat banyaknya manfaat dan perkembangan teori graph saat ini, diharapkan
mahasiswa menguasai mata kuliah ini. Namun menurut Sri Rahayu dan Liknin Nugraheni
(2014) teori graph adalah suatu materi yang sulit dipahami secara kuat dan menyeluruh. Hal
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tersebut juga terbukti pada rendahnya nilai mata kuliah teori graph di Prodi Pendidikan
Matematika STKIP PGRI Nganjuk.
Rendahnya nilai mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Nganjuk
disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah faktor kesulitan belajar. Kesulitan belajar
khusus adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih proses psikologis yang mencakup
pemahaman dan penggunaan bahasa ujaran atau tulisan. Gangguan tersebut mungkin
menampakkan diri dalam bentuk kesulitan mendengarkan , berpikir , berbicara, membaca,
menulis, mengeja , atau berhitung (Yulinda Erma Suryani, 2010).
Salah satu hal yang mengakibatkan munculnya anggapan oleh mahasiswa bahwa
matematika itu sulit, disebabkan objek matematika yang abstrak. Begle dalam (Soedjadi, 2000:
13- 16) membagi objek matematika menjadi fakta, konsep, operasi dan prinsip.( a). Fakta,
berupa konvensi-konvensi yang diungkap dengan simbol tertentu. Contoh : simbol, bilangan ―5‖
secara umum sudah dipahami sebagai bilangan ―lima‖. Jika disajikan angka ―3‖ orang sudah
dengan sendirinya menangkap maksudnya yaitu ―tiga‖. Sebaliknya kalau seseorang
mengucapkan kata ―tiga‖ dengan sendirinya dapat disimbolkan dengan ―3‖; (b). Konsep, adalah
ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan sekumpulan
objek. Konsep berhubungan erat dengan definisi. Definisi adalah ungkapan yang membatasi
suatu konsep. Dengan adanya definisi orang dapat membuat ilustrasi atau gambar atau lambang
dari konsep yang didefinisikan; (c). Operasi, adalah pengerjaan hitung, pengerjaan aljabar dan
pengerjaan matematika yang lain. Sebagai contoh misalnya ―penjumlahan‖, ―perkalian‖,
―gabungan‖, ―irisan‖. Pada dasarnya operasi dalam matematika adalah suatu fungsi yaitu relasi
khusus, karena operasi adalah aturan untuk memperoleh elemen tunggal dari satu atau lebih
elemen yang diketahui; (d). Prinsip, adalah hubungan antara berbagai objek dasar matematika.
Prinsip terdiri atas beberapa fakta, beberapa konsep yang dikaitkan oleh suatu relasi atau
operasi. Prinsip dapat berupa ―aksioma‖, ―teorema‖, ―sifat‖.
Graph dapat digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan
antara objek-objek tersebut secara visual. Sementara, terdapat salah satu multiple intelegence
yaitu kecerdasan visual-spasial yang merupakan kemampuan seseorang untuk memahami secara
lebih mendalam hubungan antara objek dan ruang (Nurul Maulidah & Agus Santoso, 2012:36).
Berangkat dari rendahnya nilai mata kuliah teori graph pada Prodi Pendidikan
Matematika STKIP PGRI Nganjuk dan kemungkinan hubungan antara pemahaman teori graph
dengan kecerdasan visual-spasial seseorang, maka perlu dicari kesulitan apa saja yang dialami
mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika dalam mempelajari teori graph, apa penyebab
kesulitan yang dialami mahasiswa dalam mempelajari teori graph.
Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk menemukan kesulitan mahasiswa Prodi
Pendidikan Matematika STKIP PGRI Nganjuk dalam menyelesaikan masalah teori graph
ditinjau dari kecerdasan visual-spasial, (2) Untuk mengetahui penyebab kesulitan mahasiswa
Prodi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Nganjuk dalam menyelesaikan soal teori graph
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ditinjau dari kecerdasan visual-spasial. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : (1)
memberikan sumbangan pengetahuan pada pendidikan matematika sehubungan dengan
kesulitan belajar mahasiswa pada mata kuliah teori graph ditinjau dari kecerdasan visual-spasial,
(2) Sebagai bahan pertimbangan pendidik agar dapat memilih dan merancang pembelajaran
kreatif dan menyenangkan yang dapat meminimalkan kesulitan mahasiswa dalam mempelajari
teori graph.

METODE PENELITIAN
Subjek dipilih dari mahasiswa semester VI Prodi Pendidikan Matematika STKIP PGRI
Nganjuk. Pemilihan Subjek pada penelitian ini dengan purposive sampling. Pengumpulan data
dilakukan dengan cara tes tertulis dan wawancara. Mahasiswa diminta untuk menyelesaikan
soal teori graph kemudian mahasiswa di wawancara untuk mendapatkan data yang lebih
lengkap. Setelah dilakukan pengambilan data pertama, maka untuk mendapatkan data yang
valid dilaksanakan pengambilan data kedua. Dengan membandingkan kedua data tersebut,
didapatkan jenis kesulitan dan penyebab kesulitan untuk masing-masing kategori kecerdasan
visual-spasial (tinggi, rendah,sedang) sebagai data yang valid. Data dikatakan valid apabila
terdapat konsistensi pada hasil pengumpulan data pertama dan pengumpulan data kedua, serta
kedua data tersebut menggambarkan jenis kesulitan dan penyebab kesulitan.
Digunakan instrumen utama dan instrumen bantu untuk mendapatkan data jenis dan
penyebab kesulitan. Instrumen utama yaitu peneliti sendiri yang berinteraksi secara langsung
dengan subjek penelitian. Instrumen bantu berupa soal tes teori graph dan pedoman wawancara.
Teknik analisis data dilakukan dengan cara: (1) mengelompokkan data dalam 4 kategori, yaitu
(a) memahami masalah, (b) merencanakan solusi, (c) mencari solusi, (d) memeriksa solusi;
kemudian mereduksi data yang tidak termasuk dalam 4 kategori tersebut, dari 4 kategori
tersebut selanjutnya di analisis kesalahan hasil tes tertulis dan analisis jenis dan penyebab
kesulitannya, (2) menyajikan data dalam teks naratif, (3) menyimpulkan jenis kesulitan dan
penyebab kesulitan pada masing-masing kategori.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Untuk mengetahui kesulitan apa saja yang dialami mahasiswa, terlebih dahulu
mahasiswa dengan kategori visual-spasial tinggi, sedang, dan rendah diberi soal teori graph
sebanyak dua kali untuk mendapatkan data yang valid. Soal terdiri dari dua pertanyaan yaitu
mencari jumlah vertex minimum apabila diketahui jumlah edge dan jumlah derajat, yang kedua
adalah mencari jumlah vertex minimum jika diketahui jumlah edge pada sebuah graph planar.
Selanjutnya dicari letak kesalahan pada hasil penyelesaian soal dan dikonfirmasi melalui
wawancara pada mahasiswa untuk mengetahui kesulitan dan penyebab kesulitan. Letak
kesalahan, kesulitan dan penyebab kesulitan mahasiswa dalam menyelesaikan soal teori graph
dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut.
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Tabel 1. Letak kesalahan, jenis kesulitan, dan faktor penyebab kesulitan mahasiswa dalam
menyelesaikan soal teori graph ditinjau dari kecerdasan visual-spasial.
Kecerdasan
Visual-Spasial
Letak
kesalahan

Jenis kesulitan

Penyebab
kesulitan

Tinggi

Sedang

Rendah

Subjek
dengan
kecerdasan visualspasial
tinggi
sudah
mampu
mengkaitkan
teorema
dengan
pertanyaan pada
soal dengan baik.
Subjek juga sudah
mampu
menggambar
graph sederhana
dan graph planar
yang diminta pada
soal. Akan tetapi
subjek
masih
melakukan
kesalahan
prosedural.
Misalnya,
penyimbolan
vertex dan derajat
yang
terbalik
sehingga
berpengaruh pada
hasil jawaban soal.
Berdasarkan
wawancara,
kesalahan subjek
disebabkan karena
subjek tidak dapat
mengkaitkan fakta
dengan
objek.
Maka
jenis
kesulitan subjek
adalah kesulitan
prinsip.

Subjek
dengan
kecerdasan visualspasial sedang tidak
dapat mengkaitkan
teorema ke dalam
soal. Subjek hanya
mampu
menggambar graph
sederhana saja dan
menggambar graph
planar
dengan
kurang
tepat.
Subjek
menggunakan
teorema yang sama
baik pada graph
sederhana maupun
pada graph planar.
Subjek
juga
melakukan
kesalahan
prosedural, dimana
dia terbalik ketika
menggunakan
simbol
untuk
simpul dan sisi.
Berdasarkan
wawancara,
kesalahan
subjek
disebabkan karena
subjek tidak bisa
menghubungkan
apa yang diketahui
dengan
teorema
yang terkait dan
subjek mengerjakan
soal
hanya
berdasarkan contoh
yang diberikan oleh
dosen. Maka jenis
kesulitan
subjek
adalah
kesulitan
konsep
dan
kesulitan prinsip.

Subjek
dengan
kecerdasan visualspasial
rendah
tidak
dapat
menjawab
soal
dengan
baik.
Subjek
tidak
mampu
menghubungkan
informasi
dalam
soal
dengan
teorema maupun
definisi
yang
terkait.

Penyebab
kesulitan subjek
dalam
menyelesaikan
soal dikarenakan

Penyebab kesulitan
subjek adalah tidak
pahamnya subjek
pada
definisi
maupun
teorema

Penyebab kesulitan
subjek
adalah
subjek tidak paham
secara utuh pada
definisi
dan

Berdasarkan
wawancara,
kesalahan subjek
disebabkan karena
subjek tidak paham
dengan
konsep
graph
sederhana
dan graph planar.
Subjek
mengatakan bahwa
Ia lupa dengan
teorema
yang
terkait. Selain itu
subjek
juga
melakukan
kesalaha
prosedural dalam
menyelesaikan
soal
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Kecerdasan
Visual-Spasial

Tinggi

Sedang

kurangnya
pemahaman subjek
pada
definisi
maupun teorema.

terkait dan juga
tidak
bisa
mengaplikasikan
teorema dan definisi
pada soal.

Rendah
teorema
terkait.

yang

Subjek berkecerdasan visual-spasial tinggi melakukan kesalahan pada penggunaan
simbol, sedangkan pada subjek dengan kecerdasan visual-spasial sedang juga terletak pada
penggunaan simbol yang terbalik akan tetapi subjek juga melakukan kesalahan pada
penggunaan teorema pada graph sederhana dan graph planar, dan untuk subjek dengan
kecerdasan visual-spasial rendah letak kesalahan pada pemahaman masalah dan tidak mampu
menghubungkan antara informasi pada soal dengan definisi dan teorema yang terkait.
Jenis kesulitan yang dilakukan oleh subjek dengan kecerdasan visual-spasial tinggi
termasuk dalam kesulitan prinsip, sedangan kesulitan yang dialami subjek dengan kecerdasan
visual-spasial sedang dan rendah adalah kesulitan prinsip dan konsep.
Penyebab dari kesalahan subjek dengan kecerdasan visual-spasial tinggi adalah kekurang
telitian dalam menggunakan simbol, sedangkan pada subjek dengan kecerdasan visual-spasial
sedang adalah kurangnya pemahaman subjek pada definisi dan teorema yang terkait, dan pada
subjek dengan kecerdasan visual-spasial rendah adalah karena subjek tidak paham dengan
konsep terkait serta subjek tidak dapat mengaplikasikan informasi yang diketahui ke dalam
definisi mauun teorema yang terkait.
Berdasarkan letak kesalahan, jenis kesulitan dan penyebab kesulitan yang dilakukan
oleh subjek dengan kecerdasan visual-spasial tinggi, sedang maupun rendah maka alternatif
model pembelajaran yang bisa digunakan adalah model pembelajaran analogi. Model
pembelajaran menggunakan analogi adalah pembelajaran yang menggunakan analogi dalam
penjelasan fenomena ilmiah. Model pembelajaran menggunakan analogi sangat berperan dalam
penjelasan ilmiah, pengamatan, dan penemuan. Model pembelajaran ini dilakukan untuk
menolong mahasiswa mengaplikasikan pengetahuan dan keadaan lingkungan nyata yang
relevan pada saat mempelajari pengetahuan baru. (Muh. Khalifah Mustami, 2009). Sebagai
contoh, setiap masalah yang diberikan harus merupakan permasalahan nyata misalkan letak
suatu tempat dan jalan yang menghubungkannya. Setelah itu mahasiswa dapat menganalogikan
permasalahan tersebut pada graph, menentukan mana simpul (vertex) dan mana sisi (edge).
Agar pembelajaran dapat efektif menggunakan analogi maka dosen dalam mendesain
model pembelajaran analogi harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1)
memperkenalkan konsep target sehingga topik yang akan dianalogikan jelas, (2) menunjukkan
analogi yang sesuai dan mudah dipahami dengan menggunakan bahan, materi atau lingkungan
nyata, (3) mengidentifikasi bagian yang relevan dari suatu target dengan analogi yang
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dipersiapkan, (4) menentukan kesesuaian antara analogi dengan konsep target yang ditunjukkan,
(5) menyatakan bagian-bagian yang beranalogi, dan (6) membuat kesimpulan.
Adapun temuan dalam penelitian ini adalah terjadinya miskonsepsi yang dilakukan oleh
(1) subjek dengan kecerdasan tinggi dan sedang dalam menggunakan simbol simpul dan sisi,
(2)subjek dengan kecerdasan sedang dan rendah dalam menggunakan teorema pada graph
sederhana dan teorema pada graph planar untuk mencari minimal simpul. Sehingga dari temuan
ini bisa dilakukan penelitian lebih lanjut.

KESIMPULAN
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, (1) kesulitan yang ditemukan pada mahasiswa
Prodi Matematika STKIP PGRI Nganjuk: (a) kecerdasan visual-spasial tinggi mengalami
kesulitan menggunakan prinsip; (b) kecerdasan visual-spasial sedang mengalami kesulitan
menggunakan konsep; (c) kecerdasan visual-spasial rendah mengalami kesulitan menggunakan
konsep. (2) Penyebab kesulitan pada mahasiswa Prodi Matematika STKIP PGRI Nganjuk
dengan kecerdasan visual-spasial tinggi, sedang, maupun rendah adalah kurang memahami
secara menyeluruh definisi dan teorema-teorema yang ada dalam teori graph dan tidak mampu
mengaplikasikan teorema ke dalam soal.
Berdasarkan letak kesalahan, jenis kesulitan dan penyebab kesulitan yang dilakukan
oleh subjek dengan kecerdasan visual-spasial tinggi, sedang maupun rendah maka alternatif
model pembelajaran yang bisa digunakan adalah model pembelajaran analogi. Model
pembelajaran menggunakan analogi adalah pembelajaran yang menggunakan analogi dalam
penjelasan fenomena ilmiah. Model pembelajaran menggunakan analogi sangat berperan dalam
penjelasan ilmiah, pengamatan, dan penemuan. Model pembelajaran ini dilakukan untuk
menolong mahasiswa mengaplikasikan pengetahuan dan keadaan lingkungan nyata yang
relevan pada saat mempelajari pengetahuan baru.
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PENALARAN KREATIF VERSUS PENALARAN IMITATIF
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Abstrak
Makalah ini mengkaji penalaran matematis dalam dua karakteristik, yaitu penalaran kreatif dan
penalaran imitatif. Penalaran imitatif yaitu proses menghasilkan prosedur solusi yang
didasarkan pada hafalan. Sedangkan penalaran dalam pemecahan masalah matematika disebut
penalaran kreatif jika memenuhi empat kriteria, yaitu kebaruan, fleksibilitas, plausibility, dan
berdasar matematis. Hasil studi empiris menunjukkan bahwa banyak siswa menyelesaikan
masalah matematika dengan penalaran imitatif daripada penalaran kreatif. Siswa meniru
prosedur yang didapat dari buku atau guru tanpa upaya orisinalitas. Kreasi solusi masalah yang
baru dan unik serta memberikan cara yang berbeda dan alasan yang masuk akal jarang
dimunculkan oleh siswa. Padahal, penalaran kreatif ini diperlukan siswa untuk menghadapi
masalah matematika maupun masalah dalam kehidupan sehari-hari.
Kata kunci: penalaran matematis, penalaran kreatif, penalaran imitatif
Pendahuluan
Penalaran merupakan salah satu standar proses dari lima standar proses yang harus
dimiliki siswa (NCTM, 2000). Lebih lanjut, NCTM (2000) merekomendasikan penerapan
penalaran dalam pembelajaran matematika mulai dari pra-TK sampai kelas 12 agar semua siswa
dapat 1) mengenali penalaran dan bukti sebagai aspek fundamental matematika; 2) membuat
dan menyelidiki dugaan matematika; 3) membangun dan mengevaluasi argumen-argumen
matematika dan bukti; dan 4) memilih dan menggunakan berbagai jenis penalaran dan metode
pembuktian. Selain itu, NCTM (2000) menyatakan bahwa penalaran penting untuk memahami
matematika. Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa penalaran sangat penting untuk
digunakan dalam memecahkan masalah.
Proses penalaran adalah jantung penelitian pendidikan matematika (Lithner: 2006: 2).
Hal ini menunjukkan pentingnya penelitian proses penalaran dalam bidang pendidikan
matematika. Penalaran juga termasuk salah satu kompetensi dasar matematika yang perlu
dimiliki siswa. Kompetensi matematika dasar meliputi kemampuan pemecahan masalah,
kemampuan penalaran, dan pemahaman konseptual (Jonsson et al., 2014: 20). Hal ini
menunjukkan bahwa penalaran termasuk dalam suatu kompetensi dasar matematika yang
penting untuk dilatihkan kepada siswa maupun untuk ranah penelitian pendidikan matematika.
Pada kenyataannya di sekolah, sebagian besar siswa kesulitan dalam memecahkan
masalah matematika yang melibatkan penalaran. Berdasarkan hasil Trends in International
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Mathematics and Science Study (TIMSS) 2011 dilaporkan bahwa persentase siswa kelas 8 SMP
di Indonesia yang mampu menjawab dengan benar soal tentang bilangan, aljabar, dan geometri
dalam domain kognitif penalaran berturut-turut adalah10%, 18%, dan 11% (Mullis et al., 2012).
Para siswa mengalami kesulitan dalam menentukan lokasi hasil perkalian dua bilangan yang
terletak antara 0 dan 1 pada garis bilangan, kesulitan mengidentifikasi kuantitas yang memenuhi
dua pertidaksamaan yang direpresentasikan dalam situasi masalah neraca, dan kesulitan
memecahkan soal yang melibatkan bangun ruang. Hal ini menunjukkan bahwa penalaran siswa
cukup rendah.
Masalah utama dalam pendidikan matematika adalah banyak siswa masih melakukan
hafalan dan berpikir algoritme (Lithner, 2006: 2). Hal ini menunjukkan bahwa sedikit siswa
yang menggunakan penalaran kreatif. Padahal, salah satu tujuan pendidikan matematika adalah
siswa menjadi mahir dalam pemecahan masalah, siswa mampu memberikan alasan logis, dan
siswa kreatif dalam memecahkan masalah. Faktor utama penyebab kesulitan belajar matematika
adalah pemahaman dan penalaran siswa yang dangkal (Lithner, 2003). Niss (Lithner, 2006: 2)
memberikan alasan sulitnya masalah ini dipecahkan karena faktor kompleksitas pembelajaran
matematika.
Tujuan makalah ini yaitu mengkaji penalaran matematis siswa dalam dua karakteristik,
yaitu penalaran kreatif dan penalaran imitatif. Makalah ini bukan hasil penelitian melainkan
hasil kajian teoretis. Kajian difokuskan pada artikel-artikel terkait penalaran kreatif dan
penalaran imitatif.

Penalaran Kreatif dan Penalaran Imitatif
Lithner (2000, 2001, 2003, 2006) menggunakan istilah penalaran untuk semua
jenispenalaranyangmenyangkutpemecahantugasmatematika. Tugas matematika ini meliputi soal
latihan (exercise), masalah, dan soal tes. Penalaran adalah alur berpikir atau cara berpikir yang
digunakan

untuk menghasilkan

pernyataan dan

mencapai

sebuah simpulan

dalam

menyelesaikan masalah atau tugas (Lithner, 2001, 2006, 2008; Sumpter, 2009a, 2009b)
sedangkan argumentasi adalah konfirmasi (verifikasi), bagian dari penalaran yang bertujuan
untuk meyakinkan diri sendri atau orang lain bahwa penalaran yang dilakukan sudah tepat
(Lithner, 2001). Argumentasi yang digunakan siswa tidak harusberdasarkan logika deduktif
formal, dan bahkan mungkin siswa memperoleh hasil akhir yang tidak benar selama ada
beberapa alasan yang masuk akal dibalik proses berpikir siswa (Lithner, 2001).Penalaran dapat
dipandang sebagai proses berpikir (thinking process), hasil (product) dari proses berpikir, atau
keduanya (Lithner, 2008: 257).
Lithner (2005: 1; 2006: 5; 2008: 255) membuat kerangka teori penalaran matematis
yang didasarkan pada serangkaian hasil studi empiris. Kerangka teori Lithner berupa
karakterisasi penalaran matematis, yaitu penalaran kreatif dan penalaran imitatif. Penalaran
kreatif dan penalaran imitatif ini merupakan konstruksi teoretis penalaran sebagai proses
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berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah. Ide dasar pada kerangka Lithner adalah penalaran
menghafal (rote learning) sebagai penalaran imitatif, sedangkan ide penalaran kreatif yaitu
kreasi solusi tugas yang baru dan fleksibel serta didasarkan pada argumen yang masuk akal dan
sifat matematika intrinsik. Penalaran kreatif ini bukan merujuk pada berpikir superior atau luar
biasa (extraordinary), tetapi penalaran dengan kreasisolusitugasmatematikayang dapatsederhana
danasli (original) untukindividu yangmembuat solusi tersebut. Dengan demikian, penalaran
kreatifberlawanan denganpenalaran imitatif.
Penalaran dalam pemecahan tugas disebut penalaran kreatif (Lithner, 2005, 2006, 2008,
2012) jika penalaran tersebut memenuhi syarat-syarat berikut:
(i) Kebaruan (Novelty)
Penalaran solusi yang dibuat siswa adalah baru baginya. Mengimitasi suatu jawaban atau
prosedur solusi tidak dianggap sebagai kebaruan.
(ii) Fleksibilitas (Flexibility)
Siswa lancar dalam membuat cara yang berbeda. Siswa mampu membuat beragam cara
berbeda.
(iii) Plausibility
Argumentasi yang diungkapkan siswa mendukung pilihan strategi dan/ atau implementasi
strategi, menjelaskan mengapa simpulan yang diperoleh adalah benar atau masuk akal
(plausible).
(iv) Berdasar Matematika (Mathematical Foundation)
Argumentasi didasarkan pada sifat matematika intrinsik dari komponen yang dilibatkan
dalam penalaran. Alasan berdasarkan pengalaman secara murni adalah tidak valid. Sifat
matematika intrinsik ini merujuk pada sifat matematika yang relevan dan diterima benar
oleh masyarakat matematis. Lawan dari sifat matematika intrinsik adalah sifat permukaan
(surface property). Sifat permukaan ini tidak memiliki atau sedikit memiliki relevansi.

Lithner (2006: 12) mendefinisikan penalaranimitatif sebagai proses menyalinatau
mengikutimodel ataucontohtanpaupayaorisinalitas.Sementara Bergqvist (2012: 371)menyatakan
bahwa penalaran imitatif adalah penalaran yang didasarkan pada menyalin solusi tugas,
misalnya dengan mengingat algoritme yang ada di buku atau mengingat fakta. Dengan mengacu
pada dua definisi tersebut, dalam tulisan ini penalaran imitatif adalah suatu penalaran yang
didasarkan pada pengalaman sebelumnya tanpa upaya orisinalitas. Hal ini berarti bahwa siswa
menyelesaikan masalah atau soal latihan hanya dengan meniru contoh prosedur yang ada di
buku atau yang diberikan guru. Siswa hanya menyalin prosedur solusi soal atau mengingat
algoritme tertentu. Dengan demikian, penalaran imitatif siswa adalah dangkal karena tidak
didasarkan pada sifat matematika intrinsik atau pemberian argumentasi yang masuk akal
(plausible). Bahkan, siswa yang menggunakan penalaran imitatif mungkin memberikan alasan
yang berdasarkan sifat permukaan. Artinya, siswa memilih strategi dan mengimplementasikan
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strategi untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan sifat permukaan dan tidak
menggunakan sifat matematika intrinsik.
Brousseau mendefinisikan algoritme sebagai semua prosedur

terperinci, yaitu

rangkaian petunjuk yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah (Jonsson et al.,
2014: 21). Algoritme dapat ditentukan sebelumnya, dan pelaksanaan algoritme berkaitan dengan
reliabilitas tinggi dan kecepatan (Jonsson et al., 2014: 21). Keutamaan penggunaan algoritme
tersebut hanya untuk menghasilkan suatu jawaban untuk masalah tertentu. Dalam banyak kasus,
penggunaan algoritme tepat, yaitu menghemat waktu dan mencegah salah perhitungan (Jonsson
et al., 2014: 21). Namun, penggunaan algoritme ini menjadi kurang bermakna jika tanpa
pemahaman konseptual. Haavold (2011) menegaskan bahwa penalaran algoritme tidak
mengindikasikan suatu pemahaman konseptual.
Hasil studi empiris Lithner (2005, 2006) adalah dua jenis penalaran imitatif: penalaran
hafalan (Memorized Reasoning) dan penalaran algoritme (Algorithmic Reasoning). Dalam
Memorized Reasoning, pilihan strategi didasarkan pada mengingat jawaban dengan memori, dan
implementasi strategihanya dengan menuliskan jawabannya. Jenis penalaran ini berguna sebagai
metode solusi lengkap hanya dalam proporsi yang relatif kecil dari tugas, seperti mengingat
setiap langkah bukti, atau fakta bahwa satu liter sama dengan 1000cm3. Sedangkan dalam
Algorithmic Reasoning, pilihan strategi adalah untuk mengingat algoritme dan implementasi
strategi adalah untuk menerapkan algoritme untuk data tugas. Istilah algoritme ini mencakup
semua prosedur yang dilakukan siswa dalam pemecahan masalah (tidak hanya perhitungan
saja).
Penelitian tentang penalaran kreatif dan penalaran imitatif dalam memecahkan masalah
telah dikaji oleh beberapa peneliti (Bergqvist, 2007; Bergqvist, Lithner, & Sumpter, 2003;
Jonsson et al., 2014; Lithner, 2005, 2006, 2008, 2011, 2012; Palm, Boesen, & Lithner, 2006).
Bergqvist (2007) menyelidiki jenis penalaran yang dibutuhkan oleh mahasiswa yang mengambil
ujian kalkulus di Universitas Swedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 70% dari
tugas yang dipecahkan mahasiswa tidak mempertimbangkan sifat matematika intrinsik. Dengan
kata lain, cukup banyak mahasiswa yang menggunakan penalaran imitatif dalam penyelesaian
tugas. Hasil penelitian Bergqvist, Lithner, & Sumpter (2003) menunjukkan bahwa banyak siswa
yang menggunakan penalaran imitatif. Siswa mencoba mengingat algoritme yang sesuai.
Jonsson et al. (2014) membandingkan pendekatan penalaran kreatif dengan penalaran imitatif
khususnya penalaran algoritme. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan penalaran
kreatif lebih efektif daripada pendekatan penalaran algoritme dalam hal perolehan kembali
memori dan konstruksi pengetahuan.
Serangkaian hasil studi yang dilakukan oleh Lithner (2005, 2006, 2008, 2011, 2012)
menunjukkan bahwa siswa banyak menggunakan penalaran imitatif dalam pemecahan tugas
matematika dibandingkan dengan penalaran kreatif. Ditemukan juga kesulitan siswa dalam
memecahkan tugas matematika. Selain itu, beberapa siswa menggunakan penalaran secara
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dangkal (superficial reasoning). Palm, Boesen, & Lithner (2006) menyelidiki penalaran
matematika yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam soal UjianNasional
Swedia dan soal tes buatan guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari
tugas dalam tes buatan guru memerlukan siswa untuk menghasilkan penalaran kreatif dan
mempertimbangkan sifat matematika intrinsikyang terlibat dalam tugas-tugas. Sebaliknya,
sebagian besar tugas dalam soal Ujian Nasional mempromosikan penalaran kreatif.
Berikut ini disajikan contoh masalah yang dapat memunculkan penalaran imitatif atau
penalaran kreatif siswa. Penulis memodifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian Jonsson
et al. (2014: 24).
Perhatikan gambar di bawah ini.

Gambar tersebut menunjukkan 4 persegi yang dibentuk dari 13 batang korek
api. Berapakah banyak batang korek api yang dibutuhkan untuk membentuk
n persegi?

Kesimpulan
Berdasarkan hasil kajian teori, penulis menyimpulkan bahwa terdapat dua karakteristik
penalaran matematis, yaitupenalaran kreatif dan penalaran imitatif.Kedua jenis penalaran ini
merupakan suatu proses berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah. Penalaran imitatif adalah
suatu penalaran yang didasarkan pada pengalaman sebelumnya tanpa upaya orisinalitas. Jenis
penalaran imitatif ada dua, yaitu penalaran hafalan dan penalaran algoritme. Sedangkan
penalaran dalam pemecahan masalah dikatakan penalaran kreatif jika memenuhi empat kriteria,
yaitu kebaruan, fleksibilitas, plausibility, dan berdasar matematis.
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PEMBELAJARAN KUNJUNG KARYA DENGAN
PENDEKATAN SCIENTIFIC UNTUK MENGKONSTRUK
PEMAHAMAN MATEMATIS MAHASISWA
PADA MATERI INTEGRAL LIPAT DUA
Aning Wida Yanti, S.Si., M.Pd
Jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang aning.widayanti@yahoo.co.id
Abstrak
Dalam makalah ini dipaparkan Penerapan pembelajaran Kunjung Karya dengan Pendekatan
Scientifik ( Mengamati, Menanya, Menggali Informasi, Mengasosiasi, Mengkomunikasikan )
pada materi Integral Lipat Dua pada Persegipanjang dan Integral Berulang dengan langkahlangkah: (a.) Penjelasan Tujuan Pembelajaran dan Kegiatan, (b.) Mengaitkan, (c.) Diskusi
kelompok, (d.) Kunjung Karya, (e.) Diskusi Kelas, (f.) Refleksi. Penerapan pembelajaran
Kunjung Karya dengan Pendekatan Scientifik dapat melatih mahasiswa untuk mengkonstruk
pemahaman matematisnya pada materi Integral Lipat Dua pada Persegipanjang dan Integral
Berulang.
Kata Kunci: Kunjung Karya, Pendekatan Scientifik, Konstruk Pemahaman Matematis,
Integral Lipat Dua pada Persegipanjang dan Integral Berulang
Pendahuluan
Prinsip-prinsip

pembelajaran

menurut

Permendikbud

[3]

tentang

standar

proses

pembelajaran diantaranya dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu, dari
guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar, dari
pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah, dari
pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi, dari pembelajaran
yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban kebenarannya multi
dimensi.
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 [5]. 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. Berdasarkan prinsip - prinsip

pembelajaran menurut Permendikbud, penulis melakukan perubahan pembelajaran. Penulis
mencoba menerapkan pembelajaran Kunjung Karya dengan Pendekatan Scientifik

pada

matakuliah Kalkulus Peubah Banyak materi Integral lipat dua pada persegi panjang, Integral
berulang.
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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 [7] )
Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran yaitu
menggunakan pendekatan ilmiah (pendekatan scientific). Pendekatan scientific dalam
pembelajaran semua matapelajaran meliputi menggali informasi melalui pengamatan, bertanya,
percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi,
dilanjutkan

dengan

menganalisis,

menalar

kemudian

menyimpulkan

dan

mencipta.

(Permendikbud [3] )
Contoh kegiatan belajar pada setiap langkah pendekatan scientific : 1. mengamati, meliputi:
membaca, mendengar, menyimak, melihat (tanpa atau dengan alat) untuk mengidentifikasi
masalah yang ingin diketahui, 2. menanya, meliputi: 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), 3. mencoba/mengumpulkan data (informasi), meliputi : melakukan
eksperimen, membaca sumber lain dan buku teks, mengamati objek/kejadian/aktivitas,
wawancara dengan narasumber, 4. mengasosiasikan/mengolah informasi, meliputi : mengolah
informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen
mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi, 5.
mengkomunikasikan, meliputi: menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil
analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. (Permendikbud [3] )
Pembelajaran Kunjung Karya dengan Pendekatan Scientifik merupakan pembelajaran yang
memadukan enam langkah-langkah pembelajaran Kunjung Karya dan lima kegiatan
Mengamati, Menanya, Menggali Informasi, Mengasosiasi, Mengkomunikasikan dalam
Pendekatan Scientifik. Pada setiap langkah pembelajaran hampir terdapat lima M tersebut.
Dalam NCTM [4] disebutkan bahwa pemahaman matematis merupakan aspek yang sangat
penting dalam prinsip pembelajaran matematika. Siswa dalam belajar matematika harus disertai
dengan pemahaman, hal ini merupakan visi dari belajar matematika. Hal tersebut berakibat
bahwa dalam setiap pembelajaran matematika harus ada unsur pemahaman matematisnya.
Skemp [6] membedakan dua jenis pemahaman, yaitu pemahaman instrumental dan
pemahaman relasional. Pemahaman instrumental sejumlah konsep diartikan sebagai
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pemahaman atas konsep yang saling terpisah dan hanya hafal rumus serta menerapkannya
dalam perhitungan tanpa mengetahui alasan-alasan dan penjelasannya. Sebaliknya pada
pemahaman relasional termuat suatu skema atau struktur pengetahuan yang kompleks dan
saling berelasi atau berhubungan yang dapat digunakan pada penyelesaian masalah yang lebih
luas dan kompleks. Dalam pemahaman relasional, sifat pemakaiannya lebih bermakna. Hiebert
(dalam Even dan Tirosh [2] ) menyatakan bahwa pengetahuan prosedural yang identik dengan
pemahaman instrumental, dan pengetahuan konseptual identik dengan pemahaman relasional.
Namun demikian, antara Skemp dan Hiebert terdapat perbedaan mengenai hubungan antara dua
kemampuan tersebut. Even dan Tirosh [2] menyatakan bahwa Skemp memberi batas yang jelas
antara dua kemampuan tersebut sehingga terdapat dikotomi antara pemahaman instrumental dan
pemahaman relasional. Sedangkan Hiebert tidak memberi batas yang tegas antara pengetahuan
prosural dan pengetahuan konseptual, sehingga antara dua kemampuan ini sifatnya continue.
Menurut Bloom (Wikipedia [8] ), menyatakan bahwa ada 3 macam pemahaman yaitu:
pengubahan

(translation),

interpretasi

(interpretation),

(extrapolation). Anderson dan Krathwohl [1]

dan

pembuatan

ekstrapolasi

dalam Taxonomi Bloom yang direvisi

menyatakan bahwa proses kognitif dari pemahaman ada 7, yaitu: 1. interpreting
(menginterpretasikan) : mengubah dari satu representasi ke representasi yang lain, 2.
exemplfying/ilustrating : menemukan contoh spesifik ataupun ilustrasi dari sebuah konsep, 3.
classifying (mengklasifikasikan) : menentukan bahwa suatu contoh atau suatu kasus termasuk
dalam kategori dari suatu konsep atau tidak, 4. summaring, generalizing (menyimpulkan) :
membuat satu statemen atau pernyataan yang merepresentasikan beberapa informasi yang
disajikan, 5. infering (menduga) : menemukan pola dari suatu kumpulan contoh atau kasus, 6.
comparing (membandingkan) : mendeteksi kesamaan dan perbedaan antara dua objek atau
lebih, 7. explaining (menjelaskan) : menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan menggunakan
sistem sebab akibat dari suatu konsep.

Pembahasan
Pembelajaran Kunjung Karya dengan Pendekatan Scientifik
Pembelajaran Kunjung Karya diawali dengan Penjelasan Tujuan Pembelajaran dan Kegiatan
Oleh Dosen (langkah 1). Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan
dilakukan dalam perkuliahan, yaitu melalui penyelesaian permasalahan (aktivitas) yang di
berikan dalam LKM (Lembar Kegiatan Mahasiswa) dengan melakukan kegiatan Mengamati,
Menanya, Menggali Informasi, Mengasosiasi, Mengkomunikasikan diharapkan mahasiswa
dapat menjelaskan Integral Lipat Dua pada Persegipanjang dan Integral Berulang. Dosen
menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan adalah Kunjung Karya dengan
pendekatan Scientifik.
Pada langkah kedua yaitu mengaitkan kegiatan dengan pengalaman/pengetahuan yang telah
dimiliki (langkah 2). Dosen mengingatkan kembali bagaimana menghitung luas daerah bidang
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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. Dosen meminta mahasiswa
untuk mengamati bagaimana langkah iris yang dilakukan, aproksimasi dengan menjumlahkan
luas daerah tiap-tiap partisi, hingga diperoleh integral tunggal/Integral Riemann. Mahasiswa
dapat mengubah dari satu representasi ke representasi yang lain (interpreting).
Pada langkah ketiga

yaitu Diskusi Kelompok, mahasiswa bekerja dalam kelompok

mendiskusikan permasalahan pada LKM (terlampir) (langkah 3). 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. Dosen meminta mahasiswa untuk
menuliskan hasil diskusi pada kertas karton yang telah disediakan. Dosen membimbing
kelompok yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan.
Pada aktivitas I (langkah 3), dosen meminta mahasiswa untuk mengamati benda pejal yang
diberikan, kemudian meminta mahasiswa untuk membuat pertanyaan terkait bagaimana mencari
volume benda pejal mengguakan tiga langkah iris, aproksimasi dan integralkan. Beberapa
pertanyaan yang diajukan mahasiswa antara lain : ―Mengapa melakukan partisi menjadi n
persegi panjang?‖, ―Jika dipartisi menjadi delapan atau enam belas

apakah diperoleh hasil

yang berbeda?‖, ―Mengapa menggunakan konsep limit untuk menjumlahkan volume parisipartisi?‖. Dosen meminta mahasiswa untuk menggali informasi dan mengasosiasi sehingga
diperoleh kesimpulan bahwa volume sebagai integral lipat dua. Dosen meminta mahasiswa
untuk mengamati bagaimanakah daerah bagian kurva yang tertutup oleh balok, jika ukuran
baloknya dibuat semakin kecil diagonal persegipanjangnya, maka balok yang terbentuk apakah
semakin banyak, apakah semakin menutup daerah yang dibatasi kurva pada benda pejal
tersebut. Mahasiswa dapat menemukan contoh spesifik ataupun ilustrasi dari sebuah konsep
(exemplfying/ilustrating). Dosen meminta mahasiswa menjelaskan pemahaman mahasiswa
tentang makna Integral Lipat Dua pada Persegipanjang menggunakan kata-kata mereka sendiri
dan menuliskan pada karton yang telah disediakan (mengkomunikasikan secara tertulis).
Mahasiswa dapat membuat satu statemen atau pernyataan yang merepresentasikan beberapa
informasi yang disajikan (summaring, generalizing).
Selanjutnya dosen meminta mahasiswa mengamati beberapa fungsi yang diberikan,
kemudian meminta mahasiswa mendiskusikan fungsi manakah yang dapat diintegrasikan pada
setiap

persegipanjang

dan

menjelaskan

alasannya

(Menanya,

Menggali

Informasi,

Mengasosiasi, Mengkomunikasikan). Mahasiswa menentukan bahwa suatu contoh atau suatu
kasus termasuk dalam kategori dari suatu konsep atau tidak (classifying) dan juga mendeteksi
kesamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih (comparing), menjelaskan langkahlangkah yang dilakukan menggunakan sistem sebab akibat dari suatu konsep (explaining).
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Dosen meminta mahasiswa untuk mengamati, menanya, menggali informasi, mengasosiasi,
mengkomunikasikan mengenai sifat-sifat pada Integral Lipat Dua. Dengan menggunakan sifatsifat pada Integral Lipat Dua tersebut, dosen meminta mahasiswa untuk menyelesaikan
permasalahan yang diberikan. Mahasiswa dapat menemukan pola dari suatu kumpulan contoh
atau kasus (infering).
Pada aktivitas II (langkah 3), dosen meminta mahasiswa untuk mengamati benda pejal yang
diberikan, kemudian meminta mahasiswa untuk membuat pertanyaan terkait bagaimana mencari
volume benda pejal mengguakan tiga langkah iris, aproksimasi dan integralkan. Yang perlu
diperhatikan adalah dalam mengiris benda pejal menjadi lempengan-lempengan yang sejajar
terhadap bidang-xz. Beberapa pertanyaan yang diajukan mahasiswa antara lain : ―Mengapa tidak
melakukan partisi menjadi n persegi panjang seperti aktivitas I ?‖, ―Mengapa mengiris benda
pejal menjadi lempengan-lempengan yang sejajar terhadap bidang-xz?‖, ―Jika mengiris benda
pejal menjadi lempengan-lempengan yang sejajar terhadap bidang – bidang yang lain
bagaimana ?‖. Dosen meminta mahasiswa untuk menggali informasi dan mengasosiasi sehingga
diperoleh kesimpulan bahwa volume sebagai integral berulang. Dosen meminta mahasiswa
untuk melakukan eksperimen dalam mengiris dan mengumpulkan informasi sebanyakbanyaknya mengenai apa yang diperoleh dari hasil irisan tersebut. Dosen meminta mahasiswa
menjelaskan pemahaman mahasiswa tentang makna Integral Berulang menggunakan kata-kata
mereka sendiri dan menuliskan pada karton yang telah disediakan (mengkomunikasikan secara
tertulis). Mahasiswa dapoat melakukan exemplfying/ilustrating, summaring, generalizing.
Selanjutnya dosen meminta mahasiswa untuk mengamati, menanya, menggali informasi,
mengasosiasi, mengkomunikasikan mengenai volume benda pejal untuk fungsi yang bernilai
negatif. Mahasiswa dapat melakukan classifying, comparing dan explaining. Selanjutnya dosen
meminta mahasiswa untuk menghitung Integral Berulang dari permasalahan yang diberikan.
Mahasiswa dapat melakukan infering.
Pada langkah keempat yaitu Kunjung Karya (langkah 4), 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. Mahasiswa
mengamati hasil kerja kelompok lain, memberikan pertanyaan dengan menuliskannya pada
karton hal-hal yang belum dimengerti atau berbeda pendapat dengan pemahaman mereka,
kelompok yang diberikan komentar menggali informasi atas beberapa komentar dari kelompok
lain, mengasosiasi dengan hasil kerja mereka. (mengamati, menanya, menggali informasi,
mengasosiasi, mengkomunikasikan ).
Langkah selanjutnya Diskusi Kelas (langkah 5), 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. Perwakilan
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kelompok mengkomunikasikan atau mengklarifikasi jika ada hal-hal yang kurang tepat atau
pemahaman yang berbeda dengan kelompok lain.
Langkah selanjutnya Refleksi (langkah 6), 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 soal penghitungan volume benda
sudah diberikan dalam bentuk integral lipat dua ataupun integral berulang mereka mahir sekali
dalam penghitungannya karena teknik pengintegralannya sudah mereka kuasai, namun mereka
masih kesulitan ketika diberikan benda pejalnya berupa ilustrasi gambar daerahnya dan diminta
menghitung volumenya, mereka masih bingung ketika menyelesaikan volume sebagai integral
lipat dua pada persegipanjang dan sebagai integral berulang. Dosen menegaskan kebiasaan
menghafal rumus tanpa makna yang menyebabkan demikian, mahasiswa harus merubah
kebiasaan dari memperoleh dan menggunakan rumus jadi menjadi bagaimana memahami untuk
memperoleh rumus tersebut, melalui kegiatan lima M (mengamati, menanya, menggali
informasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan ) yang telah dilakukan dosen telah mengajak
mahasiswa untuk mengubah pola pikir dari mahasiswa diberitahu menuju mahasiswa mencari
tahu, dari dosen sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber
belajar.
Dosen memberikan evaluasi dan umpan balik mahasiswa 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 (terlampir).
Dosen melakukan Assesmen untuk mengukur ketercapain mahasiswa dalam memahami
materi Integral Lipat Dua pada Persegipanjang dan Integral Berulang dapat dilihat dari indikator
ketercapaian yaitu mahasiswa dapat menjelaskan definisi Integral Lipat Dua pada
Persegipanjang dan Integral Berulang dengan menggunakan kalimatnya sendiri, mahasiswa
dapat menghitung volume benda menggunakan Integral Lipat Dua pada Persegipanjang dan
Integral Berulang, Dosen memberikan Kuis pada pertemuan selanjutnya.
Dari hasil Kuis diperoleh 80% mahasiswa memperoleh nilai di atas 70. Mahasiswa dapat
menjelaskan integral lipat dua pada persegi panjang, integral berulang menggunakan kalimat
mereka

sendiri.

Dalam

kegiatan

pembelajaran

yang

dilakukan

mahasiswa

dapat

mengintepretasikan satu representasi ke representasi yang lain (interpreting), mahasiswa dapat
menemukan contoh spesifik ataupun ilustrasi dari sebuah konsep (exemplfying/ilustrating),
mahasiswa dapat menentukan bahwa suatu contoh atau suatu kasus termasuk dalam kategori
dari suatu konsep atau tidak (classifying), mahasiswa dapat membuat satu statemen atau
pernyataan yang merepresentasikan beberapa informasi yang disajikan (summaring,
generalizing), mahasiswa dapat menemukan pola dari suatu kumpulan contoh atau kasus
(infering), mahasiswa dapat mendeteksi kesamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih
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(comparing), mahasiswa menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan menggunakan sistem
sebab akibat dari suatu konsep (explaining), hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa dapat
mengkonstruk pemahaman matematis. Contoh pekerjaan mahasiswa yang menunjukkan bahwa
pemahaman matematisnya terbentuk terlampir.

Kesimpulan
Penerapan pembelajaran Kunjung Karya dengan Pendekatan Scientifik pada materi integral
lipat dua dapat melatih mahasiswa untuk mengkonstruk pemahaman konsep sendiri. Melalui
kegiatan Mengamati, Menanya, Menggali Informasi, Mengasosiasi, Mengkomunikasikan yang
hampir terdapat pada setiap langkah pada pembelajaran

Kunjung Karya

mulai dari

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 yang telah dilakukan dan diskusi antar teman dengan menanggapi dan memberikan
umpan balik terhadap komentar-komentar dari kelompok lain terhadap hasil kerja kelompoknya,
mahasiswa dapat mengkonstruk pemahaman matematis dengan dapat melakukan proses
kognitif dari pemahaman yaitu: 1. interpreting (menginterpretasikan) : mengubah dari satu
representasi ke representasi yang lain, 2. exemplfying/ilustrating : menemukan contoh spesifik
ataupun ilustrasi dari sebuah konsep, 3. classifying (mengklasifikasikan) : menentukan bahwa
suatu contoh atau suatu kasus termasuk dalam kategori dari suatu konsep atau tidak, 4.
summaring, generalizing (menyimpulkan) : membuat satu statemen atau pernyataan yang
merepresentasikan beberapa informasi yang disajikan, 5. infering (menduga) : menemukan pola
dari suatu kumpulan contoh atau kasus, 6. comparing (membandingkan) : mendeteksi kesamaan
dan perbedaan antara dua objek atau lebih, 7. explaining (menjelaskan) : menjelaskan langkahlangkah yang dilakukan menggunakan sistem sebab akibat dari suatu konsep.
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Lampiran
Contoh pekerjaan mahasiswa yang menunjukkan bahwa pemahaman matematisnya
terbentuk.

Aktivitas I:
Mengkonstruk pemahaman tentang makna Integral Lipat Dua pada Persegipanjag
Perhatikan permasalahan berikut. (Mengamati)
Bagaimana mencari volume benda pejal berikut?

Dengan menggunakan tiga langkah iris, aproksimasikan dan integralkan seperti menghitung
luas daerah bidang lengkung menggunakan Integral Rieman untuk fungsi satu variabel, carilah
volume benda pejal tersebut?

Langkah 1 : Iris

Misalkan R adalah sebuah persegipanjang dengan sisi-sisi sejajar sumbu-sumbu koordinat,
R   x , y  : a  x  b, c  y  d 

Bentuk partisi P dari R dengan menggunakan garis-garis sejajar sumbu-x dan sumbu-y.
Amati langkah iris dan irisan yang kalian lakukan!
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Pertanyaan apa saja yang muncul di benak kalian?
Pertanyaan mahasiswa : mengapa partisi yang dilakukan menggunakan garis-garis sejajar
sumbu-x dan sumbu-y.
Langkah 2 : Aproksimasi

 f x , y A
n

Bentuk jumlah Riemann

k

k

k

yang berpadanan dengan jumlah volume n kotak

k 1

 f  x, y   0 
Amati langkah Aproksimasi yang kalian lakukan!
Pertanyaan apa saja yang muncul di benak kalian?
Pertanyaan mahasiswa : mengapa dipartisi menjadi n kotak.

Langkah 3 : Integralkan

Rk juga

Dengan membuat partisi tersebut semakin mengecil sedemikian rupa sehingga semua
mengecil, maka akan diperoleh volume sebagai integral lipat dua.
( Menggali Informasi dan Mengasosiasi )

Jawaban mahasiswa

P adalah panjang diagonal terpanjang dari setiap subpersegipanjang di dalam partisi

 f x , y A
n

lim

P 0

k

k

k

 L berarti   0,   0  untuk setiap partisi P dari persegipanjang R

k 1

oleh garis-garis sejajar sumbu-x dan sumbu-y yang memenuhi P  dan untuk sebarang





pilihan titik contoh x k , y k di dalam persegipanjang ke-k, diperoleh
Jika f  x   0,

b

 f  x dx

 f x , y A
n

k

k

k

 L 

k 1

menyatakan luas daerah di bawah kurva y  f  x  di antara a dan b

a

Jika

f  x , y   0,  f  x , y dA menyatakan volume benda pejal di bawah permukaan
R

z  f  x , y  dan di atas persegipanjang R
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Perhatikan Definisi Integral Lipat Dua Berikut:
Definisi : Integral Lipat-Dua
Misalkan f suatu fungsi dua variabel yang terdefinisi pada suatu persegipanjang tertutup R, Jika
n

lim

P 0

 f x , y A
k

k

ada, maka f dapat diintegrasikan pada R.

k

k 1

 f  x, y dA

disebut

integral

lipat-dua

f

pada

R

diberikan

oleh

R


R

f  x, y dA  lim

P 0

 f x , y A
n

k

k

k

k 1

Dengan menggunakan kata-katamu sendiri, jelaskan pemahaman kalian tentang makna Integral
Lipat Dua pada Persegipanjang
( Mengkomunikasikan )
Jawaban mahasiswa
Jika terdapat sebuah fungsi dengan dua variabel dimana fungsi tersebut terdefinisi pada suatu
persegipanjang tertutup R. Jika limit jumlah Riemannya ada maka fungsi tersebut dapat
diintegralkan dan dapat dituliskan sebagai integral lipat dua.

KESIAPAN GURU MATEMATIKA MENGINTEGRASIKAN KARAKTER DALAM
PEMBELAJARAN
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ilamardianti@yahoo.com, 2ifah.lanie@yahoo.com
1,2
(Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Adi
Buana Surabaya)
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ABSTRAK
Pentingnya peranan guru dalam pendidikan karakter adalah membantu siswa belajar
mengembangkan karakter dengan memberi contoh yang baik melalui perilaku, perkataan, dan
sikap sehari-hari. Disinilah seorang guru khususnya guru matematika ikut berperan serta dalam
mengontrol peserta didiknya. Secara otomatis seorang guru matematika ikut bertugas dan
bertanggung jawab dalam pembentukan dan pengembangan karakter peserta didiknya.
Rumusan masalah dalam makalah ini adalah ―Bagaimana kesiapan guru matematika
mengntegrasikan karakter dalam pembelajaran?‖. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan
tentang pengintegrasian pendidikan berkarakter dalam pembelajaran matematika. Manfaat
dalam penulisan makalah ini adalah untuk memberikan informasi kepada guru-guru untuk
berlatih dalam mengelola pembelajaran pendidikan karakter sehingga dapat meningkatkan hasil
belajar dan sikap (karakter) positif siswa.
Pendidikan karakter secara terintegrasi di dalam pembelajaran adalah pengenalan nilainilai, fasilitasi diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, dan penginternalisasian nilainilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran. Integrasi
pendidikan karakter di dalam proses pembelajaran dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.
72

Subjek dalam makalah ini adalah siswa SMP. Teknik-teknik penilaian yang dapat
dipakai untuk mengetahui perkembangan karakter adalah observasi, penilaian antar teman, dan
penilaian diri sendiri. Nilai dinyatakan secara kualitatif.
Kata Kunci: kesiapan guru matematika, karakter dalam pembelajaran.
A. Latar Belakang
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga saat ini mengalami
perkembangan yang sangat pesat. Dalam hal ini selain membawa dampak positif, ternyata
perkembangan teknologi juga membawa dampak yang negatif. Salah satunya adalah manusia
yang telah mengalami kemunduran karakter pada generasi mudanya. Nilai-nilai dan normanorma yang dulunya dijunjung tinggi dan sangat kental dalam masyarakat kini sudah
mengalami pergeseran dan mulai luntur. Jika hal tersebut dibiarkan terus-menerus tanpa
memperbaiki karakter pada generasi muda maka akan menghancurkan bangsa Indonesia.
Pentingnya peranan guru dalam pendidikan karakter menurut Gege Raka, dkk.,
(2011:7) adalah membantu siswa belajar mengembangkan karakter dengan memberi contoh
yang baik melalui perilaku, perkataan, dan sikap sehari-hari. Disinilah seorang guru
khususnya guru matematika ikut berperan serta dalam mengontrol peserta didiknya. Karena
pelajaran matematika adalah salah satu pelajaran yang penting, maka beban mengajar
seorang guru matematika juga lebih banyak dibanding pelajaran yang lain. Secara otomatis
seorang guru matematika ikut bertugas dan bertanggung jawab dalam pembentukan dan
pengembangan karakter peserta didiknya.
Mengingat pentingnya pendidikan karakter yang ditanamkan guru matematika
tersebut, maka konsep pendidikan karakter harus menjadi ruh dari pembangunan bangsa dan
negara kita. Untuk itu, maka konsep besar pendidikan karakter harus segera dirumuskan
menjadi program dan kegiatan yang operasional untuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan.
Maka dari itu penulis akan mengkaji kesiapan guru matematika mengintegrasikan karakter
dalam pembelajaran.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dalam makalah ini penulis merumuskan
suatu masalah yaitu bagaimana kesiapan guru matematika mengintegrasikan karakter dalam
pembelajaran?

C. Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dalam penulisan makalah ini bertujuan
mendeskripsikan tentang pengintegrasian pendidikan berkarakter dalam pembelajaran
matematika.
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D. Manfaat
Berdasarkan tujuan di atas maka dalam penulisan makalah ini diharapkan dapat
memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Bagi sekolah
Penulisan ini dapat dijadikan acuan pihak sekolah yang berkenaan dengan
pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran.
2. Bagi guru
Penulisan ini berguna untuk memberikan informasi kepada guru-guru untuk berlatih
dalam mengelola pembelajaran pendidikan karakter sehingga dapat meningkatkan hasil
belajar dan sikap (karakter) positif siswa.
3. Bagi siswa
Penulisan ini berguna untuk membantu membentuk karakter dan kepribadian yang baik.

E. Kajian Teori
1. Pendidikan Karakter
Karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas (Kemendiknas, 2010) adalah
bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, watak.
Individu yang berkarakter baik atau unggul adalah seseorang yang berusaha melakukan
hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dirinya, sesama, lingkungan,
bangsa dan Negara serta dunia internasional pada umumnya dengan menggunakan
potensi (pengetahuan) dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi dan motivasi.
Pendidikan karakter merupakan upaya untuk membantu peserta didik
memahami, peduli, dan berprilaku sesuai nilai-nilai etika yang berlaku. Lebih lanjut
dijelaskan bahwa pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru, yang
mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu membentuk watak peserta
didik melalui keteledanan bagaimana prilaku guru, cara guru berbicara atau
menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai terkait lainnya.
Penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah harus berpijak kepada nilainilai karakter dasar, yang selanjutnya dikembangkan menjadi nilai-nilai yang lebih
banyak sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan lingkungan sekolah. Menurut para ahli
psikologi (Kemdiknas, 2010), beberapa nilai karakter dasar tersebut adalah: cinta kepada
Tuhan dan ciptaan-Nya (alam beserta isinya), tanggang jawab, jujur, hormat dan santun,
kasih sayang, peduli, kerjasama, percaya diri, kreatif, kerja keras, pantang menyerah,
keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, tolerasi, cinta damai, dan cinta
persatuan.
Pendidikan karakter bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana
yang salah, lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (habituation)
tentang hal mana yang baik sehingga peserta didik menjadi paham (kognitif) tentang
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mana yang benar dan salah, mampu merasakan (afektif) nilai yang baik dan biasa
melakukannya (psikomotor). Dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik harus
melibatkan bukan saja aspek ―pengetahuan yang baik (moral knowing), akan tetapi juga
―merasakan dengan baik atau loving good (moral feeling), dan perilaku yang baik (moral
action). Pendidikan karakter menekankan pada habit atau kebiasaan yang terus-menerus
dipraktikkan dan dilakukan (Kemendiknas, 2011).
2. Pengertian Pendidikan Karakter Terintegrasi di dalam Pembelajaran
Yang dimaksud dengan pendidikan karakter secara terintegrasi di dalam proses
pembelajaran adalah pengenalan nilai-nilai, fasilitasi diperolehnya kesadaran akan
pentingnya nilai-nilai, dan penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta
didik sehari-hari melalui proses pembelajaran baik yang berlangsung di dalam maupun di
luar kelas pada semua mata pelajaran. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran, selain
untuk menjadikan peserta didik menguasai kompetensi (materi) yang ditargetkan, juga
dirancang dan dilakukan untuk menjadikan peserta didik mengenal, menyadari/peduli,
dan menginternalisasi nilai-nilai dan menjadikannya perilaku.

F. Pembahasan
1. Pendidikan Karakter secara Terintegrasi dalam Pembelajaran
Dalam panduan pendidikan karakter di SMP (Kemendiknas, 2011) dinyatakan
bahwa pendidikan karakter secara terintegrasi di dalam pembelajaran adalah pengenalan
nilai-nilai,

fasilitasi

diperolehnya

kesadaran

akan

pentingnya

nilai-nilai,

dan

penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui
proses pembelajaran, baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas pada semua
mata pelajaran. Pada dasarnya kegiatan pembelajaran, selain untuk menjadikan peserta
didik menguasai kompetensi (materi) yang ditargetkan, juga dirancang untuk menjadikan
peserta didik mengenal, menyadari/peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai dan
menjadikannya perilaku.
Integrasi pendidikan karakter di dalam proses pembelajaran dilaksanakan mulai
dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran pada semua mata
pelajaran dan tindak lanjut pembelajaran.
a.

Perencanaan integrasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran
Pada tahap perencanaan dilakukan analisis SK/KD, pengembangan silabus,
penyusunan RPP, dan penyiapan bahan ajar.
Analisis SK/KD dilakukan untuk mengidentifikasi nilai-nilai karakter yang
secara substansi dapat diintegrasikan pada SK/KD yang bersangkutan. Perlu dicatat
bahwa identifikasi nilai-nilai karakter ini tidak dimaksudkan untuk membatasi nilainilai yang dapat dikembangkan pada pembelajaran SK/KD yang bersangkutan.
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Pengembangan silabus dapat dilakukan dengan merevisi silabus yang telah
dikembangkan dengan menambah komponen (kolom) karakter tepat di sebelah
kanan komponen (kolom) Kompetensi Dasar. Pada kolom tersebut diisi nilai-nilai
karakter yang hendak diintegrasikan dalam pembelajaran. Nilai-nilai yang diisikan
tidak hanya terbatas pada nilai-nilai yang telah ditentukan melalui analisis SK/KD,
tetapi dapat ditambah dengan nilai-nilai lainnya yang dapat dikembangkan melalui
kegiatan pembelajaran (bukan lewat substansi pembelajaran). Setelah itu, kegiatan
pembelajaran, indikator pencapaian, dan/atau teknik penilaian, diadaptasi atau
dirumuskan ulang menyesuaikan karakter yang hendak dikembangkan.
Sebagaimana langkah-langkah pengembangan silabus, penyusunan RPP dalam
rangka pendidikan karakter yang terintegrasi dalam pembelajaran dilakukan dengan
cara merevisi RPP yang telah ada.
Pertama-tama rumusan tujuan pembelajaran direvisi/diadaptasi. Revisi/adaptasi
tujuan pembelajaran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) rumusan tujuan
pembelajaran yang telah ada direvisi hingga satu atau lebih tujuan pembelajaran
tidak hanya mengembangkan kemampuan kognitif dan psikomotorik, tetapi juga
karakter, dan (2) ditambah tujuan pembelajaran yang khusus dirumuskan untuk
karakter.
Kedua, pendekatan/metode pembelajaran diubah (bila diperlukan) agar
pendekatan/metode yang dipilih selain memfasilitasi peserta didik mencapai
pengetahuan dan keterampilan yang ditargetkan, juga mengembangkan karakter.
Ketiga, langkah-langkah pembelajaran direvisi. Kegiatan-kegiatan pembelajaran
dalam setiap langkah/tahap pembelajaran (pendahuluan, inti, dan penutup), direvisi
dan/atau ditambah agar sebagian atau seluruh kegiatan pembelajaran pada setiap
tahapan memfasilitasi peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang
ditargetkan dan mengembangkan karakter. Prinsip-prinsip pendekatan pembelajaran
kontekstual dan pembelajaran aktif yang selama ini digalakkan aplikasinya oleh
Direktorat PSMP sangat efektif mengembangkan karakter peserta didik.
Ketiga, bagian penilaian direvisi. Revisi dilakukan dengan cara mengubah
dan/atau menambah teknik-teknik penilaian yang telah dirumuskan. Teknik-teknik
penilaian dipilih sehingga secara keseluruhan teknik-teknik tersebut mengukur
pencapaian peserta didik dalam kompetensi dan karakter. Di antara teknik-teknik
penilaian yang dapat dipakai untuk mengetahui perkembangan karakter adalah
observasi, penilaian antar teman, dan penilaian diri sendiri. Nilai dinyatakan secara
kualitatif, misalnya:
a)

BT: Belum Terlihat
Apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku/karakter
yang dinyatakan dalam indikator.
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b)

MT: Mulai Terlihat
Apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten.

c)

MB: Mulai Berkembang
Apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda perilaku/karakter
yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten.

d)

MK: Membudaya
Apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan perilaku/karakter yang
dinyatakan dalam indikator secara konsisten.
Keempat, bahan ajar disiapkan. Bahan/buku ajar merupakan komponen

pembelajaran yang paling berpengaruh terhadap apa yang sesungguhnya terjadi pada
proses pembelajaran. Banyak guru yang mengajar dengan semata-mata mengikuti
urutan penyajian dan kegiatan-kegiatan pembelajaran (task) yang telah dirancang
oleh penulis buku ajar, tanpa melakukan adaptasi yang berarti.
Melalui program Buku Sekolah Elektronik atau buku murah, dewasa ini
pemerintah telah membeli hak cipta sejumlah buku ajar dari hampir semua mata
pelajaran yang telah memenuhi kelayakan pemakaian berdasarkan penilaian BSNP
dari para penulis/penerbit. Guru wajib menggunakan buku-buku tersebut dalam
proses pembelajaran.
Walaupun buku-buku tersebut telah memenuhi sejumlah kriteria kelayakan yaitu kelayakan isi, penyajian, bahasa, dan grafika – bahan-bahan ajar tersebut masih
belum secara memadai mengintegrasikan pendidikan karakter di dalamnya. Apabila
guru sekedar mengikuti atau melaksanakan pembelajaran dengan berpatokan pada
kegiatan-kegiatan pembelajaran pada buku-buku tersebut, pendidikan karakter secara
memadai belum berjalan. Oleh karena itu, sejalan dengan apa yang telah dirancang
pada silabus dan RPP yang berwawasan pendidikan karakter, bahan ajar perlu
diadaptasi. Adaptasi yang paling mungkin dilaksanakan oleh guru adalah dengan
cara menambah kegiatan pembelajaran yang sekaligus dapat mengembangkan
karakter. Cara lainnya adalah dengan mengadaptasi atau mengubah kegiatan belajar
pada buku ajar yang dipakai. Selain itu, adaptasi dapat dilakukan dengan merevisi
substansi pembelajarannya.
Sebuah kegiatan belajar (task), baik secara eksplisit atau implisit terbentuk atas
enam komponen. Komponen-komponen yang dimaksud adalah: (1) tujuan, (2) input,
(3) aktivitas, (4) pengaturan (setting), (5) peran guru, dan (6) peran peserta didik.
(1). Tujuan
Dalam hal tujuan, kegiatan belajar yang menanamkan nilai adalah apabila
tujuan kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga
sikap. Oleh karenanya, guru perlu menambah orientasi tujuan setiap atau
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sejumlah kegiatan belajar dengan pencapaian sikap atau nilai tertentu, misalnya
kejujuran, rasa percaya diri, kerja keras, saling menghargai, dan sebagainya.
(2). Input
Input

dapat

didefinisikan

sebagai

bahan/rujukan

sebagai

titik

tolak

dilaksanakannya aktivitas belajar oleh peserta didik. Input tersebut dapat berupa
teks lisan maupun tertulis, grafik, diagram, gambar, model, charta, benda
sesungguhnya, film, dan sebagainya. Input yang dapat memperkenalkan nilainilai adalah yang tidak hanya menyajikan materi/pengetahuan, tetapi yang juga
menguraikan nilai-nilai yang terkait dengan materi/pengetahuan tersebut.
(3). Aktivitas
Aktivitas belajar adalah apa yang dilakukan oleh peserta didik (bersama
dan/atau tanpa guru) dengan input belajar untuk mencapai tujuan belajar.
Aktivitas belajar yang dapat membantu peserta didik menginternalisasi nilainilai adalah aktivitas-aktivitas belajar aktif yang antara lain mendorong
terjadinya autonomous learning dan bersifat learner-centered. Pembelajaran
yang memfasilitasi autonomous learning dan berpusat pada siswa secara
otomatis akan membantu siswa memperoleh banyak nilai. Contoh-contoh
aktivitas belajar yang memiliki sifat-sifat demikian antara lain diskusi,
eksperimen,

pengamatan/observasi,

debat,

presentasi

oleh

siswa,

dan

mengerjakan proyek.
(4). Pengaturan (Setting)
Pengaturan (setting) pembelajaran berkaitan dengan kapan dan di mana
kegiatan dilaksanakan, berapa lama, apakah secara individu, berpasangan, atau
dalam kelompok. Masing-masing setting berimplikasi terhadap nilai-nilai yang
terdidik. Setting waktu penyelesaian tugas yang pendek (sedikit), misalnya akan
menjadikan peserta didik terbiasa kerja dengan cepat sehingga menghargai
waktu dengan baik. Sementara itu kerja kelompok dapat menjadikan siswa
memperoleh kemampuan bekerjasama, saling menghargai, dan lain-lain.
(5). Peran guru
Peran guru dalam kegiatan belajar pada buku ajar biasanya tidak dinyatakan
secara eksplisit. Pernyataan eksplisit peran guru pada umumnya ditulis pada
buku petunjuk guru. Karena cenderung dinyatakan secara implisit, guru perlu
melakukan inferensi terhadap peran guru pada kebanyakan kegiatan
pembelajaran apabila buku guru tidak tersedia. Peran guru yang memfasilitasi
diinternalisasinya nilai-nilai oleh siswa antara lain guru sebagai fasilitator,
motivator, partisipan, dan pemberi umpan balik.
(6). Peran peserta didik
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Seperti halnya dengan peran guru dalam kegiatan belajar pada buku ajar, peran
siswa biasanya tidak dinyatakan secara eksplisit juga. Pernyataan eksplisit peran
siswa pada umumnya ditulis pada buku petunjuk guru. Karena cenderung
dinyatakan secara implisit, guru perlu melakukan inferensi terhadap peran siswa
pada kebanyakan kegiatan pembelajaran. Agar peserta didik terfasilitasi dalam
mengenal, menjadi peduli, dan menginternalisasi karakter, peserta didik harus
diberi peran aktif dalam pembelajaran. Peran-peran tersebut antara lain sebagai
partisipan diskusi, pelaku eksperimen, penyaji hasil-hasil diskusi dan
eksperimen, pelaksana proyek, dsb.
b.

Pelaksanaan Pembelajaran
Kegiatan pembelajaran dari tahapan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, dipilih
dan dilaksanakan agar peserta didik mempraktikkan nilai-nilai karakter yang
ditargetkan. Sebagaimana disebutkan di depan, prinsip-prinsip Contextual Teaching
and Learning disarankan diaplikasikan pada semua tahapan pembelajaran karena
prinsip-prinsip

pembelajaran

terinternalisasinya

nilai-nilai.

tersebut
Selain

sekaligus

itu,

perilaku

dapat
guru

memfasilitasi

sepanjang

proses

pembelajaran harus merupakan model pelaksanaan nilai-nilai bagi peserta didik.

Diagram 1.1. berikut menggambarkan penanaman karakter melalui pelaksanaan
pembelajaran.
INTERVENSI
Contextual Teaching and Learning
Inti:
 Eksplorasi
 Elaborasi
 Konfirmasi

Pendahulua
n

Penutup

HABITUASI

c.

Evaluasi Pencapaian Belajar
Pada dasarnya authentic assessment
Teknik dan instrumen penilaian
H A B I Tdiaplikasikan.
UASI
yang dipilih dan dilaksanakan tidak hanya mengukur pencapaian akademik/kognitif
siswa, tetapi juga mengukur perkembangan kepribadian siswa. Bahkan perlu
diupayakan

bahwa teknik penilaian

yang diaplikasikan

mengembangkan

kepribadian siswa sekaligus. Teknik-teknik penilaian pencapaian peserta didik baik
akademik maupun kepribadian dapat dilakukan melalui: observasi (dengan lembar
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observasi/lembar

pengamatan),

penilaian

diri

(dengan

lembar

penilaian

diri/kuesioner), dan penilaian antarteman (lembar penilaian antarteman).
d.

Tindak Lanjut Pembelajaran
Tugas-tugas penguatan (terutama pengayaan) diberikan untuk memfasilitasi peserta
didik belajar lebih lanjut tentang kompetensi yang sudah dipelajari dan internalisasi
nilai lebih lanjut. Tugas-tugas tersebut antara lain dapat berupa PR yang dikerjakan
secara individu dan/atau kelompok baik yang dapat diselesaikan dalam jangka
waktu yang singkat ataupun panjang (lama) yang berupa proyek. Tugas-tugas
tersebut

selain

dapat

meningkatkan

penguasaan

yang

ditargetkan,

juga

menanamkan nilai-nilai.

G. Simpulan
Sesuai dengan tujuan awal pada dari penulisan ini adalah tentang pengintegrasian
karakter dalam pembelajaran matematika. Dari pembahasan yang sudah diuraikan di atas,
dapat disimpulkan bahwa:
Pengintegrasian karakter dalam pembelajaran merupakan pengenalan nilai-nilai,
fasilitasi diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, dan penginternalisasian nilainilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran baik yang
berlangsung di dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran. Dengan demikian,
kegiatan pembelajaran, selain untuk menjadikan peserta didik menguasai kompetensi
(materi) yang ditargetkan, juga dirancang dan dilakukan untuk menjadikan peserta didik
mengenal, menyadari/peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai dan menjadikannya perilaku.
Integrasi pendidikan karakter di dalam proses pembelajaran dilaksanakan mulai dari
tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran pada semua mata pelajaran dan
tindak lanjut pembelajaran.
Simpulan tersebut memberikan implikasi bahwa dalam pengintegrasian karakter
dalam pembelajaran tidak lepas dari peran penting seorang guru karena guru sendiri bertugas
untuk merubah dan memperbaiki perilaku siswa melalui arahan dan motivasi sehingga guru
matematika harus mempunyai kesiapan yang baik dan matang.

H. Saran
Seorang Guru diharapkan terus berlatih dalam mengelola pembelajaran pendidikan
karakter sehingga pembelajaran pendidikan karakter terintegrasi dalam pembelajaran dapat
meningkatkan hasil belajar dan sikap (karakter) positif siswa secara optimal.
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Penelitian ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa paradigma siswa tentang matematika itu
negatif, disamping itu juga model pengajaran di sekolah lebih berorientasi pada model
pembelajaran langsung dibandingkan dengan model pembelajaran lainnya yang lebih menarik.
Tugas pokok pendidikan adalah memperbaiki siswa dengan membantu siswa dari tidak bisa
menjadi bisa khususnya dalam pembelajaran matematika di sekolah.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ―Adakah perbedaan prestasi belajar
matematika antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran two stay-two stray dengan
model pembelajaran pair check di SMK Al Islah Surabaya?‖. Tujuannya adalah untuk
mengetahui ada atau tidaknya perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang diajar
dengan model pembelajaran two stay two stray dan siswa yang diajar dengan model
pembelajaran pair check.
Pembelajaran kooperatif adalah salah satu model pembelajaran berkelompok yang
memiliki aturan-aturan tertentu. Model two stay two stray dan pair check merupakan model
pembelajaran kooperatif. Dua model ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya
yaitu menumbuhkan kerjasama, tanggung jawab, dan saling membantu memecahkan masalah
antar teman sedangkan perbedaannya adalah dalam langkah-langkah pelaksanaannya. Dalam
penelitian ini peneliti mengukur perbedaan prestasi belajar matematika siswa.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMK Al Islah Surabaya sedangkan
yang dijadikan sampel yaitu siswa kelas X MM 1 dan siswa kelas X MM 2. Dalam pengambilan
sampel teknik yang digunakan adalah teknik sampling nonprobabilitas dengan jenis purposive
sampling atau judgmental sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu
metode dokumen dan tes.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan Uji-T, maka diperoleh ttabel sebesar 2,0003
dan thitung sebesar 4,37 yang berarti Thitung > Ttabel . sehingga hipotesis nihilnya (H0) ditolak dan
hipotesis alternatifnya (H1) diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa ―Ada perbedaan prestasi
belajar matematika antara siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran two stay two
stray dengan model pembelajaran pair check pada kelas X MM 1 dan kelas X MM 2 SMK Al
Islah Surabaya‖.
Kata kunci: model two stay two stray, model pair check, prestasi.
A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
Tidak dapat dipungkiri, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang
dihindari bahkan dibenci oleh kebanyakan siswa. Banyak siswa yang memberikan reaksi
negatif saat mendengar kata matematika. Matematika dianggap sebagai pelajaran rumit
dengan ratusan rumus dan logika yang membingungkan, sehingga tidak jarang nilai pun
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banyak yang menurun pada mata pelajaran matematika. Didasari dengan ketakutan ini
akhirnya banyak siswa yang menyimpulkan bahwa semua materi matematika itu sulit.
Sehingga muncul paradigma negatif bahwa matematika itu membosankan, sulit dipahami,
dan tidak menarik tertanam kuat pada diri siswa.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Djaali dalam Surdika (1998:2) menyimpulkan
bahwa prestasi belajar matematika di sekolah menengah sama dengan sekolah dasar yaitu
relatif rendah jika dibandingkan dengan mata pelajaran lain, yang disebabkan oleh
rendahnya minat belajar siswa. Sebenarnya banyak faktor yang membuat matematika
memiliki citra negatif dimata siswa, diantaranya:
a. Faktor matematika itu sendiri
Belajar matematika menuntut kemampuan dalam berhitung, menganalisa, dan lainlain. Sedangkan kebanyakan siswa lebih memilih membaca dan menghafal dari pada
berhitung.
b. Guru
Seorang guru memegang peranan penting dalam pengajaran dan pendidikan pada
siswanya. Paham atau tidaknya siswa kepada materi pembelajaran tergantung kepada
gurunya. Bagaimana guru menyampaikan materi dan bagaimana guru menciptakan
suasana belajar di dalam kelas, memiliki pengaruh besar terhadap tingkat pemahaman
siswa. Sementara itu, kebanyakan guru matematika kurang disukai. Jadi, bagaimana
mungkin siswa akan menyukai matematika jika mereka tidak menyukai guru yang
mengajar.
c. Faktor siswa itu sendiri
Dalam diri setiap individu terdapat dua hal penting yang dapat mempengaruhi segala
tindakan individu tersebut. Kedua hal itu adalah sugesti dan motivasi. Matematika
adalah pelajaran yang secara turun temurun dianggap sebagai musuh besar bagi para
siswa karena tingkat kesulitan yang dimilikinya. Hal ini telah tersugesti kepada setiap
siswa sehingga sebelum mencoba, mereka menganggapnya sulit. Hal ini dibarengi
dengan rendahnya motivasi siswa untuk mampu menyelesaikan soal matematika.
Padahal sesungguhnya, jika ada sedikit motivasi untuk mencoba, mereka dapat
menemukan bahwa matematika itu menyenangkan.
Paradigma seperti ini yang harus bisa diubah. Perlu terobosan baru untuk
menjadikan matematika itu menyenangkan bagi siswa. Agar matematika terkesan
menyenangkan dan tidak monoton perlu adanya beberapa alternatif untuk menunjang hal
tersebut. Pada umumnya sekolah-sekolah sering kali menggunakan pembelajaran
langsung dimana guru sangat berperan dan terkesan menguasai kelas, padahal
pembelajaran langsung ini berdampak menjadikan siswa pasif dan kurang kreatif dalam
pembelajaran. Maka guru dapat menggunakan model-model pembelajaran matematika
yang lebih menarik dari pembelajaran langsung tersebut. Dari banyak model
82

pembelajaran yang lebih menarik itu, guru dapat menggunakan dua model diantaranya
adalah model kooperatif tipe two stay-two stray dan pair check dalam pembelajaran
matematika.
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan ruang lingkup dan pembatasan masalah diatas maka dapat difokuskan
rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: ―Adakah perbedaan prestasi belajar
matematika antara siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran two stay two
stray dengan model pembelajaran pair check di SMK Al Islah Surabaya? ‖.
3. Tujuan
Untuk mengetahui apakah ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang
diajar dengan model pembelajaran two stay-two stray dan diajar dengan model
pembelajaran pair check.
4. Manfaat
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada seluruh pihak, yaitu
bermanfaat untuk:
a. Siswa
Lebih tertarik untuk belajar matematika karena termotivasi oleh teman-teman kelas
dan lingkungan kelas yang saling bekerja sama.
b. Guru
Memudahkan guru dalam mengamati prestasi siswa satu dengan yang lainnya secara
relevan dan terpercaya. Juga membantu guru dalam memprogram model pembelajaran
apa yang harus digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar matematika pada
siswa.
c. Sekolah
Mampu menghasilkan lulusan-lulusan siswa yang berprestasi sehingga mampu
bersaing pada dunia kerja yang lebih luas dan berkembang.
d. Peneliti
Menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti tentang perbedaan prestasi belajar
siswa ketika diterapkan model kooperatif tipe two stay-two stray dan pair check.

B. Metode Penelitian
1. Rancangan Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan rancangan penelitian sebagai berikut:
Treatment

Post Tes

A

X

T

B

X

T
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Keterangan:
A : Kelas yang diajar dengan model two stay two stray
B : Kelas yang diajar dengan model pair check
T : Tes Akhir.
2. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup
dan waktu yang kita tentukan (Margono, 2005:118). ). Dalam penelitian ini
populasinya adalah seluruh siswa SMK Al Islah Surabaya.
b. Sampel
Pengertian dari sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang
secara representative dapat mewakili populasinya (Sabar,2007). Dalam penelitian ini
sebagai sampelnya adalah siswa kelas XMM1 dan XMM2 SMK Al Islah Surabaya.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh
peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis
dan dipermudah olehnya.
Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dengan dua tahap, yaitu tahap
pertama (nilai dokumentasi dari guru) dan tahap kedua (nilai posttest siswa). Tahap
pertama diperoleh sebelum penelitian dilaksanakan yaitu mengambil hasil nilai UTS
siswa yang digunakan untuk mengetahui prestasi belajar siswa sebelum diberikan
perlakuan (treatment). Dari data nilai UTS ini pula dapat ditentukan kelas eksperimen dan
kelas kontrolnya. Sedangkan nilai posttest siswa digunakan untuk mengetahui prestasi
belajar siswa setelah diberikan perlakuan (treatment). Selanjutnya,data yang dikumpulkan
dalam penelitian ini akan digunakan untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan
yang telah dirumuskan oleh peneliti.
4. Instrumen Penelitian
Instrumen adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis, sehingga dapat
dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu obyek ukur atau mengumpulkan data
mengenai suatu variabel.. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen
penelitian berupa tes.
Ada dua jenis tes, yakni tes subjektif dan tes objektif. Tes subjektif (tes uraian) terdiri
dari uraian bebas, uraian terbatas, dan uraian terstruktur. Sedangkan tes objektif terdiri
dari beberapa bentuk, yakni bentuk pilihan benar salah, pilihan ganda dengan banyak
variasi, menjodohkan, dan isian pendek atau melengkapi. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan tes objektif bentuk pilihan ganda dan tes subjektif bentuk uraian
terstruktur.
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5. Prosedur Pengumpulan Data
a. Tahap Persiapan
1) Menganalisis masalah dan merumuskan topic masalah
2) Mengumpulkan informasi dan literature yang berkaitan dengan topik masalah
3) Menentukan judul penelitian
4) Merangkum informasi sesuai topik masalah dengan tepat
5) Menentukan metode penelitian dan teknik pengumpulan data
6) Menentukan dan mencari populasi yang akan diteliti.
b. Tahap Pelaksanaan
1) Menentukan sampel yang akan diteliti
2) Menerapkan model pembelajaran two stay two stray dalam kelas eksperimen
3) Menerapkan model pembelajaran pair check dalam kelas kontrol
4) Melakukan pengambilan data berupa tes dan dokumentasi.
c. Tahap Akhir
1) Menganalisis data dengan menggunakan rumusan uji homogenitas, uji normalitas
dan uji-t
2) Mengambil kesimpulan penelitian.
6. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan salah satu langkah penting untuk memperoleh temuantemuan hasil riset. Data menuntun pelaku riset kearah temuan ilmiah, bila dianalisis
dengan teknik-teknik yang tepat (Mohammad Ali, 2010:321). Dalam penelitian ini akan
digunakan teknik analisis data berupa uji-T. Uji-T adalah suatu metode statistika yang
digunakan untuk menguji signifikan perbedaan dua rata. Sebelum melakukan uji-T,
langkah awal yang harus dilakukan adalah menguji homogenitas dan menguji normalitas
data terlebih dahulu.
7. Hasil Penelitian
Saat penelitian dilakukan, terdapat empat kelas siswa kelas X pada SMK Al Islah
Surabaya, tetapi peneliti hanya mengambil dua kelas yang memiliki rata-rata kelas yang
hampir sama sebagai sampel penelitian ini yaitu berupa kelas eksperimen dan kelas
kontrol. Rata-rata kelas ini diambil menggunakan metode dokumentasi yaitu dari nilai
UTS siswa kelas X SMK Al Islah Surabaya karena penelitian ini dilakukan setelah UTS
berlangsung. Berikut ini tabel data nilai rata-rata UTS kelas X di SMK Al Islah Surabaya.
Tabel 1
Data siswa kelas X SMK Al Islah Surabaya
No
1
2
3
4

Kelas
X MM 1
X MM 2
X MM 3
X MM 4

Jumlah siswa
30
32
32
31

Nilai rata-rata
68,9
69,2
75,6
60,9

Jenis kelas
Eksperimen
kontrol
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Tabel 2
Data kelas X MM 1
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nama
Ach. Farizal F.
Ach. Fajerul F.
Ahmad Fathoni
Alaidrus Hanafi
Asmaul Husna
Dandy S
David Arisky
Fahrio Nur A
Fajar Adhi Tiak
Haslinda
Ilham M.I.
Indah U. J.
Lailatul M.
M. Arif H.
M. Farkhat T

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Posttest
65
70
80
70
75
95
70
70
70
80
90
80
75
85
65

Mar‘atus S.
Moch. Bayu F.
Moch. Riski V.
Moch. Zaim.N
Much. Habib J.
Much. Slamet
Nadjunda Sari
Nafisatul N.
Nina Dwi R.
Putri Ayu M.
Putri Ayu N.W.
Safa‘atur R.
Sastia Istiana P.
Vidia Mega P.
Vivie Adriani

85
75
75
70
95
70
75
80
80
70
80
70
80
70
55

Maulina I. L.
Moch. Ilham
Moch. Irfan K
Moch. Umroni
Mokh. Supbki
Nizar N.
Novi Eka P.
Noviana S.
Ragil Setiawan
Reni Eka S.
Reza M.H.P.
Siska Eka P.
Siti Rahmawati
Syaiful Ulum
Wulan Dwi W.
M. Abdu A,

70
75
75
90
50
65
65
75
65
65
65
70
75
75
65
70

Tabel 3
Data kelas X MM 2
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nama
A. Hisyam R.
Aditya Putra R.
Ainur Rohma
Candra P.
Dewi Atmalia
Diyan Bella S.
Djorgie A. M.
Firdausi N.
Fitriani R. S.
Ira Widjiastuti
Irfan Efendi
Lena Apriana
Lia Jamilah
M.Edris A.
M. Faried N. R.
Ma‘rifahtun N.

Posttest
65
65
60
80
55
65
65
60
70
80
65
65
65
60
60
65

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

8. Pembahasan
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, maka analisis data dalam penelitian
ini adalah menggunakan pendekatan statistik yaitu Uji-T (T-Test). Pemecahan masalah
penelitian dapat dilakukan sebagai berikut:

86

a. Menguji homogenitas data
1) Uji Homogenitas Data Kelompok Eksperimen
Tabel 4
Distribusi Frekuensi Nilai Kelas X MM 1
Kelas Interval
54 – 60
61 – 67
68 – 74
75 – 81
82 – 88
89 – 95
Jumlah
̅

1
2
10
12
2
3
30

57
64
71
78
85
92

̅
-18,9
-11,9
-4,9
2,1
9,1
16,1

57
128
710
936
170
276
2277

(

̅)
357,21
141,61
24,01
4,41
82,81
259,21

̅)
(
357,21
283,22
240,1
52,92
165,62
777,63
1876,7

(

̅)
248,06
76,56
3,06
27,56
150,06
370,56

̅)
(
496,12
306,24
42,84
248,04
300,12
370,56
1763,92

75,9
64,7

2) Uji Homogenitas Data Kelompok Kontrol
Tabel 5
Distribusi Frekuensi Nilai Kelas X MM 2
Kelas Interval
49 – 55
56 – 62
63 – 69
70 – 76
77 – 83
84 – 90
Jumlah
̅

2
4
14
9
2
1
32

52
59
66
73
80
87

̅
-15,75
-8,75
-1,75
5,25
12,25
19,25

104
236
924
657
160
87
2168

67,75
56,9

Ftabel = 3,15
Dari perhitungan uji varians diperoleh Fhitung < Ftabel = 1,14 < 3,15, maka varians-varians
tersebut bersifat homogen.
b. Menguji normalitas data
1) Uji Normalitas Kelas X MM 1
Tabel 6
Tabel penolong pengujian normalitas kelas X MM 1
(

Nilai Posttest
54 – 60
61 – 67
68 – 74
75 – 81
82 – 88
89 – 95
Jumlah

1
2
10
12
2
3
30

0,81
4,002
10,19
10,19
4,002
0,81
30

)
0,19
-2,002
-0,19
1,81
-2,002
2,19
0

(

)
0,04
4,008
0,04
3,28
4,008
4,8
16,18

(

)
0,05
1,001
0,0004
0,32
1,001
5,93
8,3
87

Berdasarkan perhitungan dan tabel di atas, ditemukan bahwa harga Chi Kuadrat



hitung X

2

hitung

  8,3 . Harga Chi Kuadrat tabel  X

2

tabel

 = 11,07. Karena harga

Chi Kuadrat hitung lebih kecil dari Chi Kuadrat tabel (X2hitung ˂ X2tabel ) yaitu 8,3 ˂ 11,07,
maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data nilai posttest kelas X MM 1 tersebut
normal.
2) Uji Normalitas Kelas X MM 2
Tabel 7
Tabel penolong pengujian normalitas kelas X MM 2
(

)

(

)

(

)

Nilai Posttest
49 – 55
56 – 62
63 – 69
70 – 76
77 – 83
84 – 90
Jumlah

2
4
14
9
2
1
32

0,86
4,27
10,87
10,87
4,27
0,86
32

1,14
-0,27
3,13
-1,87
-2,27
0,14
0

1,3
0,07
9,8
3,5
5,15
0,02
19,84

1,51
0,02
0,9
0,32
1,21
0,02
3,98

Berdasarkan perhitungan dan tabel di atas, ditemukan bahwa harga Chi Kuadrat



hitung X

2

hitung

  3,98 . Harga Chi Kuadrat tabel  X

2

tabel

 = 11,07. Karena harga

Chi Kuadrat hitung lebih kecil dari Chi Kuadrat tabel (X2hitung ˂ X2tabel ) yaitu 3,98 ˂ 11,07,
maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data nilai posttest kelas X MM 2 tersebut
normal.
c. Menguji hipotesis dengan Uji-T
Langkah-langkah perhitungan uji hipotesis dengan Uji-T adalah:
1) Menentukan H0 dan H1
H0 : 1 = 2 : Tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika pada materi SPLDV
dengan menggunakan model pembelajaran two stay two stray yaitu
kelas X MM 1 dengan kelas yang menggunakan model
pembelajaran pair check yaitu kelas X MM 2.
H1 : 1

2 : Ada perbedaan prestasi belajar matematika pada materi SPLDV
dengan menggunakan model pembelajaran two stay two stray yaitu
kelas X MM 1 dengan kelas yang menggunakan model
pembelajaran pair check yaitu kelas X MM 2.

2) Menentukan taraf signifikan

yaitu ( = 0,05) atau 5

serta derajat kebebasannya

(dk) dengan rumus dk = n1 + n2 – 2 .
dk = n1 + n2 – 2
= 30 + 32 – 2 = 60,, Sehingga Ttabel = 2,0003

88

3) Menentukan Thitung dengan statistik uji yaitu Uji-T.
(
√
(
√

)

)

(

Maka Thitung :
̅̅̅ ̅̅̅

)

(

)

√

√
√

√
√
√

C. Penutup
1. Kesimpulan
Pada analisis data ini, penulis menggunakan Uji-T dalam menganalisa data-data
yang diperoleh. Hasil dari analisis data-data tersebut adalah Thitung > Ttabel = 4,37 >
2,0003, maka H0 ditolak dan Ha diterima, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan
antara prestasi belajar siswa kelas X MM 1 (kelas eksperimen) yang diajar dengan
menggunakan model pembelajaran two stay two stray dan siswa kelas X MM 2 (kelas
kontrol) yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran pair check pada materi
Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) di SMK Al Islah Surabaya
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ABSTRAK
Kurikulum 2013 mengharuskan siswa untuk aktif untuk mengamati, menanya, menalar,
mencoba, mengeksplor, dan menyimpulkan materi yang diberikan oleh guru. Dalam
makalah ini pemakalah menggunakan dua model pembelajaran yang berbeda untuk
dapat meningkatkan prestasi belajar matematika, yaitu model pembelajaran AIR
(Auditory Intellectually Repetition) dan model pembelajaran RME (Realistic
Mathematics Education).Rumusan masalah dalam makalah ini adalah apakah ada
perbedaan hasil belajar matematika materi relasi himpunan antara siswa yang diajar
dengan menggunakan model pembelajaran AIR (Auditory Intelektual Repetition)
dengan model pembelajaran RME (Realistic Mathematics Education) di kelas VII SMP
Negeri 3 Waru ?. Sedangkan tujuan dalam makalah ini adalah untuk mengetahui apakah
ada perbedaan hasil belajar matematika materi relasi himpunan antara siswa yang diajar
dengan menggunakan model pembelajaran AIR (Auditory Intelektual Repetition)dengan
model pembelajaran RME (Realistic Mathematics Education) di kelas VII SMP Negeri
3 Waru.Makalah ini termasuk penelitian eksperimen. Dalam penelitian eksperimen
dibutuhkan dua kelas sebagai sebagai sampel. Untuk menentukan sampel digunakan
metode pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling. Metode
pengumpulan data menggunakan metode tes dan metode dokumentasi. Sedangkan
metode analisis data menggunakan analisis data statistic dengan menggunakan rumus
uji-t.Berdasarkan dari hasil analisis data, diperoleh thitung = 3,27 > ttabel = 1,99773 jadi
dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika materi relasi
himpunan antara siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran AIR (Auditory
Intellectually Repetition) dan model pembelajaran RME (Realistic Mathematic
Education) di kelas VII SMP Negeri3 Waru.
Kata Kunci :Auditory Intellectually RepetitionRealistic Mathematic Education
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A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
Matematika merupakan ilmu universal yang mempunyai peran penting dalam
berbagai disiplin ilmu dan mengembangkan daya pikir manusia. Matematika merupakan
disiplin ilmu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari hari, dengan belajar
metematika seseorang dilatih untuk berpikir kreatif, kritis, jujur dan dapat
mengaplikasikan ilmu matematika dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam
kehidupan sehari hari maupun dalam disiplin ilmu lainnya. Karena matematika ini
merupakan ilmu yang sangat penting, maka hal inilah yang menjadi salah satu faktor
mengapa metematika dijadikan pelajaran wajib disetiap jenjang pendidikan.
Matematika

memang

sering

digambarkan

sebagai

pelajaran

yang

sulit,

membosankan, bahkan menakutkan. Karena anggapan tersebut maka siswa tidak
menyukai pelajaran matematika. Oleh karena itu maka perlu dikembangkan berbagai
cara untuk mengajarkannya, guru diharapkan mempunyai kemampuan untuk
menciptakan model pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan agar proses
belajar tidak membosankan, sehingga siswa dapat menerima pelajaran dengan baik.
Semenjak diberlakukannya kurikulum 2006 atau KTSP, guru diberikan kebebasan
untuk menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki
siswa. Dengan ini guru harus bisamenerapkanmodel pembelajaran yang sesuai dengan
masalah yang dipelajari.
Dengan berubahnya kurikulum 2006 menjadi Kurikulum 2013 atau pendidikan
berbasis karakter merupakan kurikulum baru yang dicetuskan kementrian pendidikan
dan kebudayaan RI. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang mengutamakan
pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter.Dalam kurikulum 2013 kemampuan
siswa dituntut untuk paham atas materi yang diajarkan, aktif dalam diskusi dan
presentasi serta, memiliki sopan santun yang tinggi.Dengan kurikulum 2013 siswa harus
aktif untuk mengamati, menanya, menalar, mencoba, mengeksplor, dan menyimpulkan
materi yang diberikan oleh guru.Kurikulum 2013 menekankan pada siswa agar lebih
kreatif dan innovatif.
Oleh karena dibutuhkan model pembelajaran yang dapat menunjang pelaksanaan
kurikulum 2013.Banyak model pembelajaran yang dapat diterapkan di sekolahan untuk
meningkatkan prestasi belajar siswa.Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua
model pembelajaran yang berbeda untuk dapat meningkatkan prestasi belajar
matematika, yaitu model pembelajaran AIR (Auditory Intellectually Repetition) dan
model pembelajaran RME (Realistic Mathematics Education).
Model pembelajaran AIR (Auditory Intellectually Repetition) merupakan salah satu
model pembelajaran dengan pendekatan kontruktivis yang menekankan bahwa belajar
haruslah memanfaatkan semua alat indra yang dimiliki siswa. Istilah AIR merupakan
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kependekan dari Auditory Intellectually Repetition yang merupakan komponen dari
model pembelajaran tersebut. Auditory yang bermakna bahwa belajar haruslah dengan
melalui mendengarkan, menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, mengemukakan
pendapat, dan menanggapi, Intellectually yang bermakna bahawa belajar haruslah
menggunakan kemampuan berpikir (minds-on) belajar haruslah dengan konsentrasi
pikiran dan berlatih menggunakannya melalui bernalar, menyelidiki, mengidentifikasi,
menemukan, mencipta, mengkonstruksi, memecahkan masalah, dan menerapkan dan
Repetition

merupakan pengulangan yang bermakna pendalaman, perluasan,

pemantapan dengan

cara siswa dilatih melalui pemberian tugas atau quis

(http://www.sman1kesamben.com/detail-berita-data182.html).

Sebagai

model

pembelajaran kontruktivistik, AIR (Auditory Intellectually Repetition) menempatkan
siswa sebagai pusat perhatian utama dalam kegiatan pembelajaran melelui tahapantahapannya, siswa diberikan kesempatan secara aktif, kreatifitas dan terus menerus
membangun sendiri pengetahuannya secara personal maupun sosial sehingga terjadi
perubahan konsep menjadi lebih rinci dan lengkap.
Pembelajaran matematika tidak hanya dengan pendekatan kontruktivis yang
menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua alat indra yang dimiliki
siswa tetapi dapat juga ditekankan pada keterkaitan antara konsep-konsep matematika
dengan pengalaman peserta didik dalam kehidupan sehari-hari atau pada kehidupan
realistik. Sehingga peserta didik akan merasa akrab dan senang dengan materi yang
dipelajarinya serta mampu memahami materi itu melalui aktivitasnya. Maka dapat
digunakan salah satu model yang dilakukan oleh pendidik dalam proses pembelajaran
yang berdasarkan pada kehidupan nyata yaitu dengan model pembelajaran
RME(Realistic Mathematics Education).
Model pembelajaran RME (Realistic Mathematics Education) dapat mendorong
kegiatan belajar, kreativitas dan membangkitkan minat belajar sehingga dapat
meningkatkan

hasil

belajar

siswa. RME (Realistic

Mathematics

Education)

menekankan pada keterampilan proses, berdiskusi, berkolaborasi, berargumentasi, dan
mencari kesimpulan dengan teman sekelas. Dalam hal ini model pembelajaran dengan
RME siswa aktif di push untuk bekerja atau bahkan mengkonstruksi diharapkan untuk
membangun sendiri konsep-konsep matematika, sehingga RME (Realistic Mathematics
Education) dengan potensi untuk meningkatkan hasil belajar matematika dari siswa.
Dengan melihat konsep model pembelajaran

AIR (Auditory Intellectually

Repetition) diatas dan model pembelajaran RME (Realistic Mathematics Education),
maka pemakalah mencoba menerapkannya dengan judul

“ Penerapan Model

Pembelajaran AIR dan RME Pada Pembelajaran Matematika di SMP Negeri 3
Waru”.
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2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian

latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu

permasalahan dalam makalah ini adalah sebagai berikut ―Apakah ada perbedaan hasil
belajar matematika materi relasi himpunan antara siswa yang diajar dengan
menggunakan model pembelajaran AIR (Audiotory Intellectually Repetition) dan model
pembelajaran RME (Realistic Mathematic Education) di kelas VII SMP Negeri 3 Waru
?‖
3. Tujuan
Adapun tujuan dari makalah ini adalah untuk memperoleh jawaban atas masalah
yang telah dirumuskan di atas. Secara rinci tujuan tersebut adalah untuk mengetahui
apakah ada perbedaan hasil belajar matematika materi relasi himpunan antara siswa
yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran AIR (Auditory Intelektual
Repetition) dengan model pembelajaran RME (Realistic Mathematics Education) di
kelas VII SMP Negeri 3 Waru.
4. Manfaat
Berdasarkan tujuan yang akan dicapai dalam makalah ini, manfaatnya adalah sebagai
berikut:
a. Bagi Peneliti
1) Memberi tambahan wawasan dan ilmu terhadap peneliti sehingga lebih mantap
dalam menjalankan tugas sebagai pengajar.
2) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam melakukan penelitian dan juga
mendapatkan tambahan pengalaman baru dalam proses pembelajaran.
b. Bagi Siswa
1) Untuk menciptakan suatu pembelajaran yang benar-benar dapat memacu siswa
lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran.
2) Menciptakan

suasana

lingkungan

belajar

yang

akrab,

menarik,

dan

menyenangkan bagi siswa.
c. Bagi Sekolah
1) Proses belajar mengajar akan lebih efektif, efisien, dan menyenangkan.
2) Proses belajar mengajar di sekolah lebih bervariatif.
3) Dengan adanya penelitian ini maka pihak sekolah lebih mudah mendorong para
guru untuk meningkatkan dan menggunakan model pembelajaran AIR
(Audiotory Intellectually Repetition) dan model pembelajaran RME (Realistic
Mathematic Education) sehingga hasil belajar siswa menjadi lebih baik.
d. Bagi Guru
1) Memberikan masukan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
2) Membantu guru dalam memilih model pembelajaran dan metode yang sesuai
sehingg dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam belajar matematika.
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B. Metode Penelitian
1. Rancangan Penelitian
Berdasarkan tujuan dan rumusan permasalahan yang peneliti ajukan, maka
penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen.Yang dimaksud

penelitian

eksperimen adalah penelitian yang berusaha mencari variabel. Penelitian eksperimen ini
bertujuan untuk menyelediki dua kelompok dengan cara memberi perlakuan yang
berbeda pada dua kelompok tersebut, kemudian membandingkan hasilnya.
Dalam hal ini , penelitian dibagi menjadi dua yaitukelompok eksperimen dan
kelompok kontrolyang di ambil dari siswa kelas VII SMP Negeri 3 Waru Sidoarjo
tahun ajaran 2014/2015.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rancangan penelitian sebagai berikut:

A

B

Treatment

Post Test

><

T

><

T

Gambar 3.1 Rancangan Penelitian
Keterangan:
A : Kelas yang diberi perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran AIR
(Auditory Intellectually Repetition)
B : Kelas yang diberi perlakuan dengan menggunakan model

pembelajaran

RME (Realistic Mathematic Education)
T

: Tes akhir

2. Populasi dan sampel
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah,
siswa kelas VII di SMP Negeri 3 Waru Sidoarjo tahun ajaran 2014-2015.
2. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi
tersebut. Suharsimi Arikunto menjelaskan sampel adalah sebagian atau wakil dari
populasi yang diteliti. Sampel yang dipilih dalam penelitian harus representatif yang
menggambarkan keseluruhan karakteristik dari suatu populasi. Sesuai dengan
masalah yang diteliti dan rancangan penelitian yang digunakan maka dibutuhkan
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dua kelas sebagai sampel yaitu kelas VIIH sebagai kelas AIR(Auditory
Intellectually Repetition) dan kelas VII G sebagai kelas RME

(Realistic

Mathematic Education).
Untuk menentukan sampel diatas digunakan metode pengambilan sampel
dengan menggunakan purposive sampling. Menurut Sugiyono (2012 : 117)
pengertian purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan berdasarkan
kriteria-kriteria atau pertimbangan tertentu. Adapun kriteria-kriteria penentuan
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a) Kemampuan belajar kedua kelas yang relatif sama.
b) Peneliti diberi jadwal mengajar di kedua kelas tersebut.
3. Teknik Pengeumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk
mengumpulkan data-data penelitian yang relevan dan akuran pada saat kegiatan
penelitian berlangsung. Dalam pengumpulan suatu data sangat dibutuhkan teknik yang
benar pelaksanaan penelitian berjalan dengan baik sehingga diperoleh suatu data yang
relvan dan mendukung kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik
pengumpulan data berupa tes dan dokumentasi
a. Tes.
Menurut Arikunto (2006: 150) pengertian tes adalah serentetan latihan serta alat
lain digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan intelegensi, kemampuan,
bakat yang dimiliki individu/kelompok.
Tes yang akan digunakan dalam teknik pengumpulan data ini adalah dengan
menggunakan tes subjektif.Tes subjektif digunakan untuk menentukan hasil belajar
siswa.
b. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau
variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.
Metode dokumentasi digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa, dan
untuk pembentukan kelompok kooperatif.
4. Instrument Penelitian
Menurut Arikunto (2006: 160) instrument penelitian adalah alat atau fasilitas yang
digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan
hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih
mudah diolah.
Dalam penelitian ini terdapat satu jenis instrument penelitian, yaitu instrument
untuk mengukur variabel hasil belajar siswa yaitu dengan menggunkan tes.
a. Silabus
b. Rencana Pelaksananan Pembelajaran (RPP)
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c. Lembar Kerja Siswa (LKS)
d. Tes
5. Prosedur Pengumpulan Data
a. Tahap Persiapan
Pada tahap ini, penelitian membuat perangkat pembelajaran yaitu silabus, RPP
(Rancangan Perangkat Pembelajaran), instrument, bahan ajar, media pembelajaran,
dan LKS (Lembar Kerja Siswa).
b. Tahap Pelaksanaan
Setelah mendapatkan persetujuan atau izin penelitian, kemudian peneliti
melakukan pembelajaran dengan model yang berbeda di kedua kelas. Kelas VII H
diberi model pembelajaran AIR (Audiotory Intellectually Repetition) sedangkan
kelas VII G diberi model pembelajaran RME (Realistic Mathematic Education).
Setelah kedua kelas diberikan model pembelajaran yang berbeda peneliti
memberikan tes dengan soal tes yang sama dan pelaksanaan yang sama. Tes ini
digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah dilakukan perlakuan.
c. Tahap Akhir
Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis data.Dimana peneliti menggunakan
analisis data uji-t. Skor dari instrument tes akan dihitung menggunakan rumus uji-t
score, yang nantinya peneliti akan mengetahui adakah perbedaan hasil belajar siswa
yang menggunakan model pembelajaran AIR (Auditory Intellectually Repetition)
dan model pembelajaran RME (Realistic Mathematic Education).
6. Teknik Analisis Data
Dalam teknik analisis data, penelitian ini menggunakan analisi kuantitatif, yaitu
suatu teknik analisis yang engenalisisannya dilakukan dengan perhitungan, karena
berhubungan dengan angka pada skor test akhir siswa setelah dilaksanakan proses
belajar mengajar. Tujuan dari analisis data ini adalah untuk mencari kebenaran data
yang nantinya dipergunakan untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan dalam
penyelidikan.
Analisis data yang digukana dalam penelitian ini adalah analisis data statistik, hal
ini dikarenakan data yang diperoleh berupa data kuantitatif yaitu skor tes akhir siswa
setelah dilakukan proses belajar mengajar.
Tes hasil belajar diberikan kepada kedua kelas sampel. Sampel hasil belajar
berguna untuk melihat perbandingan hasil belajar kedua kelas sampel. Data yang
diperoleh diuji secara statistik dengan menggunakan uji-t.

√
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S diperoleh dari
(

)

(

)

Keterangan:
t

= Distribusi perbedaan mean atau rasio

s

= Standar deviasi

̅

= Mean dari kelas VII G yang menggunakan model pembelajaran RME
(Realistic Mathematc Education)

̅

= Mean dari kelas VII Hyang menggunakan model pembelajaran AIR
(Audiotory Intelectually Repetition)

n1

= Banyaknya siswa darikelas VII Gyang menggunakan model pembelajaran
RME (Realistic Mathematc Education)

n2

= Banyaknya siswa dari kelas VII H yang menggunakan model pembelajaran
AIR (Audiotory Intelectually Repetition)

s1

= standar deviasi dari kelas VII G yang menggunakan model pembelajaran
RME (Realistic Mathematc Education)

s2

=standar deviasi dari kelas VII H yang menggunakan model

pembelajaran

AIR (AudiotoryIntelectully Repetition)
Setelah analisis data selesai, selanjunya akan dilakukan penyajian hipotesis dengan
langkah-langkah sebagai berikut:
1. Menentukan H0 dan H1
2. Menentukan taraf signifikan yaitu (
) atau 5% serta menghitung derajat
kebebasan (dk) dengan rumus : dk = na + nb -2
3. Menentukan nilai thitung
4. Menentukan kriteria penerimaanhipotesis

diterima jika
ditolak jika

atau

5. Menarik kesimpulan
H0 diterima atau H1ditolak
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C. Tujuan
Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar
matematika materi relasi himpunan antara siswa yang diajar dengan menggunakan model
pembelajaran AIR (Auditory Intelektual Repetition) dengan model pembelajaran RME
(Realistic Mathematics Education) di kelas VII SMP Negeri 3 Waru.
D. Cara Kerja
Model pembelajaran yang menekankan pada kegiatan belajar siswa, dimana siswa
secara aktif membangun sendiri pengetahuannya secara pribadi maupun kelompok, dengan
cara mengintegrasikan ketiga aspek tersebut. model pembelajaran AIR mirip dengan SAVI
dan VAK, bedanya hanyalah pada Repetisi yaitu pengulangan yang bermakna pendalaman,
perluasan, pemantapan dengan cara siswa dilatih melalui pemberian tugas atau quis.
E. Hasil
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh thitung=3,27. Karena karena thitung = 3,27terletak
di daerah penolakan H0maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, dan H1 diterima. Jadi ada
perbedaan hasil belajar matematika materi relasi himpunan antara siswa yang diajarkan
dengan model pembelajaran AIR (Auditory Intellectually Repetition) dan model
pembelajaran RME (Realistic Mathematic Education) di kelas VII SMP 3 Waru .
F. Pembahasan
Berdasarkandari hasil analisis statistik, diperoleh kesimpulan bahwa ada perbedaan
hasil belajar matematika materi relasi himpunan antara siswa yang diajarkan dengan model
pembelajaran AIR (Auditory Intellectually Repetition) dan model pembelajaran RME
(Realistic Mathematic Education) di kelas VII SMP 3 Waru. Hasil penelitian didapatkan
nilai rata-rata untuk kelas VII G yang menggunakan model pembelajaran RME (Realistic
Mathematic Education) yaitu 92,12. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ratarata kelas VII H yang menggunakan model pembelajaran AIR (Auditory Intellectually
Repetition), yaitu 68,94.
Hasil belajar matematika siswa materi relasi himpunan dengan menggunakan model
pembelajaran RME (Realistic Mathematic Education) hasilnya lebih baik dari pada hasil
belajara matematika siswa materi relasi himpunan dengan menggunakan model
pembelajaran AIR (Auditory Intellectually Repetition).
Dikarenkan dalam pembelajaran dengan menggunakanmodel pembelajaran RME
(Realistic Mathematic Education) lebih memberikan makna pada siswa dengan mengaitkan
materi pelajaran di kehidupan nyata siswa.Sehingga siswa lebih senang, aktif, dan
termotifasi untuk belajar.Pada model pembelajaran RME (Realistic Mathematic Education)
juga menekankan pada keterampilan proses, berdiskusi,, berkolaborasi, berargumentasi, dan
mencari kesimpulan dan mencari kesimpulan dengan teman sekelas. Dengan cara ini siswa
dapat menemukan sendiri bentuk penyelesaian suatu soal atau masalah yang diberikan
berdasarkan pengalaman yang dialaminya secara langsung oleh siswa. Sedangkan model
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pembelajaran AIR (Auditory Intellectually Repetition) memuat tiga aspek yang harus
diintegrasikan yakni Auditory, Intellectually, Repetition sehingga model pembelajaran AIR
(Auditory Intellectually Repetition) membutuhkan waktu yang lama dan menyebabkan
timbulnya kejenuhan dalam proses belajar mengajar.

DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: rineka
Cipta.
Arikunto, Suharsimi. 2007. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
Arifin, Zainal. 2011. Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru. Bandung. PT Remaja
Rosdakarya.
Dimyati dan Mudjiono. 2006. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta.
Gildus, Mikael. 2013. Meningkatkan Kreativitas Belajar Matematika Dengan Menggunakan
Model Pembelajaran Auidiotory Intellectually Repetition (AIR) kelas X-2 SMK
Kartika IV-3 Surabaya Tahun Ajaran 2012-2013. Skripsi Tidak Diterbitkan.
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
Indriani,

Gita. 2013. Pengertian Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling.
http://www.academia.edu/5036760/Populasi_Sampel_and_Teknik_Sampling.
Diakses tanggal 25 Januari 2015 pukul 10.15.

Lorinda,

Lora.
2012.
Model
Pembelajaran
Realistic
Mathematic
Education(RME).http://blognyalorinda.blogspot.com/2012/02.modelpembelajararmerealistic.html.diakses tanggal 05 Agustus 2014 pukul 13.45

Masidjo. 1995. Penilaian Pencapaian Hasil Belajar Siswa di Sekolah. Yogyakarta: Kanisius.
Muhajroh, Layinatul. 2013. Meningkatkan Hasil Belajar Pada Materi Bilangan Pecahan dengan
Pembelajaran Matematika Realistik pada Siswa Kelas VII MTS. AL Amin
Keboharan Krian. Skripsi Tidak Diterbitkan. Universitas PGRI Adi Buana
Surabaya.
Purwoto. 2003. Strategi Pembelajaran Matematika. Surakarta: UNS Press.
Rochmahwati, Yeni. 2013. Dampak Perubahan Kurikulum Pendidikan.
rochmahwati.blogspot.com/2013/04/dampak-perubahan-kurikulumpendidikan.html. Diakses tanggal 25 Januari 2015 pukul 10.20.

http://yeni-

Rusman. 2012. Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru Edisi
Kedua. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
Sudjana. 2002. Metode Statistika. Bandung: Tarsito.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitati, dan, R&D. Bandung. Alfabeta.
Slameto. 2010. Belajar Dan Factor-Faktor Yang Memepengaruhinya. Jakarta: rineka cipta.
Trianto. 2007. Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorentasi Konstruktivistik. Jakarta:
prestasi pustaka.
99

Wahidah, Madjidatul. 2013. Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siwa Melalui
Pendekatan Pembelajaran RME Di Kelas XI_APK SMK PGRI 7 Surabaya Pada
Pokok Bahasan Logika Matematika Tahun Ajaran 2012-2013. Skripsi Tidak
Diterbitkan. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
Yamin, M. 2007. Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi. Jakarta: Gaung Persada
Press.________. 2012. Desain Baru Pembelajaran Konstruktivistik. Jakarta:
Referensi.

Kemampuan Memecahkan Masalah Matematika Siswa Kelas X pada Materi Sistem
Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) MenggunakanTeori Polya
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Program Studi Pendidikan Matematika. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan kemampuan memecahkan
masalah siswa kelas X pada materi sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV).
Kemampuan memecahkan masalah adalah kemampuan atau potensi atau keterampilan siswa
untuk menemukan jalan keluardan penyelesaian dari suatu masalah yang terjadi dalam
kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini kemampuan pemecahan masalah siswa dilihat dari
penggunaan teori Polya. Karena penggunaan teori Polya ini akan mendidik siswa berpikir secara
sistematis, mampu mencari berbagai jalan keluar dari suatu kesulitan yang dihadapi,
menganalisis suatu masalah dari beberapa aspek.
Populasi penelitian ini adalah 30 siswa SMK Negeri 6 Surabaya, kelas X Usaha
Perjalanan Wisata (UPW) 01. Prosedur penelitian ini dilakukan sesuai prosedur yang telah
dibuat oleh penulis, yaitu dengan membuat soal tes berupa soal cerita yang divaliditasi oleh
validator lalu diberikan kepada siswa untuk dikerjakan dan hasil tes dianalisis oleh penulis. Data
diperoleh dari hasil tes yang telah dikerjakan oleh siswa. Teknik analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif.
Hasil analisis diperoleh dari 3 nomor soal yang telah dikerjakan oleh siswa.
Berdasarkan hasil pekerjaan siswa dalam menyelesaikan masalah pada materi Sistem Persamaan
Linear Dua Variabel (SPLDV) pada kelas X Usaha Perjalanan Wisata (UPW) 01, penulis
mendapatkan tiga kategori skor yang dicapai kelas X – UPW 01, yaitu kategori kurang, sedang,
dan mampu. Kategori kurang sebanyak 4 siswa, kategori sedang sebanyak 21 siswa, dan
kategori mampu sebanyak 5 siswa. Dengan demikian, dapat disimpulkan kemampuan siswa
kelas X UPW 01 dalam memecahkan masalah matematika yang berupa soal cerita berada pada
kategori sedang.
Kata kunci : Kemampuan, Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV), Teori Polya

A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan suatu proses pengubahan tingkah laku dan kemampuan
seseorang menuju ke arah kemajuan dan peningkatan. Dengan pendidikan akan merubah
pola pikir seseorang untuk selalu melakukan motivasi dan perbaikan dalam segala aspek
kehidupan ke arah peningkatan kualitas individu. Di Indonesia, sistem pendidikan nasional
tercantum dalam UUD 1945. Landasan yuridis Sistem Pendidikan Nasional Indonesia
merupakan seperangkat konsep peraturan perundang-undangan Indonesia yang menjadi titik
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tolak Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. Pasal-pasal UUD 1945 sebagai landasan
yuridis pendidikan nasional yaitu, (a) pasal 31, ayat (1),― Tiap-tiap warga negara berhak
mendapatkan pengajaran”, (b) pasal 31, ayat (2),“ Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undangundang”, (c) pasal 32,”Pemerintahan memajukan kebudayaan nasional Indonesia”. Dalam
UU No.2 Tahun 1989, dinyatakan bahwa kebudayaan nasional adalah akar sistem
Pendidikan Nasional.
Menurut Dimyati (dalam Hamzah, 2007:126) ada 6 jenis ilmu yang dipelajari, yaitu:
matematika, fisika, biologi, psikologi, ilmu-ilmu sosial, dan linguistik. Ilmu pengetahuan
matematika merupakan salah satu jenis dari enam materi ilmu tersebut. Matematika adalah
salah satu pelajaran yang selama ini diajarkan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga
tingkat perguruan tinggi. Matematika merupakan pelajaran yang dapat digunakan siswa
untuk memecahkan masalah. Karena dalam pelajaran matematika menuntut siswa untuk
lebih sering berfikir secara logis dan kritis dalam memcahkan suatu masalah sehingga akan
mendapatkan hasil penyelesaian dengan baik.
Dalam memecahkan masalahpun ada tingkat kesulitan soal pemecahan masalah yang
harus disesuaikan dengantingkat kemampuan siswa. Pada anak usia16 tahun pada sekolah
menengah ke atas kemampuan pemecahan masalah erat sekali hubungannya masalah dalam
kehidupan sehari-hari. Disadari atau tidak setiap hari siswa dihadapkandengan berbagai
masalah dalam penyelesaiannya. Dengan demikian, tugas guru adalah membantusiswa
dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang luas yaknimembantu siswa dalam
memahami masalah, sehingga kemampuan dalammemahami konsep masalah bisa terus
berkembang menggunakankemampuan dalam menganalisa alasan mengapa masalah itu
muncul dan terjadi.Dalam matematika hal seperti itu biasanya berupa pemecahan masalah
yangdidalamnya termuat soal cerita untuk mengembangkan kemampuan siswadalam
pemecahan masalah. Terkadang guru menghadapi kesulitan dalam mengajarkancara
menyelesaikan masalah dengan baik. Sementara dipihak lain siswamengalami kesulitan
bagaimana menyelesaikan masalah yang diberikan guru,kesulitan ini muncul karena
mencari jawaban dipandang sebagai satu-satunyatujuan yang ingin dicapai, karena hanya
terfokus pada jawaban.
Dalam kemampuan memecahkan masalah pada matematika sekolah, penulis mengambil
materi sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) SMK kelas X. Pada materi sistem
persamaan linear dua variabel (SPLDV) yang berbentuk soal cerita diharapkan siswa dapat
mengeluarkan kemampuannya untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Penulis
tertarik untuk mengambil materi tentang sistem persamaan linear dua variabel, karena pada
materi ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari sehingga pada penerapan materi
sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) akan memudahkan siswa dalam berfikir.
Namun pada kenyataannya siswa kurang menguasai materi dan konsep pemecahan masalah
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khususnya pada materi sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) yang berbentuk soal
cerita.
Untuk memudahkan pemecahan masalah pada materi sistem persamaan linear dua
variabel (SPLDV) SMA kelas X, penulis menggunakan teori Polya. Menurut penulis, teori
Polya ini akan mendidik siswa berpikir secara sistematis, mampu mencari berbagai jalan
keluar dari suatu kesulitan yang dihadapi, menganalisis suatu masalah dari beberapa aspek.
Selain itu, teori ini juga mendidik siswa agar tidak mudah putus asa dalam menghadapi
kesulitan, dan mendidik siswa percaya pada diri sendiri. Untuk mempermudah pemecahan
masalah pada materi sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) SMK kelas X maka
pada teori Polya ada empat langkah fase penyelesaian masalah. Menurut Polya (dalam
Mustakim, 2009:4) fase penyelesaian masalah meliputi: understanding the problem,
devising a plan, carrying out the plan, and looking back. Langkah-langkah Polya pada
dasarnya adalah belajar metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, dan
teratur secara teliti. Tujuan fase-fase ini adalah untuk memperoleh kemampuan kecakapan
kognitif untuk memecahkan masalah secara rasional, lugas, dan tuntas.
Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akhirnya mengambil judul ―Kemampuan
Memecahkan Masalah Siswa kelas X UPW 01 SMK Negeri 6 Surabaya pada Materi Sistem
Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) Menggunakan Teori Polya‖.

B. Rumusan Masalah
Agar pembahasan tidak keluar dari sasaran penulis yang telah ditulis berdasarkan latar
belakang masalah di atas, perumusan masalah dapat dikemukakan sebagai berikut
―Bagaimana kemampuan memecahkan masalah siswa kelas X-UPW 01 SMK Negeri 6
Surabaya pada materi sistem persamaan linear dua variabel menggunakan teori Polya ? ―

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penulis yaitu untuk mendeskripsikan kemampuan
memecahkan masalah siswa kelas X UPW 01 SMK Negeri 6 Surabaya pada materi sistem
persamaan linear dua variabel (SPLDV) menggunakan teori Polya.

D. Manfaat Penelitian
Menyimak uraian pada tujuan di atas, manfaat penelitian ini, yaitu:
1. Bagi siswa, menumbuhkan kesadaran pentingnya mengembangkan kemampuan dalam
memecahkan masalah matematika.
2. Bagi guru,
a. Penerapan teori Polya dapat mengetahui kemampuan siswa dalam memecahkan
masalah matematika,
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b. Guru dapat memperoleh pengetahuan dan bisa menentukan pemecahan masalah
pembelajaran yang tepat, dan
c. Guru dapat memahami secara mendalam tentang pembelajaran yang dialaminya
3. Bagi sekolah, mengubah paradigma pendidikan sekarang berubah ke arah student centre
yang berarti bahwa proses pembelajaran lebih ditekankan pada aktivitas siswa sebagai
konsekuensinya siswa dituntut untuk memiliki kemampuan dalam memecahkan
masalah.

E. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Karena
pada penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah penulis sendiri. Menurut Nasution
(dalam nisak, 2014:29) menyatakan,
―dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia
sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya bahwa segala sesuatunya belum
mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis
yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semua tidak dapat ditentukan
secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan
sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu,
tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang
dapat mencapainya”.
Dapat dipahami bahwa dalam penelitian kualitatif pada awalnya dimana
permasalahan belum jelas pasti, maka yang menjadi instrumen adalah penulis sendiri.
Tetapi setelah masalah yang akan dipelajari jelas, maka dapat dikembangkan sebagai
instrumen. Setelah fokus penelitian jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan
instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan
membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui tes hasil belajar. Penulis
akan terjun langsung ke lapangan sendiri, mulai pengumpulan data, analisis data dan
membuat kesimpulan.
Pada penelitian kualitatif, penelitian dilakukan pada objek yang alamiah. Artinya
objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh penulis dan kehadiran
penulis tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Dalam penelitian
kualitatif instrumennya adalah orang atau peneliti itu sendiri (humane instrument).
Untuk dapat menjadi instrumen maka penulis harus memiliki bekal teori dan wawasan
yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi situasi sosial
yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.
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2. Data dan Sumber Data
a. Data
Data yang harus dikumpulkan berupa hasil tes siswa, yang diambil dari
pemberian tes. Tes diberikan setelah materi pembelajaran yang telah dijelaskan oleh
guru selesai.
b. Sumber Data
Sumber data yang digunakan yaitu dari siswa kelas X-Usaha Perjalanan Wisata
(UPW) 01 SMK Negeri 6 Surabaya, jalan Margerejo No. 76 Surabaya tahun ajaran
2014/2015 dengan jumlah 30 siswa. Penelitian ini dilaksanakan pada hari Senin,
tanggal 3 November 2014 jam pelajaran ke-7 dan ke-8.
3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian teknik pengumpulan data sangatlah penting, karena dapat
menentukan keberhasilan dari penelitian tersebut. Adapun teknik pengumpulan data
yang digunakan dengan memberikan tes tulis yang berbentuk uraian dengan pokok
bahasan sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) khususnya soal cerita.
Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah melakukan tes
hasil belajar pada pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV).
Sesuai penelitian yang dilakukan, penulis membuat bentuk soal tes hasil belajar dengan
bentuk soal cerita.
Soal yang diberikan dalam tes hasil belajar siswa berjumlah 3 butir soal. Soal ini
mengharuskam siswa mengerjakan menggunkan beberapa metode. sebagai berikut soalsoal yang terdapat pada hasil tes belajar siswa.
1. Harga 4 kg salak dan 2 kg jeruk adalah Rp32.000,00. Sedangkan harga 2 kg salak
dan 5 kg jeruk adalah Rp33.000,00. Berapakah harga 1 kg salak dan 3 kg jeruk ?
(gunakan metode eliminasi)
2. Umur Luna 5 tahun lebih tua dari umur Farrel. Sedangkan jumlah umur mereka
adalah 37 tahun. Berapakah umur masing-masing ? (gunakan metode substitusi)
3. Harga 5 buah buku tulis dan 3 buah pensil adalah Rp14.400,00. Harga 6 buah buku
tulis dan 5 buah pensil adalah Rp22.600,00. Berapakah jumlah harga 9 buah buku
tulis dan 4 buah pensil? (gunakan metode eliminasi-substitusi)

Dalam 1 butir soal yang harus dikerjakan dalam tes hasil belajar, siswa diberikan
waktu selama 15 menit. Setelah waktu habis siswa menyerahkan hasil pekerjaannya
kembali. Penulis akan melakukan pengumpulan data yang didapat dari hasil penelitian
melalui tes hasil belajar tersebut.
4. Teknik Analisis Data
Setelah data dan sumber data terkumpul dengan menggunakan teknik pengumpulan
data di atas, penulis akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis
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secara deskriptif-kualitatif. Tujuannya adalah untuk mendiskripsikan kemampuan siswa
dalam memecahkan masalah matematika pada pokok bahasan sistem persamaan linear
dua variabel (SPLDV).
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data sesuai dari kriteria skor
kemampuan yang dicapai siswa. Data yang telah didapatkan akan diteliti oleh penulis
sesuai kriteria kemampuan yang harus dicapai. Penulis mengambil sampel pada saoal
nomer 3. Adapun kriteria-kriteria yang harus dicapai antara lain
Tabel 1. Rubrik penskoran nomer 3
No.
1.

2.

3.

Kriteria

Skor

Pemahaman Konsep
a. Menuliskan bentuk variabel pemisalan untuk menyelesaikan
masalah
1. Siswa menuliskan pemisalan dengan baik
Misal:
Buku tulis = b
Pensil = p
2. Siswa tidak menuliskan bentuk variabel pemisalan untuk
menyelesaikan masalah dengan baik
b. Menuliskan apa yang diketahui dari soal dengan benar
1. Siswa menuliskan dengan lengkap apa yang diketahui
Harga 5 buku + 3 pensil = Rp 14.400,00
Harga 6 buku+ 5 pensil = Rp 22.600,00
2. Siswa tidak menuliskan dengan lengkap apa yang diketahui
c. Menuliskan apa yang di tanyakan dengan baik
1. Siswa menuliskan dengan lengkap apa yang ditanyakan
Harga 9 buah buku dan 4 buah pensil
2. Siswa tidak menuliskan dengan lengkap apa yang diketahui
Perencanaan Pemecahan Masalah
a. Mengubah apa yang diketahui menjadi kalimat matematika
1. Siswa mengubah soal cerita dan menulis menjadi kalimat
matematika dengan sangat baik
Harga 5 buku + 3 pensil = Rp 14.400,00
5b + 3 p = 14.400 . . . . . . . . . . . . .(1)
Harga 6 buku+ 5 pensil = Rp 22.600,00
6b + 5 p = 22.600 . . . . . . . . . . . . (2)
2. Siswa tidak mengubah dan menuliskan kalimat matematika dengan
baik
Melaksanakan Pemecahan Masalah
a. Mampu menyelesaikan masalah secara runtut, detail, dan tepat
1. Siswa menyelesaikan masalah dengan rinci dan baik

1

0

1

0
1
0

1

0

1

3.800
Substitusikan p = 3.800 ke salah satu persamaan
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No.

Kriteria
(
)

b = 600
2. Siswa tidak menyelesaikan masalah dengan rinci dan baik
b. Menemukan hasil akhir dan menarik kesimpulan
1. Siswa menuliskan hasil akhir dan menarik kesimpulan dengan baik
Diperoleh b = 600 dan p = 3.800
harga 9 buah buku tulis dan 4 buah pensil, maka
9b + 4p
(
)
(
)

Skor

0
1

2. Siswa tidak menuliskan hasil akhir dan menarik kesimpulan
0
Setelah data diolah dengan kriteria-kriteria yang harus dicapai oleh siswa, maka
siswa akan digolongkan ke dalam kategori-kategori sesuai skor yang dicapai siswa.
Siswa dapat dikatakan dalam kategori mampu, sedang, dan kurang untuk setiap nomer
dari soal. Kategori-kategori tersebut dapat dilihat pada label 1 berikut.
Tabel 2. Kategori Skor Pencapaian Siswa
Kategori

Keterangan

5–6
3–4
0–2

Mampu
Sedang
Kurang

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Penyajian Data
Subjek pada penelitian ini adalah kelas X – Unit Perjalanan Wisata (UPW) 01 di
SMK Negeri 6 Surabaya tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah 30 siswa. Dalam
penelitian ini semua siswa masuk kelas dengan baik. Pada awal penelitian yang pertama
dilakukan oleh peneliti yaitu menjelaskan tentang materi persamaan linear khususnya
materi sistem persamanaan linear dua variabel (SPLDV). Pada umumnya, siswa
memperhatikan penjelasan dari guru. Meski ada beberapa siswa yang asyik melakukan
kegiatannya sendiri yaitu berbicara dengan teman sebangkunya dan dandan di dalam
kelas. Namun, setelah diingatkan, siswa fokus dan memperhatikan penjelasaan dari
guru dengan baik. Setelah penjelasan guru selesai, siswa mencatat materi yang
diberikan guru di LCD proyektor dan papan tulis.
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Selesai materi dijelaskan oleh guru, siswa diberikan beberapa soal untuk dikerjakan.
Siswa secara aktif menjawab soal yang diberikan oleh guru, baik di tunjuk atau tidak.
Dalam masalah keaktifan siswa bertanya tentang materi yang belum dipahami dan
dimengerti, penulis menyimpulkan cukup. Untuk bertanya pada guru secara personal
saat guru mulai berjalan keliling ke meja-meja siswa,peneliti menyimpulkan hanya
beberapa siswa yang aktif.
Siswa diberikan tes setelah materi sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV)
selesai, dan tes diberikan pada tanggal 3 November 2014. Hasil tes siswa adalah sebagai
berikut.
Data ketuntasan menyelesaikan masalah (soal), disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 3.Skor siswa kelas X UPW 01 SMK Negeri 6 Surabaya dalam menyelesaikan
masalah
No
Absen
01
02
03
04
05

Soal

Nama Siswa
Ainulita M.
Ajeng Ayu K.
Alya Lesmana R.
Anggi Arta K.
Anggi Pratama

1a
0
1
1
1
0

1b
0
0
1
0
0

1c
0
0
1
0
0

2a
1
1
1
1
1

3a
1
0
1
1
1

3b
1
1
1
1
0

Total

Keterangan

3
4
6
4
2

Sedang
Sedang
Mampu
Sedang
Kurang

2. Pembahasan
Pada soal nomer 3, penulis mendapatkan tiga kategori skor yang dicapai kelas X –
UPW 01, yaitu kategori kurang, kategori sedang, dan kategori mampu.
a. Kategori Kurang
Siswa mendapatkan kategori kurang karena siswa tidak menuliskan jawaban
yang benar, tepat, dan baik serta tidak serius dalam menyelesaikan masalah (soal)
yang diberikan. Siswa tidak menuliskan apa yang diketahui, karena siswa tidak teliti
dalam membaca soal, kurang memahami maksud dari soal. Siswa tidak menuliskan
apa yang ditanyakan, karena siswa hanya terfokus untuk langsung menjawab soal.
Siswa tidak menuliskan kesimpulan dan hasil akhir. Karena siswa hanya terfokus
pada hasil akhir menyelesaikannya dan siswa belum terbiasa menuliskan
kesimpulan di akhir jawaban pada lembar jawaban siswa. Sehingga siswa hanya
menuliskan proses menyelesaikan masalah saja.
b. Kategori Sedang
Siswa mendapatkan kategori sedang karena siswa tidak menuliskan jawaban
yang benar, tepat, dan baik. Siswa tidak menuliskan apa yang diketahui, karena
siswa tidak teliti dalam membaca soal, kurang memahami maksud dari soal. Siswa
tidak menuliskan apa yang ditanyakan, karena siswa hanya terfokus untuk langsung
menjawab soal. Siswa menuliskan kesimpulan dan hasil akhir tapi tidak dengan
baik. Karena siswa hanya terfokus pada proses menyelesaikan masalah, dan
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langsung menuliskan hasil akhirnya langsung tapi siswa tidak menuliskan
kesimpulan dengan baik. Serta siswa belum terbiasa menuliskan kesimpulan pada
akhir jawabannya
c. Kategori Mampu
Siswa mendapatkan kategori mampu karena siswa menuliskan jawaban dengan
benar dan baik sesuai dengan kategori yang diharapkan peneliti. Siswa menuliskan
pemislan, menuliskan apa yang diketahui, menuliskan apa yang ditanyakan dengan
baik.
Siswa menyelesaikan masalah dengan baik, karena siswa benar-benar memahami
soal yang diberikan dan memahami perintah soal tersebut. Siswa menuliskan hasil akhir
dan menyimpulkan jawaban dengan baik. Karena siswa sudah terbiasa menuliskan
kesimpulan pada akhir jawabannya.

G. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil
simpulan bahwa hasil keseluruhan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah materi
sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV), siswa dikatakan mampu jika mencapai skor
13 ≤ n ≤ 18 sebanyak 5 siswa, dikatakan sedang jika mencapai skor 6 ≤ n ≤ 12 sebanyak 21
siswa, dan dikatakan kurang jika mencapai skor 0 ≤ n ≤ 7 sebanyak 4 siswa. Berdasarkan
kategori siswa secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kemampuan siswa dalam
memecahkan masalah pada kelas X-UPW01 adalah sedang.

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah dan Masri Kuadrat. 2009. Mengelola Kecerdasan dalam Pembelajaran. Jakarta: PT.
Bumi Aksara
Mustakim, Rahmat. 2013. Analisis Kesalahan dalam Menyelesaikan Soal Faktorisasi Aljabar
Ditinjau dari Langkah George Polya Siswa Kelas VIII-A di SMP Jalan Jawa Surabaya
Tahun Pelajaran 2012-2013. Skripsi sarjana, UNIPA Surabaya.
Nisak, Awwalul Hidayatun. 2014. Kemampuan Siswa Kelas X SMK Antartika 2 Sidoarjo
dalam Memecahkan Masalah Matematika pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua
Variabel. Skripsi sarjana, UNIPA Surabaya.
Wikisource. 2014. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/Naskah
asli. Tersedia pada http://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945/Naskah_asli. Diakses pada
tanggal 29-07-2014.

108

PENGARUH KEPERCAYAAN DIRI TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA
SISWA KELAS VIIISMPNEGERI 1 SUKODONO
Wilujeng Puri Rahayu1, Nur Azizah2
Email :1 wilujengpr@gmail.com,2nur.azizah2406@gmail.com2
1,2
Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
ABSTRAK
Aktivitas belajar mengajar pada dasarnya adalah interaksi atau hubungan timbal balik
antara guru dan siswa dalam situasi pendidikan. Oleh karna itu, guru di tuntut memiliki
kesadaran, keuletan, dan sikap terbuka di samping kemampuan untuk menciptakan situasi
belajar mengajar yang lebih aktif. Kepercayaan diri merupakan salah satu potensi yang ada
didalam diri seseorang yang aktif. Sikap percaya diri itu akan semakin kuat apabila
mendapatkan dorongan dari orang tua maupun dari guru serta teman terdekat, maka potensi
tersebut akan tumbuh dan berkembang dengan baik.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ―Apakah ada pengaruh kepercayaan diri
terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sukodono?‖.
Subjek dalam penelitian ini adalah kelas VIII-H SMP Negeri 1 Sukodono,dengan
jumlah siswa sebanyak 30 siswa. Dari sampel yang diambil teknik yang digunakan purposive
sampling.
Metode analisis data yang digunakan adalah korelasi product moment dengan taraf
signifikan 5%. Berdasarkan hasil analisis perhitungan korelasi product moment dapat
disimpulkan bahwa r hitung> r tabel dengan r hitung = 0,705 dan r tabel = 0,361maka Ho ditolak dan H1
diterima. Dengan demikian hipotesa dalam penelitian ini menyatakan bahwa ―Ada pengaruh
kepercayaan diri terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sukodono.
Kata Kunci: Kepercayaan Diri, Hasil Belajar, Belajar.
A. Latar Belakang.
Aktivitas belajar mengajar pada dasarnya adalah interaksi atau hubungan timbal balik
antara guru dan siswa dalam situasi pendidikan. Oleh karena itu, guru dituntut memiliki
kesadaran, keuletan, dan sikap terbuka di samping kemampuan untuk menciptakan situasi
belajar mengajar yang lebih aktif. Selain itu siswa juga di tuntut agar memiliki semangat
dan dorongan dalam belajar. Apalagi dalam pembelajaran matematika siswa diharapkan
bisa menguasai dan memahami apa yang di sampaikan oleh guru agar dapat diterapkan
dalam kehidupan sehari – hari.
Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari
kehidupan seseorang baik dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa. Negara Indonesia
sebagai negara berkembang membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas.
Terkait dengan dunia pendidikan untuk menciptakan manusia yang berkualitas dan
berprestasi tinggi maka siswa harus memiliki hasil belajar yang memuaskan.
Hasil belajar yang merupakan tolak ukur maksimal yang telah dicapai siswa setelah
melakukan kegiatan belajar selama waktu yang telah ditentukan bersama dalam suatu
lembaga pendidikan.
Hasil belajar merupakan indikator yang penting untuk mengukur keberhasilan proses
belajar mengajar akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa banyak faktor yang
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mempengaruhi, secara garis besar faktor tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor
dari dalam dan dari luar diri siswa itu sendiri.
Faktor dari dalam diri siswa adalah faktor yang sangat penting untuk menentukan
keberhasilan belajar siswa. Hal tersebut dapat dipahami sebab dalam proses belajar
sasarannya adalah individu sebagai objek belajar
Setiap siswa memiliki sikap percaya diri dalam dirinya masing – masing, namun
kebanyakan mereka tidak melatih, menerapkan, dan membiasakan sikap percaya diri.
Seringkali siswa tidak menyadari atau tidak membiasakan menerapkan sikap percaya diri
agar seseorang dapat lebih mengarahkan dirinya sendiri tanpa pengaruh dan pengendalian
dari orang lain.
Ketika mereka mulai melatih, menerapkan, dan membiasakan diri dalam dirinya untuk
mulai bersikap percaya diri maka semua tindakan yang mereka lakukan akan lebih terarah
dan lebih bermanfaat sehingga dapat memperoleh hasil yang baik dan memuaskan.
Dalam proses pendidikan sikap percaya diri sangat penting dan erat kaitannya dengan
proses belajar mengajar, khususnya pada mata pelajaran matematika. Karena matematika itu
sendiri memiliki penyelesaian yang runtut dan berkesinambungan agar dicapai hasil belajar
yang maksimal.
Ada beberapa siswa yang cenderung kurang percaya diri dalam pembelajaran di sekolah
itu dikarenakan siswa belum siap menerima pembelajaran. Contohnya siswa disuruh
mengerjakan soal kedepan tetapi siswa takut dan ragu mengerjakan soal karena tidak
percaya diri terhadap hasil pekerjaannya.
Kepercayaan diri merupakan salah satu potensi yang ada didalam diri seseorang yang
aktif. Sikap percaya diri itu akan semakin kuat apabila mendapatkan dorongan dari orang
tua maupun dari guru serta teman terdekat, maka potensi tersebut akan tumbuh dan
berkembang dengan baik. Penanaman kepercayaan diri tidak hanya dilakukan oleh orang
tua saja, tetapi juga oleh guru dan lingkungan masyarakat.
Oleh karena itu orang tua maupun guru harus menciptakan lingkungan yang kondusif,
agar kepercaan diri dapat tumbuh dan berkembang pada diri siswa dengan baik serta
berdampak bagi hasil belajar matematika siswa di sekolah.
B. Rumusan Masalah.
Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan suatu permasalahan apakah ada
pengaruh antara kepercayaan diri terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP
Negeri 1 Sukodono ?.
C. Tujuan Penelitian.
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui
apakah ada pengaruh kepercayaan diri terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII
SMP Negeri 1 Sukodono.
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D. Hipotesis Tindakan.
Hipotesis merupakan dugaan sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya. Oleh
karena itu hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh kepercayaan diri terhadap
hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sukodono.
E. Manfaat Penelitian.
Semoga siswa dapat lebih aktif dan terus semangat dalam menerima pembelajaran
matematika dari guru serta dapat meraih cita – citanya dan semoga guru dapat memilih cara
belajar yang baik dan benar agar nyaman dalam menyampaikan pembelajaran ke siswa,
diharapkan siswa tidak mudah bosan dan bisa menumbuhkan sikap percaya diri.
F. Batasan Masalah.
Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu diberikan batasan, agar tidak
terjadi salah penafsiran, antara lain:
1. Kepercayaan diri adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang
memberikan keyakinan kuat pada dirinya sendiri untuk berbuat. Indikator kepercayaan
diri siswa dalam penelitian ini adalah:
a. Adanya sikap kemauan serta usaha, seperti memberanikan diri untuk bertanya
ketika ada mata pelajaran yang tidak dimengerti, berani mengerjakan soal latihan
didepan kelas, tidak mudah putus asa.
b. Adanya sikap optimis, seperti mampu mengerjakan suatu hal dengan baik, belajar
dengan giat untuk mendapatkan nilai yang bagus, merasa mempunyai prestasi yang
baik di sekolah, optimis dengan apa yang telah dikerjakan.
c. Adanya sikap mandiri, seperti berusaha bersikap dewasa dalam menyelesaikan
suatu masalah, dapat menyelesaikan tugas tanpa bantuan orang lain, tidak selalu
bergantung pada orang lain, tidak malu apabila tampil sendirian.
d. Adanya sikap tidak mudah menyerah, seperti menyukai tantangan, tidak mudah
menyerah ketika ada masalah, mempelajari hal – hal baru yang menambah
wawasan, bertanggung jawab dengan apa yang telah di lakukan, tidak cepat merasa
putus asa.
e. Adanya sikap mampu menyesuaikan diri, seperti menyukai kegiatan sosial, mudah
bergaul dengan orang yang belum dikenal, bila ada masalah tidak menyendiri dan
suka berbaur dengan teman yang lain.
f.

Sikap memiliki dan memanfaatkan kelebihan, seperti: mengembangkan bakat yang
dimiliki, memiliki mental yang kuat, tegar dan tahan dalam menghadapi berbagai
masalah hidup.

2. Hasil belajar merupakan hasil dari pencapaian tujuan siswa yang didapat melalui
pembelajaran di sekolah dan akan menjadi hasil serta siswa dapat mengukur bagaimana
kesuksesan belajar yang didapatkannya selama ini yang dinyatakan dalam bentuk tes.
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G. Kajian Teori
1. Pengertian Percaya Diri
Setiap orang mempunyai jati diri yang khas, karena itulah setiap orang dapat
dikatakan makhluk yang unik tanpa duplikat (Sondang, 2004:93). Melihat diri sendiri
atau cermin diri sendiri, maka disinilah seseorang melihat kedalam diri dan menentukan
bagaimana sebaiknya bertindak atau bertingkah laku dalam situasi – situasi tertentu.
Kemampuan melihat diri sendiri merupakan perilaku di luar diri yang akan selalu
konsisten dengan gambaran yang terdapat di dalam diri sendriri (Pongky, 2014:16).
Seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang bagus, mereka memiliki perasaan
yang positif terhadap dirinya, mempunyai keyakinan yang kuat atas dirinya, dan
mempunyai pengetahuan akurat terhadap kemampuan yang dimiliki (Pongky, 2014:15).
Sikap percaya diri mempunyai arti yang berbeda bagaimana sebenarnya dan
bagaimana mengerjakannya jika hal itu diperhatikan. Seperti seseorang yang bersikap
terlalu percaya diri menganggap dirinya hebat atau membanggakan apa saja yang
dimilikinya dan dikerjakannya, hal ini merupakan sikap percaya diri yang tidak sehat
(Pongky, 2014:17).
Sikap percaya diri yang benar adalah sikap yang tahu akan kemampuan dan
kelemahannya, sehingga merasa nyaman dengan keadaan dirinya (Pongky, 2014:18).
Sedangkan sikap percaya diri yang tidak sehat atau tinggi hati adalah refleksi dari
sikap orang yang tidak yakin dan cenderung menganggap orang lain sebagai ancaman
bagi dirinya sendiri (Pongky, 2014:18).
Thantaway, (2005); Pongky, (2014) sependapat mengatakan bahwa percaya diri
adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberikan keyakinan kuat
pada dirinya sendiri untuk berbuat. Percaya diri merupakan salah satu aspek kepribadian
yang sangat penting dalam kehidupan termasuk dalam proses belajar.
2. Bentuk – bentuk Percaya Diri
Dengan melihat dalam literatur ilmiahnya ada beberapa istilah yang berkaitan
dengan percaya diri, yaitu:
a. Self Concept: bagaimana menyimpulkan diri sendiri, melihat potret diri secara
keseluruhan, dan bagaimana mengkonsepsikan diri secara keseluruhan (Pongky,
2014:13).
b. Self Esteem: sejauhmana mempunyai perasaan positif terhadap diri sendiri dan
meyakini adanya sesuatu yang bernilai atau berharga di dalam diri (Pongky,
2014:13-14).
c. Self Efficacy: memiliki atau mempunyai keyakinan atas kapasitas yang dimiliki diri
sendiri untuk bisa menjalankan tugas atau menangani persoalan dengan hasil yang
bagus (Pongky, 2014:14).
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d. Self Confidence: mempunyai keyakinan terhadap penilaian atas kemampuan diri
sendiri, bisa merasakan adanya ―kepantasan‖ untuk berhasil. Self confidence
merupakan kombinasi dari self esteem dan self efficacy (Pongky, 2014:14).
Dapat disimpulkan bahwa percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis
seseorang, di mana individu dapat mengevaluasi keseluruhan dari dirinya sehingga
memberi keyakinan kuat pada kemampuan dirinya untuk melakukan tindakan dalam
mencapai tujuan dalam kehidupan (Pongky, 2014:14).
3. Aspek – Aspek Kepercayaan Diri
Menurut Lauster (1997) orang yang memiliki kepercayaan diri yang positif adalah:
a. Keyakinan akan kemampuan diri yaitu sikap positif seseorang tentang dirinya
bahwa mengerti sungguh – sungguh akan apa yang dilakukannya.
b. Optimis yaitu sikap positif seseorang yang selalu berpandangan baik dalam
menghadapi segala hal tentang diri, harapan dan kemampuan.
c. Obyektif yaitu orang yang percaya diri memandang permasalahan atau segala
sesuatu sesuai dengan kebenaran semestinya, bukan menurut kebenaran pribadi atau
menurut dirinya sendiri.
d. Rasional dan realistis yaitu analisa terhadap suatu masalah, suatu hal, sesuatu
kejadian dengan mengunakan pemikiran yang diterima oleh akal dan sesuai dengan
kenyataan.
4. Pengertian Belajar
Salah satu karakteristik yang membedakan manusia dari makhluk lainnya adalah
kapasitas untuk belajar, karena itulah para pendidik sering mengatakan bahwa belajar
adalah proses yang berlangsung seumur hidup dan tidak terbatas pada pendidikan
formal yang ditempuh oleh individu diberbagai tingkat pendidikan (Sondang,
2004:106).
Belajar juga dapat diartikan sebagai suatu proses atau aktivitas untuk memperoleh
pengetahuan, meningkatkan ketrampilan, memperbaiki tingkah laku, sikap, dan
kepribadian (Suyono & Hariyanto, 2011:9).
Didalam pengertian belajar terdapat makna dari belajar itu sendiri yang merupakan
suatu hal yang mempunyai tujuan, proses berbuat melalui berbagai pengalaman dan
proses melihat, mengamati serta memahami sesuatu (Nana Sudjana, 2013:28).
5. Pengertian Hasil Belajar
Proses belajar mengajar adalah proses bertujuan, yang dinyatakan dalam rumusan
tingkah laku setelah siswa menyelesaikan pengalaman belajarnya. Hasil yang diperoleh
dari penilaian dinyatakan dalam bentuk hasil beelajar (Nana Sudjana, 2013:111)
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H. Kerangka berfikir.
Pembelajaran matematika merupakan proses belajar yang ada di sekolah, sehingga
siswa dibutuhkan sikap yang menunjang dalam hal belajar untuk seperti sikap kepercayaan
diri siswa dalam hal belajar untuk mendukung hasil belajar yang baik dan memuaskan.
Sikap kepercayaan diri yang ada dalam siswa sangat di butuhkan karena siswa di latih
untuk lebih percayaa diri dengan apa yang telah dilakukan dan dikerjakan dalam kegiatan
belajar maupun pada kegiatan di lingkungan masyarakat.
Kepercayaan diri yang ada didalam diri siswa itu sendiri dapat muncul dengan melatih,
menerapkan, dan membiasakan diri dalam dirinya untuk mulai bersikap percaya diri maka
semua tindakan yang mereka lakukan akan lebih terarah dan lebih bermanfaat sehingga
dapat memperoleh hasil yang baik dan memuaskan. Dan siswa akan lebih bersemangat dan
aktif dalam menerima pembelajaran dari guru.
I. Metode Penelitian
1. Rancangan Penelitian
Dalam rancangan penelitian ini variabelnya adalah kepercayaan diri sebagai
variabel bebas (X) terhadap hasil belajar matematika sebagai variabel terikat (Y).
Adapun rancangan penelitian digambarkan sebagai berikut:

X

Y

Keterangan:
X : Kepercayaan Diri
Y : Hasil Belajar Matematika
2. Populasi dan Sampel
Dalam setiap penelitian pasti terdapat subjek yang akan dijadikan sebagai bahan
utama untuk diteliti. Yang kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu populasi dan
sampel.
a. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik
tertentu, jelas, dan lengkap yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang bertindak
sebagai populasi sasaran penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1
Sukodono.
b. Sampel / subjek penelitian adalah satu kelas yaitu siswa kelas VIII-H SMP Negeri 1
Sukodono. Penulis menggunakan teknik sampling purporsive yaitu teknik
penentuan sample dengan pertimbangan tertentu.
3. Tempat, Teknik, dan Metode Penelitian.
Sedangkan tempat penelitian yang digunakan adalah SMP Negeri 1 Sukodono.
Teknik yang dipakai penulis dalam mengumpulkan data yaitu teknik angket dan tes.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan tes. Untuk mengukur
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variabel kepercayaan diri (X) digunakan angket dengan alat ukur skala Likert.
Sedangkan untuk mengetahui tingkat hasil belajar matematika diberikan berupa soal tes
uraian sebanyak 4 soal. Tes yang diberikan pada pokok bahasan menentukan nilai
fungsi.
J. Analisis data hasil penelitian.
Pada dasarnya proses analisis data merupakan cara untuk menemukan jawaban dari
rumusan masalah dalam suatu penelitian. Setelah data diuraikan pada tabel, maka
selanjutnya akan dianalisa untuk kebenaran hipostesis yang telah diujikan, apakah hipotesis
itu diterima atau ditolak.
Data hasil penelitian ini berupa data kuantitatif. Analisis yang digunakan adalah analisis
data statistik digunakan untuk mengolah data kuantitatif yang diperoleh dari kepercayaan
diri dan hasil belajar matematika.
Tabel 1
Jumlah Nilai Angket dan Nilai Matematika Siswa Kelas VIII-H SMP Negeri 1 Sukodono
No.
1.
2.

Variabel
Kepercayaan Diri
Hasil Belajar

N
30
30

Jumlah Nilai
2025
2440

Setelah data pada tabel diatas diperoleh selanjutnya dianalisa data diperoleh harga r =
0,7057
K. Kesimpulan.
Berdasarkan harga kriteria nilai r product moment dengan N = 30 maka 0,7057 adalah
lebih besar dari harga r dalam tabel dengan taraf signifikan yaitu 0,361.
Dengan demikian dari hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa ada pengaruh
positif untuk kepercayaan diri terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP
Negeri 1 Sukodono.
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PADA HASIL BELAJAR MATEMATIKA DI SMP NEGERI 2 SEDATI
Ayu Noer Actavia1, Nanda Aprillya2, Mawaddah Nur Indah Sari3
E-mail :2 apriltemmy@ymail.com
1,2,3
Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI AdiBuana Surabaya
ABSTRAK
Kurikulum 2013 mengharuskan siswa untuk aktif untuk mengamati, menanya, menalar,
mencoba, mengeksplor, dan menyimpulkan materi yang diberikan oleh guru. Dalam penelitian
ini peneliti menggunakan dua model pembelajaran yang berbeda, yaitu model pembelajaran
SGD (Small Group Discussion) dan model pembelajaran NHT (Numbered Head Together).
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada perbedaan hasil belajar
matematika materi relasi himpunan antara siswa yang diajar dengan menggunakan model
pembelajaran SGD (Small Group Discussion) dan model pembelajaran NHT (Numbered Head
Together) di kelas VII SMP Negeri 3 Waru. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar matematika materi relasi himpunan antara siswa
yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran SGD (Small Group Discussion) dan
model pembelajaran NHT (Numbered Head Together) di kelas VII SMP Negeri 3 Waru.
Penelitian ini termasuk penelitian komparatif dengan metode kuantitatif dengan dua
kelas sebagai sampel. Untuk menentukan sampel digunakan metode pengambilan sampel
dengan menggunakan purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan metode tes
dan metode dokumentasi. Sedangkan metode analisis data menggunakan analisis data statistic
dengan menggunakan rumus uji-t.
Berdasarkan dari hasil analisis statistik, diperoleh kesimpulan bahwa ada perbedaan
hasil belajar matematika materi relasi himpunan antara siswa yang diajarkan dengan model
pembelajaran SGD (Small Group Discussion) dan model pembelajaran NHT (Numbered Head
Together) di kelas VII SMP 3 Waru. Hasil penelitian didapatkan nilai rata-rata untuk kelas VII
116

F yang menggunakan model pembelajaran NHT (Numbered Head Together) yaitu 82,46
sedangkan nilai rata-rata kelas VII H yang menggunakan model pembelajaran SGD (Small
Group Discussion) yaitu 68,19.
A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
Peningkatan kualitas pendidikan diupayakan pendidik dan pemerintah. Salah
satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan perubahan – perubahan
kurikulum yang bertujuan pencapaian optimal mutu pendidikan. Pengembangan
kurikulum tidak dapat lepas dari berbagai aspek kehidupan dan faktor-faktor yang
mempengaruhinya, mulai dari pemikiran sampai pada pelaksanaannya, agar kurikulum
itu sesuai dan tepat dengan kebutuhan masyarakat dan peserta didik.
Menurut undang - undang Pasal 1 butir 19 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa ―Kurikulum adalah seperangkat rencana
dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu‖.
Pengembangan kurikulum dimulai dengan suatu proses perencanaan, yaitu
menetapkan berbagai kebutuhan, mengadakan identifikasi tujuan dan sasaran,
menyusun persiapan dan pelaksanaan penyajian yang sesuai dengan segala persyaratan
kebudayaan, sosial, dan pribadi. Oleh karena itu, perencanaan kurikulum harus disertai
dengan analisis yang bertalian dengan berbagai akibat pendekatan-pendekatan yang
dilakukan sebelum penyajian tersebut dilaksanakan. Dalam perencanaan kurikulum,
terjadi suatu proses pengembangan misi berdasarkan nilai-nilai pengembangan
kebijakan; menetapkan tujuan, sasaran dan standar; memilih aktivitas belajar; menjamin
implementasi yang tepat, mengadakan peninjauan kembali dan siap melakukan revisi
bila ternyata terjadi kesalahan.
Pengembangan kurikulum yang pertama terjadi pada tahun 1994, yaitu munculnya
kurikulum 1994 yang merupakan hasil penyesuaian kurikulm 1984. Pada masa itu
terjadi penyederhanaan kurikulum. Penyederhanaan dilakukan pada jumlah mata
pelajaran, bahasa yang sederhana (mudah dipahami guru) dan istilah baku (sesuai
dengan format perundang-undangan) dan format GBPP (Karyadi, 1994:60).
Selanjutnya dilakukan pengembangan lagi yaitu kurikulum 1994 dikembangkan
menjadi kurikulum 2004 yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pengembangan
kurikulum berbasis kompetensi (KBK) memfokuskan pada kompetensi tertentu, berupa
paduan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik
sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya. Penerapan kurikulum
berbasis kompetensi memungkinkan para guru menilai hasil belajar peserta didik dalam
proses pencapaian sarana belajar, yang mencerminkan penguasaan dan pemahaman
terhadap apa yang dipelajari (Mulyasa, 2004:61).
Pada kenyataannya ternyata tantangan dunia pendidikan belum terjawab semua.
Oleh karena itu, pemerintah menyempurnakan kurikulum 2004 (KBK) menjadi
kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) pada tahun 2006. Akan tetapi penerapan
KTSP dianggap masih belum efektif karena kurikulum KTSP dianggap memberatkan
peserta didik. Terlalu banyak materi pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik,
sehingga malah membuatnya terbebani. Perubahan kurikulum ini juga melihat kondisi
yang ada selama beberapa tahun ini. KTSP yang memberi keleluasaan terhadap guru
membuat kurikulum secara mandiri untuk masing-masing sekolah ternyata tak berjalan
mulus. Maka pemerintah melakukan pengembangan yaitu kurikulum 2013.
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Pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 adalah bagian dari melanjutkan
pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang telah dirintis pada tahun
2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara
terpadu, sebagaimana amanat UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
pada penjelasan pasal 35, di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi
kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai
dengan standar nasional yang telah disepakati. Paparan ini merupakan bagian dari uji
publik Kurikulum 2013, yang diharapkan dapat menjaring pendapat dan masukan dari
masyarakat.
Pengembangan kurikulum di Indonesia telah terjadi berkali-kali. Hal ini bertujuan
agar kurikulum yang digunakan pada sekolah-sekolah mampu menghasilkan produk
pendidikan yang unggul, menguasai IPTEK, berdasarkan IMTAK, dan siap bersaing
dengan dunia luar.
Pada pelaksanaan proses pembelajaran masih sangat banyak siswa yang pasif
karena tidak satupun siswa yang bertanya, menjawab pertanyaan ataupun
menanggapi jawaban teman selama proses pembelajaran. Tapi pada kurikulum 2013
siswa dituntut aktif bertanya, aktif menjawab dan aktif berbasis kompetensi. Untuk
mencapai perubahan tingkah laku, ketrampilan dan penguasaan pengetahuan. Hal
tersebut tidak lepas dari peranan pendidik atau guru.
Guru merupakan salah satu komponen dalam proses pembelajaran yang
memegang peranan sangat strategis dalam kurikulum 2013. Guru tidak lagi
berceramah tentang pelajaran yang akan diterima peserta didik akan tetapi guru
merangsang para siswa mencari tahu apa yang akan dipelajari dengan cara membaca
dan bertanya. Guru dalam proses tersebut lebih berperan sebagai fasilitator dan
motivator. Menurut Nana Sudjana, guru dikatakan sebagai fasilitator artinya guru
memberikan kemudahan – kemudahan kepada siswa dalam melakukan kegiatan
belajarnya. Kemudahan tersebut dapat diupayakan dalam berbagai bentuk, antara
lain menyediakan sumber dan alat – alat belajar seperti buku yang diperlukan,
menunjukkan jalan keluar dalam pemecahan masalah yang dihadapi siswa dan
menengahi perbedaan pendapat yang muncul diantara siswa. Sedangkan guru
sebagai motivator artinya guru harus menciptakan kondisi kelas yang merangsang
siswa melakukan kegiatan individual maupun kelompok.
Guru tidak hanya memberikan sejumlah konsep kepada siswa untuk
dimengerti, melainkan yang lebih penting adalah bagaimana konsep - konsep
tersebut dapat bertahan lama dalam fikiran siswa sehingga dapat mempengaruhi
proses belajar siswa. Indikator pencapaian ini dapat dilihat dari aktivitas belajar,
motivasi belajar dan prestasi belajar siswa.
Dalam penerapan kurikulum 2013 ini sedikit membingungkan pendidik karena
pendidik dituntut kreatif dan inovatif untuk merangsang siswa agar siswa mengerti.
Dalam kurikulum 2013 ini siswa dituntut aktif. Peserta didik diarahkan untuk mencari
tahu dan saling tanya jawab tentang pelajaran yang akan mereka terima.
Tuntutan kurikulum diatas, harus dapat dilaksanakan pada mata pelajaran
matematika. Sehingga perlu diterapkan pendekatan dan model pembelajaran yang lebih
bervariasi untuk memotivasi dan merangsang siswa aktif dalam pelajaran. Untuk itu,
guru harus mencari model pembelajaran yang tepat agar siswa dapat tertarik atau lebih
antusias dalam proses belajar mengajar.
Rendahnya efektivitas dan antusias siswa mengakibatkan proses belajar mengajar
kurang optimal. Ditambah lagi dalam pembelajaran di sekolah, matematika merupakan
salah satu mata pelajaran yang masih dianggap sulit dipahami oleh siswa. Oleh karena
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itu dalam proses pembelajaran matematika diperlukan suatu model pembelajaran yang
bervariasi. Artinya dalam penggunaan model pembelajaran tidak harus sama untuk
semua pokok bahasan, sebab dapat terjadi bahwa suatu model pembelajaran tertentu
cocok untuk satu pokok bahasan tetapi tidak untuk pokok bahasan yang lain. Kenyataan
yang terjadi adalah penguasaan siswa terhadap materi matematika masih tergolong
rendah jika dibanding dengan mata pelajaran lain. Kondisi seperti ini terjadi pula pada
SMP Negeri 2 Sedati. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru matematika
yang mengajar di kelas VII F dan kelas VII G bahwa penguasaan materi matematika
oleh siswa masih tergolong rendah. Di SMP Negeri 2 Sedati para pendidiknya sudah
menerapkan kurikulum 2013 bahkan tata letak mejanya pun sudah dibuat berkelompok
– kelompok oleh pendidik di SMP Negeri 2 Sedati agar memudahkan mereka dalam
berdiskusi dan menerapkan kurikulum 2013 dalam proses belajar mengajar. Akan tetapi
model pembelajaran yang diterapkan masih belum bevariasi mungkin hal tersebut yang
membuat penguasaan siswa terhadap materi matematika masih tergolong rendah jika
dibanding dengan mata pelajaran lain.
Oleh karena itu alternatif yang dapat dikembangkan untuk menunjang kurikulum
2013 dan menunjang keaktifan belajar siswa adalah dengan menerapkan model
pembelajaran SGD (Small Group Discussion) dan NHT(Numbered Head Together).
Penerapan model pembelajaran SGD (Small Group Discussion), siswa memperoleh
pengalaman belajar secara efektif melalui interaktif social antara siswa (learner –
learner interaction) terlibat asyik perbincanagan tersemuka (face to face), berdiskusi
untuk menyelesaikan masalah pembelajaran antar teman sebaya. Pada model
pembelajaran ini belajar dalam kelompok-kelompok kecil beranggotakan 3 sampai 4
orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Sedangkan penerapan model pembelajaran NHT (Numbered Head Together)
adalah teknik belajar mengajar Kepala Bernomor (Numbered Heads) dikembangkan
oleh Spencer Kagan (1992). Teknik ini memberikan kesempatan pada siswa untuk
saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain
itu, teknik ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama mereka.
Peneliti akan melakukan penelitian pada pokok materi Himpunan pada kelas VII karena
materi ini dianggap sulit oleh peserta didik.
Untuk itu penelitian ini mengambil judul : ―Penerapan Model Pembelajaran
SGD Dan NHT Pada Pembelajaran Matematika di SMP Negeri 2 Sedati”
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah : ―Apakah ada perbedaan hasil belajar matematika pada materi
relasi himpunan antara siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran
SGD (Small Group Discussion) dan NHT (Numbered Head Together) pada kelas VII F
dan VII G SMP Negeri 2 Sedati ? ‖
3. Tujuan
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas atas
masalah yang telah dirumuskan di atas. Secara rinci tujuan tersebut adalah untuk
mengetahui Apakah ada perbedaan hasil belajar matematika pada materi relasi
himpunan antara siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran SGD
(Small Group Discussion) dan NHT (Numbered Head Together) pada kelas VII F dan
VII G SMP Negeri 2 Sedati.
4. Manfaat
Berdasarkan tujuan yang akan dicapai dalam makalah ini, manfaatnya adalah sebagai
berikut:
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a. Bagi Peneliti
1) Memberi tambahan wawasan dan ilmu terhadap peneliti sehingga lebih mantap
dalam menjalankan tugas sebagai pengajar.
2) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam melakukan penelitian dan juga
mendapatkan tambahan pengalaman baru dalam proses pembelajaran.
b. Bagi Siswa
1) Untuk menciptakan suatu pembelajaran yang benar-benar dapat memacu siswa
lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran.
2) Menciptakan suasana lingkungan belajar yang akrab, menarik, dan
menyenangkan bagi siswa.
c. Bagi Sekolah
1) Proses belajar mengajar akan lebih efektif, efisien, dan menyenangkan.
2) Proses belajar mengajar di sekolah lebih bervariatif.
3) Dengan adanya penelitian ini maka pihak sekolah lebih mudah mendorong para
guru untuk meningkatkan dan menggunakan model pembelajaran SGD (Small
Group Discussion) dan model pembelajaran NHT (Numbered Head Together)
sehingga hasil belajar siswa menjadi lebih baik.
d. Bagi Guru
1) Memberikan masukan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar
mengajar.
2) Membantu guru dalam memilih model pembelajaran dan metode yang sesuai
sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam belajar matematika.
B. Metode Penelitian
1. Rancangan Penelitian
Rancangan peneliian ini dilakukan dengan tujuhan untukmengetahui perbedaan hasil
belajar matematika antara siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran SGD
(Small Group Discussion) dan model pembelajaran NHT (Numbered Head Together) di
VII SMP Negeri 2 Sedati Tahun Ajaran 2014–2015. Berdasarkan tujuan tersebut, maka
jenis penelitian ini adalah menggunakan desain control post-tes yaitu dengan cara
memberi post -tes pada kelas A dan B setelah diberi perlakuan.
Rancangan ini menggunakan dua kelas. Kelas A dalam penelitian ini yang mendapat
pembelajaran matematika dengan model pembelajaran SGD (Small Group Discussion).
Sedangkan dalam penelitian ini yang mendapat pembelajaran matematika dengan
model pembelajaran NHT (Numbered Head Together). Ringkasnya, rancangan ini dapat
dilihat pada polah berikut:
Gambar 3.1. Rancangan Penelitian

Treatment

Post Test

A

><

T

B

><

T

Keterangan :
A
: Kelas VII F yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran NHT
(Numbered Head Together)
B
: Kelas VII G yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran SGD
(Small Group Discusssion)
T
: Tes akhir (Post-test) setelah diberi perlakuan.
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2. Populasi dan sampel
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah,
siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Sedati Sidoarjo tahun ajaran 2014-2015.
2. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi
tersebut. Suharsimi Arikunto menjelaskan sampel adalah sebagian atau wakil dari
populasi yang diteliti. Sampel yang dipilih dalam penelitian harus representatif yang
menggambarkan keseluruhan karakteristik dari suatu populasi. Sesuai dengan
masalah yang diteliti dan rancangan penelitian yang digunakan maka dibutuhkan
dua kelas sebagai sampel yaitu kelas VIIF sebagai kelas NHT(Numbered Head
Together) dan kelas VII G sebagai kelas SGD (Small Group Discussion).
Untuk menentukan sampel diatas digunakan metode pengambilan sampel
dengan menggunakan purposive sampling. Menurut Sugiyono (2012 : 117)
pengertian purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan berdasarkan
kriteria-kriteria atau pertimbangan tertentu. Adapun kriteria-kriteria penentuan
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a) Kemampuan belajar kedua kelas yang relatif sama.
b) Peneliti diberi jadwal mengajar di kedua kelas tersebut.
3. Teknik Pengeumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk
mengumpulkan data-data penelitian yang relevan dan akuran pada saat kegiatan
penelitian berlangsung. Dalam pengumpulan suatu data sangat dibutuhkan teknik yang
benar pelaksanaan penelitian berjalan dengan baik sehingga diperoleh suatu data yang
relvan dan mendukung kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik
pengumpulan data berupa tes dan dokumentasi
a. Tes.
Menurut Arikunto (2006: 150) pengertian tes adalah serentetan latihan serta alat
lain digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan intelegensi, kemampuan,
bakat yang dimiliki individu/kelompok.
Tes yang akan digunakan dalam teknik pengumpulan data ini adalah dengan
menggunakan tes subjektif.Tes subjektif digunakan untuk menentukan hasil belajar
siswa.
b. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau
variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.
Metode dokumentasi digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa, dan
untuk pembentukan kelompok kooperatif.
4. Instrument Penelitian
Menurut Arikunto (2006: 160) instrument penelitian adalah alat atau fasilitas yang
digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan
hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih
mudah diolah.
Dalam penelitian ini terdapat satu jenis instrument penelitian, yaitu instrument
untuk mengukur variabel hasil belajar siswa yaitu dengan menggunkan tes.
a. Silabus
b. Rencana Pelaksananan Pembelajaran (RPP)
c. Lembar Kerja Siswa (LKS)
d. Tes
5. Prosedur Pengumpulan Data
Secara umum prosedur pengumpulan dilakukan dengan tiga tahap :
Pembuatan Rancangan Penelitian
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a. Tahap Persiapan
Pada tahap ini, penelitian membuat perangkat pembelajaran yaitu silabus, RPP
(Rancangan Perangkat Pembelajaran), instrument, bahan ajar, media pembelajaran,
dan LKS (Lembar Kerja Siswa).
b. Tahap Pelaksanaan Penelitian
 Mengumpulkan data, di awali dengan menentukan kelas penelitian. Dalam
penelitian ini mengambil 2 kelas. Kelas yang pertama diberi perlakuan dengan
menggunakan model pembelajaran Small Group Discussion dan kelas yang
kedua diberi perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran Numbered
Head Together.
 Memberikan tes, setelah 2 kelas tersebut diberi Treatment kemudian akan
dilakukan post-test untuk mengambil data.
c. Tahap Akhir
Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis data. Dimana peneliti menggunakan
analisis data uji-t. Skor dari instrument tes akan dihitung menggunakan rumus uji-t
score, yang nantinya peneliti akan mengetahui adakah perbedaan hasil belajar siswa
yang menggunakan model pembelajaran SGD (Small Group Discussion) dan model
pembelajaran NHT (Numbered Head Together).
6. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah seluruh data dari
responden terkumpul. Setelah terkumpul maka langkah selanjutnya adalah mengelolah
data atau mnganalisis data yang meliputi persiapan, tabulasi, dan penerapan data sesuai
dengan penelitian. Analisis data dimaksudkan untuk mencari jawaban atas pertanyaan
penelitian atau tentang masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Data dalam
penelitian ini adalah berupa data kuantitatif, sehingga cara pengelolahannya dilakukan
teknik statistik.
Penelitian ini bertujuan untuk model pembelajaran Small Group Discussion. Maka
untuk menganilisnya dilakukan uji-t. Rumus yang digunakan menurut sugiyono
(2011:138) untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen menggunakan
rumus prasyarat uji-t dengan rumus sebagai berikut:

√
S diperoleh dari
(

)

(

)

Keterangan:
t = distribusi perbedaan mean atau rasio
S = standar deviasi
̅ = Nilai rata – rata kelas VII F
̅ = Nilai rata – rata kelas VII G
= banyaknya siswa kelas VII F
= banyaknya siswa kelas VII G
= standar deviasi dari VII F
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= standar deviasi dari VII G
Setelah analisis data selesai, selanjunya akan dilakukan pengujian hipotesis dengan
langkah-langkah sebagai berikut:
1. Menentukan H0 dan H1
H0 :
Tidak ada perbedaan hasil belajar matematika materi
relasi himpunan antara siswa yang diajar dengan model
pembelajaran SGD (Small Group Discussion) dan model
pembelajaran NHT (Numbered Head Together),
H1 :
Ada perbedaan hasil belajar matematika materi relasi
himpunan antara siswa yang diajar dengan model
pembelajaran SGD (Small Group Discussion) dan model
pembelajaran NHT (Numbered Head Together),
2. Menentukan taraf signifikan yaitu (
) atau 5% serta menghitung derajat
kebebasan (dk) dengan rumus : dk = na + nb -2
3. Menentukan nilai thitung
4. Menentukan kriteria penerimaan hipotesis
diterima jika
ditolak jika

atau

5. Menarik kesimpulan
H0 diterima atau H1 ditolak.
C. Tujuan
Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar
matematika materi relasi himpunan antara siswa yang diajar dengan menggunakan model
pembelajaran SGD (Small Group Discusssion) dengan model pembelajaran NHT
(Numbered Head Together) di kelas VII SMP Negeri2 Sedati.
D. Cara Kerja
Model pembelajaran yang menekankan pada kegiatan belajar siswa, dimana siswa
secara aktif membangun sendiri pengetahuannya secara pribadi maupun kelompok, dengan
cara berdiskusi.
E. Hasil
Berdasarkan analisis data seperti yang telah diuraikan di atas diketahui bahwa dari uji-t
diperoleh thitung = 5,24. Selanjutnya dibandingkan dengan ttebel. Untuk α = 5 % dk = 33 + 36
– 2 = 67 maka diperoleh ttebel =
= 1,99601. Karena thitung = 5,24> ttabel = 1,99601
maka H0 ditolak dan H1 diterima, berarti ada perbedaan antara antara hasil belajar
matematika materi relasi himpunan antara siswa yang di ajar dengan menggunakan model
pembelajaran SGD (Small Group Discussion) dengan model pembelajaran NHT
(Numbered Head Together) di kelas VII SMP Negeri 2 Sedati.
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F. Pembahasan
Menurut analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat dilihat bahwa ada
perbedaan hasil belajar matematika materi relasi himpunan antara siswa yang diajarkan
dengan model pembelajaran NHT (Numbered Head Together) dan model pembelajaran
SGD (Small Group Discussion) yang dilakukan di kelas VII SMP Negeri 2 Sedati. Hasil
penelitian didapatkan rata – rata untuk kelas F yang diajar dengan menggunakan model
pembelajaran NHT (Numbered Head Together) yaitu 82,46. Nilai rata –rata pada kelas F
lebih tinggi dari pada kelas G yang yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran
SGD (Small Group Discussion) yaitu 68,19
Berdasarkan rata – rata hasil belajar matematika siswa materi relasi himpunan dengan
menggunakan model pembelajaran NHT (Numbered Head Together) hasilnya lebih baik
dari pada hasil belajar matematika siswa materi relasi himpunan dengan menggunakan
model pembelajaran SGD (Small Group Discussion).
Dikarenakan berdasarkan penelitian pada model pembelajaran SGD (Small Group
Discussion) siswa asyik main sendiri, mengobrol, cenderung tidak memperhatikan soal dan
bergantung kepada siswa yang pintar didalam kelompok sehingga siswa belum mengerti
dan paham tentang materi yang diberikan.
Apabila dibandingkan dengan model pembelajaran NHT (Numbered Head Together)
siswa lebih bertanggungjawab atas soal yang diberikan oleh guru, siswa lebih antusias
mencari jawaban dan mengerti akan materi yang diberikan oleh guru karena dalam model
pembelajaran NHT (Numbered Head Together), memiliki saat – saat dimana siswa tidak
tahu siapa yang akan ditunjuk oleh guru untuk maju kedepan mempertanggungjawabkan
jawabannya sehingga mereka lebih siap.
G. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menarik dua kesimpulan. Yang pertama, yaitu ada
perbedaan antara hasil belajar matematika materi relasi himpunan antara siswa yang di ajar
dengan menggunakan model pembelajaran SGD (Small Group Discussion) dengan model
pembelajaran NHT (Numbered Head Together) di kelas VII SMP Negeri 2 Sedati. Hal ini
terlihat dari hasil perhitungan uji hipotesis, yaitu thitung = 5,24 > ttabel = 1,99601 maka H0
ditolak dan H1 diterima.
Dan kesimpulan yang kedua, yaitu Model pembelajaran model pembelajaran NHT
(Numbered Head Together) lebih baik dari pada model pembelajaran SGD (Small Group
Discussion). Hal ini terlihat dari perhitungan rata-rata hasil belajar siswa, yaitu kelas NHT
(Numbered Head Together)
dengan rata-rata
dan kelas SGD (Small Group
Discussion) dengan rata-rata 68,19.
H. SARAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat mengemukakan
beberapa saran sebagai berikut:
Yang pertama, yaitu model pembelajaran NHT (Numbered Head Together) dapat
menjadi salah satu alternatif model pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan
keaktifan dan kemampuan kerja sama siswa.
Yang kedua, yaitu berbagai model pembelajaran yang ada dapat digunakan dalam setiap
proses pembelajaran tetapi harus disesuaikan dengan materi pembelajaran dan kondisi
siswa.
Dan yang ketiga, yaitu srana dan prasarana yang mendukung dalam penerapan berbagai
model pembelajaran yang ada menjadi pendorong agar terlaksana dengan baik dan lancar,
sehingga hasil belajar siswa juga dapat meningkat.
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ABSTRAK
Latar belakang dari penelitian ini adalah fakta bahwa matematika merupakan mata
pelajaran yang sulit dan sebagian besar siswa tidak menyukai pelajaran matematika. Salah satu
faktor penyebab siswa tidak senang dengan matematika adalah penggunaan metode
pembelajaran yang kurang tepat atau salah. Dengan menggunakan Drill and Practice Method,
siswa dapat meningkatkan prestasi belajar matematika mereka.
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah ‖ Apakah terdapat perbedaan prestasi
belajar matematika antara siswa yang diberikan Drill and Practice Method dengan siswa yang
diberikan contoh soal pada siswa di SMPN 10 Surabaya?‖. Pada penelitian ini, variabel
bebasnya adalah pembelajaran dengan menggunakan Drill and Practice Method dan
pembelajaran dengan memberikan contoh soal. Variabel terikat dari penelitian ini adalah
prestasi belajar matematika siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada
perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang diberikan Drill and Practice Method
dengan siswa yang diberikan contoh soal pada siswa di SMPN 10 Surabaya.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa SMPN 10 Surabaya dengan
menggunakan sampel kelas VIII – A yang berjumlah 37 siswa dan kelas VIII – B yang
berjumlah 37 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah quota sampling dan
teknik pengumpulan data yang dipakai adalah dokumentasi dan tes. Teknik analisis data dalam
penelitian ini memakai uji-t untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar matematika siswa di
antara dua kelas sampel.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar
matematika antara siswa yang diberikan Drill and Practice Method dengan siswa yang
diberikan contoh soal di kelas VIII-A dan VIII-B SMP Negeri 10 Surabaya.
Kata Kunci: Drill and Practice Method, Prestasi Belajar, Matematika, Uji-t
A. Latar Belakang
Dari waktu ke waktu belajar matematika selalu dianggap bagi sebagian besar siswa
merupakan pelajaran yang sulit, rumit, membingungkan, membosankan, dan lain-lainnya.
Sehingga saat mengikuti pelajaran matematika ini siswa yang memiliki anggapan bahwa
matematika merupakan pelajaran yang ‖Tidak Enak‖ merasa atau terkesan ogah-ogahan
dalam mengikuti pelajaran. Dari fakta yang terjadi di lapangan peneliti bertanya ‖
Bagaimana menurutmu pelajaran matematika itu? ‖ pada tiap kesempatan pada siswa yang
berbeda-beda. Sebagian besar siswa menjawab ‖ Matematika itu pelajaran yang sangat
susah!‖. Melihat dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan, masalah ini sangat penting untuk
ditemukan solusinya mengingat matematika merupakan ilmu yang mendasari berbagai
ilmu di bidang-bidang lain dan bila dibiarkan berlarut-larut maka siswa tidak akan bisa
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memahami konsep matematika seutuhnya. Selain itu juga akan berpengaruh pada prestasi
belajar matematika siswa. Masalah ini umumnya berasal dari mindset siswa sendiri yang
dari waktu ke waktu menganggap matematika sebagai sesuatu yang ‖ Menakutkan‖. Selain
itu mereka terlalu mendengar pendapat-pendapat dari kakak-kakak kelas mereka yang
mengatakan matematika itu sulit. Peneliti berasumsi bahwa masalah ini berasal dari guru
yang menerapkan gaya atau metode belajar yang kurang tepat dalam pembelajaran
matematika.
Padahal ada banyak cara yang bisa digunakan guru untuk mensiasati agar belajar
matematika menjadi lebih menyenangkan dan lebih menarik untuk siswa seperti mengubah
model pembelajaran, menggunakan alat peraga yang menarik, atau mengubah metode
belajar yang digunakan. Ada beberapa cara yang bisa dipilih guru untuk menjadikan belajar
matematika menjadi hal yang lebih menyenangkan, jika belajar matematika telah menjadi
sesuatu yang menyenangkan maka siswa akan mampu memahami konsep matematika yang
disampaikan guru sehingga ketika ujian siswa akan bisa menyelesaikannya dengan baik
dan benar sehingga prestasi belajarnya akan meningkat. Dengan maksud ingin
mempermudah siswa mempelajari matematika, peneliti ingin memberikan sebuah solusi
pemasalahan diatas dengan melakukan sebuah penelitian yang berjudul ‖ Pengaruh
Penerapan Drill and Practice Methodterhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa di SMPN
10 Surabaya‖
Identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaruh penerapan penerapan drill
and practice method terhadap prestasi belajar matematika siswa. Penelitian ini hanya
dibatasi pada sub bab pokok bahasan faktorisasi suku aljabar di kelas VIII SMPN 10
Surabaya.
Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini akan menjawab suatu permasalahan yaitu
Apakah terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang diberikan Drill
and Practice Method dengan siswa yang diberikan contoh soal ?. Tujuan dalam penelitian
ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan prestasi belajar matematika antara
siswa yang diberikan Drill and Practice Method dengan siswa yang diberikan contoh soal
di SMPN 10 Surabaya. Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah bagi
siswa yaitu dengan diterapkannya drill and practice method dapat meningkatkan
kemampuan siswa mengerjakan tes, meningkatkan kesiapan psikologis siswa menjelang
tes, dan mengubah gaya atau metode belajar

B. Rumusan Masalah
Apakah terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang diberikan Drill
and Practice Method dengan siswa yang diberikan contoh soal pada siswa di SMPN 10
Surabaya?
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C. Tujuan
Mengetahui apakah ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang diberikan
Drill and Practice Method dengan siswa yang diberikan contoh soal pada siswa di SMPN
10 Surabaya.

D. Manfaat
1. Bagi siswa, dengan diterapkannya Drill and Practice Method dapat meningkatkan
kemampuan siswa mengerjakan tes, meningkatkan kesiapan psikologis siswa menjelang
tes, dan mengubah gaya atau metode belajar siswa menjadi lebih efektif dan efisien.
2. Bagi guru, dapat mengembangkan metode Drill and Practice Method secara lebih
kreatif dan inovatif sehingga pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan.
3. Bagi sekolah, dapat memiliki siswa-siswi yang bermental tangguh dalam menghadapi
berbagai tes. Sehingga terbentuklah siswa-siswi yang berprestasi dan ulet.

E. Metode Penelitian
Penelitian yang dilakukan di SMPN 10 Surabaya ini merupakan metode penelitian
kuantitatif. Rancangan penelitian tersebut dinyatakan sebagai berikut:
Tabel 1
Rancangan Penelitian
Treatment

Post Test

A

x

T

B

x

T

Keterangan :
A=Kelas yang diberikan Drill and Practice Method.
B= Kelas yang diberikan contoh soal.
T= Nilai Post Test
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII di SMPN 10
Surabaya. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah siswa
kelas VIII – A yang diberikan drill and practice method dan siswa kelas VIII – B
yang diberikan contoh soal. Sampel tersebut didapat dengan cara quota sampling.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dokumentasi dan teknik tes. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan
mengumpulkan dan memilih dua kelas yang memiliki tingkat kemampuan
kognitifnya relatif sama atau seimbang dilihat dari rata-rata nilai matematika
terdahulu. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan 2 kelas yang berkemampuan
kognitif relatif seimbang untuk dijadikan sampel penelitian dengan treatment yang
berbeda diantara dua kelas tersebut.
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Teknik tes digunakan untuk mendapatkan data tentang prestasi belajar
matematika siswa yang diberi perlakuan drill and practice methoddan siswa yang
diberi contoh soal. Tes yang dimaksud adalah post-test sesuai dengan rancangan
penelitian yang dipilih oleh peneliti.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah RPP, Silabus, dan soal tes.
Tes ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur prestasi belajar matematika siswa.
Penyusunan post test siswa yang dilakukan oleh peneliti berpedoman pada kurikulum yang
berlaku. Dalam hal ini tes yang digunakan dalam bentuk pilihan ganda dan tes uraian
(essay).
Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan Uji-t.
Namun sebelum melakukan analisis data dengan Uji-t, terlebih dahulu dilakukan analisis
data dengan menggunakan uji normalitas data dan uji homogenitas varians data. Uji
normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data yang telah diperoleh berdistribusi
normal atau tidak.. Uji homogenitas data digunakan untuk mengetahui apakah variansvarians dari data tersebut homogen atau tidak.
Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas data, maka selanjutnya yaitu
dilakukan Uji-t untuk membuktikan hipotesis penelitian, uji t (t-test) dilakukan untuk
mengetahui apakah ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang diberikan
Drill and Practice Method dengan siswa yang diberikan contoh soal di SMPN 10
Surabaya.

F. Cara Kerja
Pada penelitian ini didahului dengan penentuan dua kelas yang dijadikan sampel
penelitian dengan pertimbangan nilai akademis setiap kelas dan dicari dua kelas yang
secara nilai akademis tidak bebeda jauh pada nilai ulangan materi sistem koordinat.
Akhirnya didapat kelas VIII-A dan VIII-B yang secara nilai tidak berbeda jauh. Kemudian
saat Proses Belajar Mengajar materi aljabar peneliti memberikan treatment yang berbeda
yaitu pada kelas VIII-A diberikan pembelajaran dengan drill and practice method
sedangkan pada kelas VIII-B diberikan pembelajaran dengan contoh soal. Setelah materi
Aljabar selesaidengan perbedaan perlakuan pada dua kelas, kemudian peneliti melakukan
proses pengumpulan data dengan melakukan tes materi aljabar. Setelah melakukan tes,
kemudian peneliti melakukan proses analisis data lalu menginterpretasikan, setelah itu
menarik kesimpulan dari penelitian ini.

G. Hasil
Dalam penyajian data ini, penulis menggunakan data yang didapat dari pelaksanaan
penelitian. Dari hasil penelitian, data yang telah diperoleh dapat disajikan dalam bentuk
tabel. Data yang diperoleh adalah nilai pada pokok bahasan sistem koordinat untuk
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penentuan kelas sampel dan post test dari kedua kelas penelitian yaitu kelas yang diberi
pembelajaran dengan drill and practice method dan kelas yang diberi pembelajaran dengan
contoh soal.
Data tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut
Tabel
Deskripsi Data Hasil Post Test
NO
1
2

Statistik
N
̅

XA
37
78,81081

XB
37
74,91892

Keterangan:
N

= Banyak Siswa

X1

= Hasil post-test kelas VIII-A

X2

= Hasil post-test kelas VIII-B
Uji Hipotesis. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan prestasi belajar matematika

antara siswa yang diberikan Drill and Practice Method dengan siswa yang diberikan
contoh soal di SMPN 10 Surabaya. Kaidah yang digunakan adalah H0 yaitu Tidak terdapat
perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang diberikan Drill and Practice
Method dengan siswa yang diberikan contoh soal pada taraf signifikansi 5%, H1 yaitu
terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang diberikan Drill and
Practice Method dengan siswa yang diberikan contoh soal pada taraf signifikansi 5%. Jika
nilai thitung> ttabel atau thitung< - ttabel maka H0 ditolak.
Tabel
Deskripsi Hasil Post-Test
NO

Statistik

thitung

ttabel

1

uji t

3,093

1,99346

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai thitung> ttabel atau 3,093 > 1,99346, maka
dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima artinya terdapat perbedaan prestasi
belajar matematika antara siswa yang diberikan Drill and Practice Method dengan siswa
yang diberikan contoh soal di SMPN 10 Surabaya.

H. Pembahasan
Uji-t digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan prestasi belajar matematika
antara siswa yang diberikan Drill and Practice Method dengan siswa yang diberikan
contoh soal di SMPN 10 Surabaya. Dari hasil perhitungan, dapat diperoleh bahwa
ditolak dan

diterima artinya terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa

yang diberikan Drill and Practice Method dengan siswa yang diberikan contoh soal di
SMPN 10 Surabaya.
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Perbedaan tersebut dapat dilihat dari rata-rata dua kelas yaitu VIII-A dan VII-B
(̅̅̅

̅̅̅̅

), Nilai rata-rata post test kelas VIII-A yang diberikan

treatmentdrill and practice lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata post test kelas VIII-B
yang diberikan treatment contoh soal.
Selain itu perbedaan juga dapat dilihat dari uji-t yang hasilnya menunjukkan bahwa
nilai thitung = 3,093 lebih besar dari nilai ttabel =

pada taraf signifikan 5% (thitung>

ttabel).
Hal ini menunjukkan bahwa dengan penerapan Drill and Practice Method
memberikan pengaruh yang cukup positif terhadap prestasi belajar matematika siswa.
Selain itu juga dengan menerapkan Drill and Practice Method dapat menambah
keterampilan siswa dalam memahami sebuah konsep matematika yang dalam penelitian ini
adalah materi faktorisasi bentuk aljabar.

I. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilaksanakan. Maka
diperoleh simpulan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa
yang diberikan Drill and Practice Method dengan siswa yang diberikan contoh soal di
kelas VIII-A dan VIII-B SMP Negeri 10 Surabaya.
Perbedaan tersebut dapat dilihat dari rata-rata dua kelas yaitu VIII-A dan VII-B
(̅̅̅

̅̅̅̅

), Nilai rata-rata post test kelas VIII-A yang diberikan

drill and practice lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata post test kelas VIII-B yang
diberikan contoh soal.
Selain itu perbedaan juga dapat dilihat dari uji-t yang hasilnya menunjukkan bahwa
nilai thitung =3,336 lebih besar dari nilai ttabel =

pada taraf signifikan 5%

(thitung>ttabel).
Hal ini menunjukkan bahwa penerapan drill and practice method memberikan
pengaruh positif terhadap prestasi belajar matematika siswa. Selain itu juga dengan
menerapkan Drill and Practice Method dapat menambah keterampilan siswa dalam
memahami sebuah konsep matematika yang dalam penelitian ini adalah materi faktorisasi
bentuk aljabar.
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ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa minat belajar siswa untuk mempelajari
pelajaran khususnya matematika sangat rendah. Hal itu dikarenakan telah tertanam dalam
pikiran siswa matematika adalah pelajaran yang sulit. Rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah ―Adakah pengaruh kreativitas guru terhadap minat belajar matematika siswa di SMP
Negeri 2 Sedati Sidoarjo?‖ Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh
kreativitas guru terhadap minat belajar matematika siswa. Dalam dunia pendidikan kreativitas
seorang guru dalam mengajar sangat diperlukan untuk menarik minat siswa. Minat belajar
merupakan bentuk sikap ketertarikan kepada sesuatu kegiatan, sehingga siswa merasa senang
dan nyaman ikut serta dalam belajar. Khususnya matematika yang sering dianggap
membosankan bagi siswa. Penelitian yang dilakukan ini tergolong pada penelitian kuantitatif.
Adapun hipotesis yang digunakan peneliti adalah Ha dan Ho. Subjek dari penelitian ini adalah
siswa kelas VIII-J yang telah dipilih secara acak. Data yang diperoleh dengan cara kuesioner
atau angket. Kemudian dari hasil pengujian hipotesis dengan teknik analisis product moment
diperoleh nilai
= 0,433 dengan df = 28 pada taraf signifikan 5% adalah 0,374. Sehingga dari
hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kreativitas guru mempengaruhi minat belajar
matematika siswa. Sedangkan kriteria pengaruh kreativitas guru terhadap minat belajar siswa di
SMP Negeri 2 Sedati Sidoarjo tergolong cukup atau sedang.
Kata kunci: Kreativitas, Minat belajar, Matematika.
PENDAHULUAN
Pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan pokok dalam
membentuk generasi mendatang. Dengan pendidikan diharapkan dapat menghasilkan manusia
yang berkualitas dan bertanggung jawab serta mampu mengatasi masa depan. Berbicara tentang
pendidikan sudah tentu tidak dapat dipisahkan dengan semua upaya yang harus dilakukan untuk
mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, sedangkan manusia yang berkualitas
dilihat dari segi pendidikan telah terkandung secara jelas dalam tujuan pendidikan nasional.
Tujuan pendidikan pada umumnya ialah menyediakan lingkungan yang memungkinkan anak
didik untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga ia dapat
mewujudkan dirinya dan berfungsi sepenuhnya, sesuai dengan kebutuhan pribadinya. Dalam
konteks ini, tujuan pendidikan merupakan komponen sistem pendidikan yang menempati
kedudukan dan fungsi sentral.
Masalah pendidikan dan pengajaran merupakan masalah yang cukup kompleks dimana
banyak faktor yang ikut mempengaruhinya. Salah satu faktor tersebut diantaranya adalah guru.
Guru menentukan tujuan dan sasaran belajar, membantu dalam pengalaman belajar, menentukan
metode dan strategi mengajar dan juga sebagai model (contoh) perilaku bagi siswa. Guru
merupakan komponen pengajaran yang memegang peranan penting dan utama, karena
keberhasilan proses belajar mengajar sangat ditentukan oleh faktor guru.
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Guru yang kreatif memiliki kemampuan dalam memilih dan mengembangkan
komponen belajar mengajar. Dimana kreativitas itu sendiri adalah kemampuan untuk
mewujudkan sesuatu yang baru. Sehingga apa yang akan disampaikan oleh guru dapat tercerna
dengan baik oleh siswa khususnya dalam mata pelajaran Matematika. Selain itu guru juga harus
mampu menciptakan kondisi atau situasi belajar dan kreasi-kreasi lain yang dapat memudahkan
anak didiknya dalam menerima penjelasan dari guru. Hal ini dikarenakan semakin tinggi
kreativitas guru maka akan semakin tinggi pula ketertarikan terhadap pembelajaran atau minat
siswa. Karena dalam proses belajar Matematika banyak siswa yang kurang memahami apa yang
sedang ia pelajari sehingga tidak berminat.
Berhubungan dengan hal tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah
pengaruh kreativitas guru terhadap minat belajar matematika di SMP Negeri 2 Sedati Sidoarjo?
Yang hasilnya nanti akan diharapkan terdapat pengaruh kreativitas guru terhadap minat belajar
siswa.

METODE PENELITIAN
Rancangan penelitian adalah suatu program yang dibuat peneliti dalam merencanakan
dan melaksanakan penelitian. Rancangan penelitian ini digunakan peneliti sebagai acuan atau
pedoman dalam penelitian. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian
diperlukan satu langkah pedoman dalam melakukan penelitian. Rancangan dalam penelitian
model ini dapat digambarkan sebagai berikut.

X

Y

Keterangan:
X = Nilai angket tentang kreativitas guru.
Y = Nilai angket tentang minat belajar matematika siswa.
Sedangkan di dalam penelitian ini yang di maksud dengan populasi adalah Guru
Matematika dan seluruh siswa kelas VII, VIII dan IX di SMPN 2 Sedati Sidoarjo. Sedangkan
sampel yang akan diteliti adalah siswa kelas VIII – J. Setelah itu pengumpulan data dilakukan
untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat. Pada penelitian ini, metode yang
digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data adalah metode pemberian kuesioner/angket.
Dengan memberikan kuesioner/angket kepada siswa yang menjadi sampel ini bertujuan untuk
mengetahui kreativitas guru maupun minat belajar matematika siswa. Kemudian dari data hasil
kuesioner atau angket tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis Product Moment.
Kemudian untuk mengetahui kriteria tinggi rendahnya pengaruh kreativitas guru terhadap minat
belajar matematika siswa di SMP Negeri 2 Sedati Sidoarjo dapat diinterpretasikan pada tabel
interpretasi nilai ―r‖ Product Moment.
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HASIL PENELITIAN
Data-data yang akan peneliti sajikan adalah data-data peneliti yang diperlukan selama
mengadakan penelitian di SMP Negeri 2 Sedati Sidoarjo. Untuk mendapatkan data-data,
Peneliti hanya menggunakan satu metode penelitian yaitu metode angket/kuesioner.
Data yang disajikan di sini adalah data yang di peroleh dari angket/kuesioner yang telah
disebarkan kepada sampel responden. Angket disebarkan kepada siswa kelas VIII-H dan VIII-J.
Sebelum angket dibagikan, responden diberikan penjelasan terlebih dahulu tentang maksud dan
tujuan dari angket tersebut. Diantara penjelasan tersebut adalah hasil angket tidak akan
mempengaruhi nilai raport dan angket hanya bertujuan untuk penelitian. Angket tersebut
dikerjakan dalam kelas siswa dan langsung dikumpulkan kembali. Jumlah responden dalam
penelitian ini adalah 30 siswa kelas VIII-J yang dipilih secara acak.
Untuk memperoleh data tentang pengaruh kreativitas guru terhadap minat belajar
matematika siswa SMP Negeri 2 Sedati Sidoarjo, peneliti membuat 40 butir soal sebagai angket
yang terdiri dari 20 butir soal untuk memperoleh data tentang variabel X yaitu ―Kreativitas
guru‖ dan 20 butir soal untuk memperoleh data tentang variabel Y yaitu ―Minat belajar
matematika siswa‖.
Seperti dijelaskan pada halaman sebelumnya bahwa pertanyaan dalam angket dibuat
terstruktur langsung tertutup atau pilihan alternatif, dengan pilihan sebanyak empat (4) alternatif
jawaban yang masing-masing mempunyai bobot yang berbeda-beda dengan skor sebagai
berikut:
a. Nilai jawaban pertanyaan positif
1. Jawaban (SS) diberi skor 4
2. Jawaban (S) diberi skor 3
3. Jawaban (TS) diberi skor 2
4. Jawaban (STS) diberi skor 1
b. Nilai jawaban pertanyaan negatif
1. Jawaban (SS) diberi skor 1
2. Jawaban (S) diberi skor 2
3. Jawaban (TS) diberi skor 3
4. Jawaban (STS) diberi skor 4
Setelah semua angket / kuesioner dikumpulkan kembali, maka hasilnya kemudian
dimasukkan ke dalam tabel rekapitulasi dan tabulasi data.
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No.
Respon
den
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

∑ Skor
Varia
bel X
63
70
71
75
68
68
73
71
70
68
66
67
70
68

∑ Skor
Varia
bel Y
56
62
70
63
62
60
68
58
75
57
62
57
64
65

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
JUMLAH

61
69
63
68
68
58
70
60
63
67
67
72
72
73
67
65
2031

55
60
55
65
58
66
78
60
59
60
62
63
69
66
69
58
1882

Setelah data-data telah disajikan dalam bentuk tabel, maka selanjutnya peneliti
menganalisis data tersebut untuk mengetahui pengaruh antara kreativitas guru terhadap minat
belajar matematika siswa kelas VIII-J di SMP Negeri 2 Sedati Sidoarjo. Untuk menganalisis
data tersebut digunakan rumus korelasi product moment.
Uji hipotesis di lakukan untuk menguji pengaruh yang signifikan berdasarkan pada hasi
analisis product moment. Kaidah yang digunakan adalah hipotesis alternatif (Ha) yaitu ada
pengaruh yang signifikan antara kreativitas guru terhadap minat belajar matematika
siswa.hipotesis nihil (Ho) yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan antara kreativitas guru
terhadap minat belajar matematika siswa.
Dengan jumlah koresponden 30 siswa didapatkan hasil perhitungan dengan jumlah
skor variabel X yaitu 2031, sedangkan jumlah skor variabel Y adalah 1882. Dari data tersebut
dapat di tentukan berbagai data lain yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil korelasi yang
dibutuhkan. Dalam menganalisis data tersebut digunakan rumus korelasi product moment
sedemikian hingga mendapatkan hasil 0,433621069.

PEMBAHASAN
Penelitian pengaruh antara kreativitas guru terhadap minat belajar matematika siswa
menghasilkan temuan penelitian yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara kreativitas guru
terhadap minat belajar matematika siswa.
Berdasarkan data hasil penelitian diketahui subjek sebagai responden yang dianalisis
yaitu 30 siswa SMP Negeri 2 Sedati Sidoarjo. Data variabel kreativitas guru dan data variabel
minat belajar siswa dianalisis dengan menggunakan teknik analisis product moment. Hasil
product moment menunjukkan angka 0,433621069, derajat kebebasan (df) = 28, dan nilai ―r‖
product moment pada taraf signifikan 5% = 0,374.
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Dengan demikian dapat diketahui, bahwa df sebesar 28 pada tabel nilai ―r‖ product
moment pada taraf signifikan 5% adalah 0,374. Dari hasil konsultasi tersebut dapat diketahui
bahwasanya rxy lebih besar dari pada nilai tabel, baik pada taraf signifikan 5%.
Hal ini dapat diartikan bahwa hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nihil (Ho)
ditolak. Dengan demikian kreativitas guru secara signifikan dapat mempengaruhi minat belajar
matematika siswa. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara kreativitas guru
terhadap minat belajar matematika siswa.
Hasil tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan Nur Kholis tahun 2010 tentang
―Pengaruh Kreatifitas Guru Dalam Mengajar Terhadap Minat Belajar Rumpun Pai Siswa Kelas
V di Mi Nu Ngadiwarno Sukorejo Kendal‖ yang mendapat hasil perhitungan statistik analisa
produk moment yaitu rxy = 0,797 jika di konsultasikan dengan r tabel pada level 5% dengan
nilai 0,754 dan pada level 1% dengan nilai 0,874, dan pada pada level 5% r hitung lebih besar
dari pada r tabel . Dengan demikian hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan bahwa
hipotesis yang penulis ajukan yang berbunyi ―Ada Hubungan Kreatifitas Guru Dalam Mengajar
Dengan Minat Belajar PAI di MI NU Ngadiwarno Kendal‖ telah terbukti.
Sedangkan untuk mengetahui kriteria tinggi rendahnya pengaruh kreativitas guru
terhadap minat belajar matematika siswa di SMP Negeri 2 Sedati Sidoarjo dapat
diinterpretasikan pada tabel interpretasi nilai ―r‖ Product Moment.
Dari tabel dapat diketahui nilai r adalah 0,433 dan pada tabel interpretasi menyatakan
bahwa nilai ―r‖ yang diperoleh berada diantara 0,400 – 0,599 yang menunjukkan bahwa antara
variabel X dan Y terdapat korelasi yang sedang atau cukup.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengaruh kreativitas guru terhadap minat belajar
matematika siswa di SMP Negeri 2 Sedati Sidoarjo dapat dikatakan mempunyai pengaruh yang
sedang atau cukup.

SIMPULAN
Setelah data-data dalam penelitian ini terkumpul, baik melalui metode angket,
observasi, dokumenter maupun wawancara maka didapat kesimpulan bahwa kreativitas guru
memiliki pengaruh terhadap minat belajar matematika siswa di SMP Negeri 2 Sedati Sidoarjo.
Sedangkan kriteria pengaruh kreativitas guru terhadap minat belajar siswa di SMP Negeri 2
Sedati Sidoarjo tergolong cukup atau sedang.
DAFTAR PUSTAKA
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ABSTRAK
Kurikulum 2013 diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Namun, hal ini
tidak akan berdampak banyak apabila tidak ada campur tangan dari beberapa puhak, baik guru
maupun lingkungan. Untuk meningkatkan prestasi belajar tentunya akan beberapa faktor yang
mempengaruhi, diantaranya: disiplin belajar, peranan guru, motivasi belajar, fasilitas belajar
utama, dan fasilitas belajar pendukung.
Salah satu metode untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut adalahanalisis faktor.
Rumusandalampenelitianiniadalah ―Faktor-faktorapasaja yang mempengaruhi prestasi belajar
siswa kelas X SMA Al-Islam Krian?‖. Tujuannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor
apasaja yang mempengaruhi prestasi belajar siswa kelas X SMA Al-Islam Krian.
Data diperolehdari metode kuesioner, dengansampel 72 orang, hasil analisis
datadidapatkan bahwa semua butir kuesioner adalah valid (rrasio> r tabel), kuesioner adalah
reliable (nilai Cronbach Alpha dari tiap butir kuesioner lebih besar dari 0,60). Hasil uji KMO
and Bartlett’s Test sebesar 0,687 yang berarti analisis dapat dilanjutkan. Variabel dirotasikan
dengan loading faktor 0,54 sehingga membentuk 26 variabel yang layak. Dari 26 variabel
membentuk 5 faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, yaitu: disiplin belajar, peranan guru,
motivasi belajar, fasilitas belajar utama, dan fasilitas belajar pendukung.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar
siswa kelas X SMA Al-Islam Krian yaitu disiplin belajar, peranan guru, motivasi belajar,
fasilitas belajar utama, dan fasilitas belajar pendukung.
Kata Kunci: Analisis Faktor, Prestasi Belajar.
A. Latar Belakang
Perubahan kurikulum di tahun 2013, merupakan upaya dari pemerintah untuk
memperbaiki tingkat pendidikan di Indonesia. Kurikulun KTSP dianggap masih belum dapat
memperbaiki tingkat pendidikan di Indonesia. Pergantian kurikulum dilakukan dengan harapan
pendidikan di Indonesia dapat lebih baik dari sebelumnya. Manfaat kurikulum 2013 terhadap
prestasi belajar siswa, tetap tidak akan berdampak banyak apabila tidak ada campur tangan dari
beberapa pihak, baik dari guru maupun lingkungan.
Prestasi belajar siswa merupakan suatu hal yang sangat diinginkan oleh setiap guru
maupun orang tua. Seperti yang diungkapkan oleh Slameto (2010: 2) ―Belajar ialah suatu proses
usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru
secara

keseluruhan,

sebagai

hasil

pengalamannya

sendiri

dalam

interaksi

dengan

lingkungannya‖.
Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa di sekolah, banyak cara yang ditawarkan
untuk membuat siswa lebih berprestasi. Salah satunya adalah tambahan bimbingan belajar.
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Namun, itu semua tidak terlepas dari faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yang dapat
mempengaruhi prestasi belajar siswa diantaranya intelegensi, motivasi, sikap, minat, bakat, dan
konsentrasi. Sedangkan faktor ekstern yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa
diantaranya faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat.
Faktor sekolah meupakan faktor yang menyangkut proses pembelajaran yang diterima
oleh siswa. Bukan hanya sekedar menerima materi dari guru, tetapi juga dapat dari model
pembelajaran yang digunakan, fasilitas kelas, kebersihan kelas, dan lainnya.
Berangkat dari pemikiran tersebut, peneliti memilih judul ―Analisis Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Prestasi Belajar Siswa Kelas X SMA Al-Islam Krian‖

B.

Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: ―Faktor apa saja yang mempengaruhi

prestasi belajar siswa kelas X SMA Al-Islam Krian?‖

C. Tujuan
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang
mempengaruhi prestasi belajar siswa kelas X SMA Al-Islam Krian.

D. Manfaat
Manfaat dalam penelitian ini yaitu:
1.

Dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan bagi sekolah untuk meningkatkan
prestasi belajar siswa.

2.

Dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambilan data prestasi belajar siswa.

3.

Dapat digunakan sebagai pijakan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh dengan
metode kuesioner. Jenis kuesioner yang digunakan dalam proses pengumpulan data terdapat dua
macam, yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner diberikan kepada responden
berupa pertanyaan yang berupa isian dan pernyataan dalam bentuk pilihan.
Data yang telah terkumpul, akan di analisis dengan uji KMO and Bartlett’s Test.
Apabila nilai KMO yang di dapat lebih besar dari 0,5 maka dapat dilanjutkan pada analisis
faktor.
Metode yang digunakan pada analisis faktor yaitu metode Principal Component
Analysis (PCA) yang kemudian dilakukan proses factoring untuk mengetahui faktor-faktor apa
saja yang terbentuk
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F.

Analisis Data
1.

Uji Validitas
Dapat diketahui bahwa dari 47 variabel yang telah diujikan, ternyata terdapat 4

variabel yang dikatakan tidak valid. Hal ini disebabkan karena nilai corrected item-total
correlation kurang dari nilai r tabel yaitu 0,235. Sehingga keempat variabel ini harus di
eliminasi atau dihilangkan. Keempat variabel yang harus dihilangkan yaitu variabel 3,
variabel 34, variabel 37, dan variabel 42.
Dari 43 variabel yang telah diujikan ulang, ternyata seluruhnya dinyatakan valid.
Hal ini disebabkan karena nilai corrected item-total correlation secara keseluruhan telah
lebih dari nilai r tabel yaitu 0,235
2.

Uji Reliabilitas
Diketahui nilai cronbach’s alpha sebesar 0,934 dengan jumlah variabel 43. Hal ini

dapat dikatakan nilai cronbach’s alpha yang diperoleh lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat
disimpulkan penelitian ini reliabel.
3.

KMO and Bartlet’ Test
Tabel 1. KMO and Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin
,687
Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's
Approx. Chi1939,116
Test of
Square
Sphericity df
903
Sig.
,000
Berdasarkan tabel 1. diperoleh nilai KMO MSA sebesar 0,687. Nilai ini

menunjukan bahwa nilai KMO MSA di atas 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa proses
analisis faktor yang dilakukan sudah tepat dan dapat dilanjutkan. Selain nilai KMO MSA,
dari tabel 4.4. diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi yang
diperoleh kurang dari alpha 5% atau 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terjadi korelasi
yang signifikan di antara variabel yang dianalisis dan sampel (Variabel) sudah memadai
untuk dianalisis lebih lanjut
4. Anti Image Matrices
Dari hasil analisis data diperoleh nilai MSA (Measure of Sampling Adequacy) pada
setiap variabel di atas 0,5. Dengan kata lain, seluruh variabel mempunyai nilai MSA di atas
0,5. Sehingga dapat dikataan seluruh variabel dapat dianalisis lebih lanjut.
5. Total Variance Explained
Berdasarkan analisis data diperoleh beberapa kesimpulan yang diantaranya:
a.

Nilai eigenvalues untuk faktor 1 adalah 12.341; untuk faktor 2 adalah 3.460; dan
seterusnya. Apabila dijumlahkan, ke 43 eigenvalue tersebut akan bernilai 43
(sama banyaknya dengan banyaknya variabel)
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b.

Besarnya varians yang dapat diterangkan oleh faktor baru yang terbentuk apabila
hanya diambil 1 faktor saja adalah 28,701%. Besarnya varians yang diterangkan
oleh faktor baru yang terbentuk apabila hanya mengambil 2 faktor saja adalah
36,747%. Besarnya varians yang diterangkan oleh faktor baru yang terbentuk
apabila hanya mengambil 3 faktor saja adalah 42,353% dan seterusnya.

c.

Secara umum banyaknya faktor yang harus diambil didasarkan dari nilai
eigenvalue > 1, sehingga dalam kasus ini hanya mengambil 5 faktor saja.

6. Rotated Component Matrix
Rotated Component Matrix memuat nilai loading faktor dari setiap variabel untuk
masing-masing faktor baru yang terbentuk. Loading faktor merupakan besarnya korelasi
antara faktor skor dan variabel tersebut. Dari hasil tersebut setelah dilakukan loading
pembatasan bahwa hanya variabel-variabel yang memenuhi loading pembatasan bahwa
hanya variabel-variabel yang memenuhi loading faktor sebesar 0,54 maka terbentuk 26
variabel yang layak serta membentuk lima faktor, yaitu: Disiplin belajar, peranan guru,
motivasi belajar, fasiitas belajar utama, dan fasilitas pendukung.

G.

Simpulan
Simpulan dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar

siswa kelas X SMA Al-Islam Krian, yaitu: disiplin belajar, peranan guru, motivasi belajar,
fasiitas belajar utama, dan fasilitas belajar pendukung.

H. Saran
Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka peneliti akan menyampaikan saran sebagai
berikut:
1.

Faktor yang telah diperoleh dalam penelitian ini, dapat digunakan sebagai pijakan
untuk meningkatkan prestasi belajar siswa.

2.

Populasi dalam penelitian ini hanya pada siswa kelas X SMA Al-Islam krian. Dengan
demikian, peneliti menyarankan agar dapat memperluas populasi.
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ABSTRAK
Banyak siswa yang masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita,
masalah yang muncul dikarenakan siswa masih kurang memahami apa yang dimaksudkan
dalam soal cerita yaitu mengenai apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal tersebut
selain itu bagaimana menyelesaikan persoalan dalam kalimat matematika sehingga
mendapatkan jawaban yang benar.
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah proses berpikir siswa
SMPN 1 Driyorejo dalam menyelesaikan soal cerita yang ditinjau dari kecerdasan linguistik dan
kecerdasan logis-matematis? Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan proses berpikir siswa
SMPN 1 Driyorejo dalam menyelesaikan soal cerita yang ditinjau dari kecerdasan linguistik dan
keceradan logis-matematis.
Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kualitatif yang dilakukan di kelas VIII-D
SMPN 1 Driyorejo. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari empat orang siswa dengan kriteria
dua siswa dengan kecerdasan linguistik dan dua siswa dengan kecerdasan logis-matematis. Data
yang diperoleh dengan cara wawancara, yang didalamnya dilakukan tes soal cerita matematika
materi fungsi. Hasil analisis menunjukkan bahwa siswa yang memiliki kecerdasan linguistik
dapat memahami soal namun kurang mampu dalam memodelkan dan mengerjakan soal tersebut
sehingga siswa tidak mampu untuk menyimpulkan jawaban yang benar. Siswa yang memiliki
kecerdasan logis-matematis dapat memahami soal serta mampu dalam memodelkan dan
142

mengerjakan soal tersebut dengan tepat sehingga siswa mampu untuk menyimpulkan jawaban
dengan benar.
Kata Kunci: Proses Berpikir, Kecerdasan Linguistik dan Kecerdasan Logis-Matematis, Soal
Cerita.
PENDAHULUAN
Kecerdasan erat kaitannya dengan kemampuan berpikir yang dimiliki oleh individu.
Semakin tinggi tingkat kecerdasan yang dimiliki seseorang, maka semakin memungkinkannya
melakukan suatu tugas yang banyak menuntut rasio dan akal. Kecerdasan yang ada pada setiap
individu dapat diasah sehingga mampu berkembang dan meningkat sampai pada titik tertinggi.
Pada dasarnya manusia mempunyai bermacam-macam kecerdasan dalam dirinya yang dapat
diklasifikasikan menjadi beberapa kecerdasan.
Menurut seorang ahli psikologi perkembangan yang bernama Howard Gardner (dalam
Paul Suparno, 2004:19) mengemukakan tentang teori kecerdasan ganda yang biasa disebut
dengan multiple intelligence yang terdiri dari sembilan kecerdasan. Kesembilan kecerdasan
tersebut adalah kecerdasan linguistik (linguistic intelligence), kecerdasan logis-matematis
(logical-mathematical intelligence), kecerdasan visual spasial (spatial intelligence), kecerdasan
musik (musical intelligence), kecerdasan intrapersonal (intrapersonal intelligence), kecerdasan
interpersonal (interpersonal intelligence), kecerdasan kinestetik (kinesthetic intelligence),
kecerdasan eksistensial (existential intelligence) dan kecerdasan naturalis (naturalist
intelligence).
Beberapa kecerdasan majemuk yang saling berkaitan diantaranya adalah kecerdasan
linguistik (linguistic intelligence) dan kecerdasan logis-matematis (logical-mathematical
intelligence). Menurut Howard Gardner (dalam Paul Suparno, 2004:26-29), kecerdasan
linguistik

(linguistic

intelligence)

berhubungan

dengan

kemampuan

manusia

untuk

menggunakan dan mengolah kata-kata secara efektif baik secara lisan maupun tertulis.
Kemampuan ini berkaitan dengan penggunaan dan pengembangan bahasa secara umum.
Sedangkan kecerdasan logis-matematis (logical-mathematical intelligence) berhubungan
dengan kemampuan manusia dalam penggunaan bilangan dan logika secara efektif dan juga
kepekaan pada pola logika, abstraksi, kategorisasi, dan perhitungan.
Di dalam dunia pendidikan, kedua kecerdasan tersebut memiliki peranan penting dalam
proses pembelajaran khususnya menyelesaikan soal cerita matematika materi fungsi, karena
dalam menyelesaikan soal cerita harus dapat memahami apa yang dimaksudkan dalam soal
cerita yaitu mengenai apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal tersebut selain itu
bagaimana menyelesaikan persoalan dalam kalimat matematika sehingga mendapatkan jawaban
yang benar.
Berdasarkan uraian diatas dan kenyataan dilapangan dari laporan beberapa peneliti,
maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul ―Proses Berpikir dengan
Kecerdasan Linguistik dan Kecerdasan Logis-Matematis dalam Menyelesaikan Soal Cerita‖.
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Melihat paparan di atas, penelitian ini ingin menjawab permasalahan, bagaimana proses
berpikir siswa SMPN 1 Driyorejo dalam menyelesaikan soal cerita materi fungsi yang ditinjau
dari kecerdasan linguistik dan kecerdasan logis-matematis? yang hasilnya dapat diharapkan
dapat mengetahui proses berpikir siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi fungsi. Dengan
demikian, penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan proses berpikir siswa SMPN 1
Driyorejo dalam menyelesaikan soal cerita yang ditinjau dari kecerdasan linguistik dan
keceradan logis-matematis.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan tidak
mengolah data berupa angka, melainkan mengolah data dari hasil tes soal cerita dikerjakan
empat orang siswa SMPN 1 Driyorejo dengan masing-masing kecerdasan yang diambil dari
skor paling tinggi dari tes identifikasi kecerdasan majemuk yakni dua orang siswa dengan
kecerdasan linguistik dan dua siswa dengan kecerdasan logis-matematis, kemudian subjek
penelitian diberikan tes soal cerita materi fungsi yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana
proses berpikir siswa dalam menyelesaikan soal cerita yang ditinjau dari indikator proses
berpikir dan dicek keabsahannya dengan hasil wawancara.
Adapun indikator proses berpikir tersebut yaitu kemampuan menerima informasi,
kemampuan mengolah data, kemampuan mengolah dan memanggil informasi dan kemampuan
menyimpan informasi.
Proses analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1.

Menganalisis Hasil Tes Identifikasi Kecerdasan Majemuk (TIKM)

2.

Menganalisis Hasil Tes Menyelesaikan Soal Cerita

3.

Wawancara

HASIL PENELITIAN
1. Hasil Analisis Data Tes Identifikasi Kecerdasan Majemuk Siswa
Berdasarkan hasil tes identifikasi kecerdasan majemuk terdapat lima siswa yang
memiliki skor tertinggi yang terdiri dari tiga siswa dengan kecerdasan linguistik dan dua
siswa dengan kecerdasan logis-matematis. Untuk itu peneliti mengambil dua dari tiga
subjek secara acak agar sampel yang peneliti butuhkan terpenuhi. Pada tes identifikasi
kecerdasan majemuk terpilihlah dua subjek dengan kecerdasan linguistik dan dua subjek
dengan kecerdasan logis matematis dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 Subjek Penelitian
Subjek
1
2
3
4

Nama
Nia Mei Tantri
Rama Purbaya
Ainur Risma
Lilis Mardiana

Jenis Kecerdasan
Kecerdasan Linguistic
Kecerdasan Linguistic
Kecerdasan Logis-Matematis
Kecerdasan Logis-Matematis
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Setelah terpilih subjek penelitian yang memuat kecerdasan linguistik dan
kecerdasan logis-matematis kemudian subjek diberi diberikan tes soal cerita pada materi
fungsi dan wawancara. Berdasarkan hasil dari tes tulis dan wawancara peneliti analisis
bagaimana proses berpikir siswa dalam menyelesaikan soal cerita, dengan rincian sebagai
berikuT:
2. Hasil Analisis Proses Berpikir Siswa dengan Kecerdasan Linguistik Subjek 1
a. Soal 1
Tabel 2 Hasil Analisis Proses Berpikir Subjek ke-1 dari Tes Tulis dan Wawancara
Indikator proses berpikir
Menerima informasi

Proses berpikir
Berdasarkan hasil analisis dari tes tulis dan
wawancara subjek memenuhi kriteria dalam menerima
informasi karena subjek mampu menyebutkan
kembali apa yang diketahui dan apa yang ditanya
dalam soal cerita tersebut dengan menggunakan
bahasanya sendiri.

Mengola informasi

Berdasarkan hasil analisis dari tes tulis dan
wawancara subjek tidak memenuhi kriteria dalam
mengolah informasi hal itu dikarenakan pemodelan
matematika subjek tidak tepat.
Berdasarkan hasil analisis dari tes tulis dan
wawancara subjek tidak memenuhi kriteria dalam
mengolah dan memanggil informasi karena konsep
yang subjek gunakan untuk mengerjakan soal nomor
1.a dan 1.b tidak tepat selain itu langkah-langkah yang
subjek gunakan dalam menyelesaikan soal tersebut
juga tidak tepat.

Mengola dan memanggil
informasi

Menyimpan informasi

Berdasarkan hasil analisis dari tes tulis dan
wawancara subjek tidak memenuhi kriteria dalam
menyimpan informasi hal ini dikarenakan konsep
yang digunakan subjek tidak tepat sehingga jawaban
akhir subjek juga tidak tepat yang mengakibatkan
subjek tidak mampu dalam menarik kesimpulan
secara tepat.

b. Soal 2
Tabel 3 Hasil Analisis Proses Berpikir Subjek ke-1 dari Tes Tulis dan Wawancara
Indikator proses berpikir
Menerima informasi

Mengola informasi

Mengola dan memanggil
informasi

Proses berpikir
Berdasarkan hasil analisis dari tes tulis dan
wawancara subjek memenuhi kriteria dalam menerima
informasi karena subjek mampu menyebutkan
kembali apa yang diketahui dan apa yang ditanya
dalam soal cerita tersebut dengan menggunakan
bahasanya sendiri.
Berdasarkan hasil analisis dari tes tulis dan
wawancara subjek tidak memenuhi kriteria dalam
mengolah informasi hal itu dikarenakan model
matematika yang subjek jelaskan tidak tepat.
Berdasarkan hasil analisis dari tes tulis dan
wawancara subjek tidak memenuhi kriteria dalam
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Menyimpan informasi

mengolah dan memanggil informasi karena konsep
yang subjek gunakan untuk mengerjakan soal nomor
2.a sampai dengan nomor 2.d tidak tepat selain itu
langkah-langkah yang subjek gunakan dalam
menyelesaikan soal tersebut juga tidak tepat.
Berdasarkan hasil analisis dari tes tulis dan
wawancara subjek tidak memenuhi kriteria dalam
menyimpan informasi karena kesimpulan yang subjek
jelaskan tidak tepat.

3. Hasil analisis proses berpikir siswa dengan kecerdasan linguistic subjek 2
a. Soal 1
Tabel 4 Hasil Analisis Proses Berpikir Subjek ke-2 dari Tes Tulis dan Wawancara
Indikator proses berpikir
Menerima informasi

Proses berpikir
Berdasarkan hasil analisis dari tes tulis dan
wawancara subjek memenuhi kriteria dalam menerima
informasi karena subjek mampu menyebutkan
kembali apa yang diketahui dan apa yang ditanya
dalam soal cerita tersebut dengan menggunakan
bahasanya sendiri.

Mengola informasi

Berdasarkan hasil analisis dari tes tulis dan
wawancara subjek tidak memenuhi kriteria dalam
mengolah informasi karena subjek tidak mampu
dalam memodelkan soal ke dalam bentuk matematika.
Berdasarkan hasil analisis dari tes tulis dan
wawancara subjek tidak memenuhi kriteria pada tahap
ini karena konsep yang subjek gunakan untuk
mengerjakan soal nomor 1.a dan 1.b tidak tepat selain
itu subjek juga tidak bisa menjelaskan secara runtun
langkah-langkah yang digunakan.
Berdasarkan hasil analisis dari tes tulis dan
wawancara subjek tidak memenuhi kriteria pada tahap
ini karena subjek tidak mampu untuk menarik
kesimpulan dari soal tersebut.

Mengola dan memanggil
informasi

Menyimpan informasi

b. Soal 2
Tabel 5 Hasil Analisis Proses Berpikir Subjek ke-2 dari Tes Tulis dan Wawancara
Indikator proses berpikir
Menerima informasi

Mengola informasi

Mengola dan memanggil
informasi

Menyimpan informasi

Proses berpikir
Berdasarkan hasil analisis dari tes tulis dan
wawancara subjek memenuhi kriteria pada tahap ini
karena subjek mampu menyebutkan kembali apa yang
diketahui dan apa yang ditanya.
Berdasarkan hasil analisis dari tes tulis dan
wawancara subjek tidak memenuhi kriteria pada tahap
ini karena subjek tidak mampu dalam memodelkan
soal ke dalam bentuk matematika.
Berdasarkan hasil analisis dari tes tulis dan
wawancara subjek tidak memenuhi kriteria pada tahap
ini karena konsep yang subjek tidak tepat selain itu
subjek juga tidak bisa menjelaskan secara runtun
langkah-langkah pengerjaanya.
Berdasarkan hasil analisis dari tes tulis dan
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wawancara subjek tidak memenuhi kriteria pada tahap
ini karena subjek tidak mampu untuk menarik
kesimpulan.
4. Hasil analisis proses berpikir siswa dengan kecerdasan logis matematis subjek 3
a. Soal 1
Tabel 6 Hasil Analisis Proses Berpikir Subjek ke-3 dari Tes Tulis dan Wawancara
Indikator proses berpikir
Menerima informasi

Mengola informasi

Mengola dan memanggil
informasi

Menyimpan informasi

Proses berpikir
Berdasarkan hasil analisis dari tes tulis dan
wawancara subjek memenuhi kriteria dalam menerima
informasi karena subjek mampu menyebutkan
kembali apa yang diketahui dan apa yang ditanya
dalam soal cerita tersebut dengan bahasanya sendiri.
Berdasarkan hasil analisis dari tes tulis dan
wawancara subjek memenuhi kriteria dalam mengolah
informasi karena subjek mampu mengubah apa yang
diketahui dan apa yang ditanya ke dalam bentuk
matematika dengan memisalkan bulan ke berapa yang
dicari menjadi x.
Berdasarkan hasil analisis dari tes tulis dan
wawancara subjek memenuhi kriteria pada tahap ini
karena konsep dan langkah-langkah yang subjek
gunakan untuk menjawab soal nomor 1.a dan 1.b
tepat.
Berdasarkan hasil analisis dari tes tulis dan
wawancara subjek memenuhi kriteria dalam
menyimpan informasi karena subjek mampu
mengorganisir hasil yang diperoleh.

b. Soal 2
Tabel 7 Hasil Analisis Proses Berpikir Subjek ke-3 dari Tes Tulis dan Wawancara
Indikator proses berpikir
Menerima informasi

Proses berpikir
Berdasarkan hasil analisis dari tes tulis dan
wawancara subjek memenuhi kriteria dalam menerima
informasi karena subjek mampu menyebutkan
kembali apa yang diketahui dan apa yang ditanya
dalam soal cerita tersebut dengan bahasanya sendiri.

Mengola informasi

Berdasarkan hasil analisis dari tes tulis dan
wawancara subjek memenuhi kriteria dalam tahap ini
karena subjek mampu memodelkan soal ke dalam
bentuk matematika.
Berdasarkan hasil analisis dari tes tulis dan
wawancara subjek memenuhi kriteria pada tahap ini
karena konsep dan langkah-langkah yang subjek
gunakan tepat untuk menyelesaikan soal nomor 2.a
sampai dengan 2.d.
Berdasarkan hasil analisis dari tes tulis dan
wawancara subjek memenuhi kriteria pada tahap ini
karena subjek mampu untuk menarik kesimpulan.

Mengola dan memanggil
informasi

Menyimpan informasi
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5. Hasil analisis proses berpikir siswa dengan kecerdasan logis-matematis subjek 4
a. Soal 1
Tabel 8 Hasil Analisis Proses Berpikir Subjek ke-4 dari Tes Tulis dan Wawancara
Indikator proses berpikir
Menerima informasi

Mengola informasi

Mengola dan memanggil
informasi

Menyimpan informasi

Proses berpikir
Berdasarkan hasil analisis dari tes tulis dan
wawancara subjek memenuhi kriteria pada tahap ini
karena mampu mengungkapkan apa yang diketahui
dan apa yang ditanya.
Berdasarkan hasil analisis dari tes tulis dan
wawancara subjek memenuhi indikator dalam tahap
ini karena subjek mampu dalam memodelkan soal ke
dalam bentuk matematika.
Berdasarkan hasil analisis dari tes tulis dan wawancara
subjek memenuhi indikator dalam tahap ini karena
subjek menggunakan konsep dan langkah-langkah
yang tepat.
Berdasarkan hasil analisis dari tes tulis dan
wawancara subjek memenuhi indikator dalam tahap
ini karena subjek mampu menarik kesimpulan dari
soal tersebut.

b. Soal 2
Tabel 9 Hasil Analisis Proses Berpikir Subjek ke-4 dari Tes Tulis dan Wawancara
Indikator proses berpikir
Menerima informasi

Mengola informasi

Mengola dan memanggil
informasi

Menyimpan informasi

Proses berpikir
Berdasarkan hasil analisis dari tes tulis dan
wawancara subjek memenuhi indikor menerima
informasi karena subjek mampu mengungkapkan apa
yang diketahui dan apa yang ditanya.
Berdasarkan hasil analisis dari tes tulis dan
wawancara subjek memenuhi indikor mengola
informasi karena subjek mengubah soal ke dalam
bentuk matematika.
Berdasarkan hasil analisis dari tes tulis dan
wawancara subjek memenuhi indikor pada tahap ini
karena subjek menggunakan konsep dan langkahlangkah yang tepat.
Berdasarkan hasil analisis dari tes tulis dan
wawancara subjek memenuhi indikor menerima
informasi karena subjek dapat menarik kesimpulan
dari soal nomor 2.

PEMBAHASAN
Proses berpikir siswa dengan kecerdasan linguistik dalam menyelesaikan soal cerita
materi fungsi. Subjek memenuhi indikator menerima informasi karena subjek mampu untuk
mengungkapkan kembali apa yang diketahui ddan apa yang ditanyakan dengan menggunakan
bahasanya sendiri meskipun subjek membaca soal sebanyak dua sampai tiga kali. Pada tahap
mengola informasi subjek tidak memenuhi kriteria karna subjek kurang mampu dalam
memodelkan soal ke dalam bentuk matematika. Pada tahap mengola dan memanggil informasi
subjek tidak memenuhi kriteria karena langkah-langkah pengerjaan subjek tidak tepat selain itu
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pada tahap menyimpan informasi subjek juga tidak memenuhi kriteria karena subjek tidak
menyimpulkan hasil yang diperoleh.
Proses berpikir siswa dengan kecerdasan logis-matematis dalam menyelesaikan soal
cerita materi fungsi. Subjek memenuhi indikator dalam menerima informasi karena subjek
mampu untuk mengungkapkan kembali apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan
menggunakan bahasanya sendiri meskipun subjek membaca soal berulang kali sebelumnya
untuk memahami soal tersebut. Pada tahap mengola informasi subjek memenuhi indicator karna
subjek mampu dalam memodelkan soal ke dalam bentuk matematika yaitu mengubah apa yang
ditanya menjadi X. Pada tahap mengola dan memanggil informasi subjek memenuhi kriteria
karena subjek mampu menjelaskan secara runtut langkah-langkah yang digunakan dalam
menyelesaikan soaltersebut selain itu konsep yang digunakan juga tepat selain itu pada tahap
menyimpan informasi subjek memenuhi kriteria karena subjek mampu dalam mengorganisir
hasil yang diperoleh karena pengerjaan dalam menyelesaikan soal tersebut benar.

KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa:
1. Proses berpikir siswa dengan kecerdasan linguistik dalam menyelesaikan soal cerita
matematika materi fungsi subjek S1 dan S2 dapat memahami bentuk soal, subjek mampu
mengungkapkan apa yang diketahui dan apa yang ditanya pada soal tersebut dengan
menggunakan bahasanya sendiri namun kurang mampu dalam memodelkan atau
mengerjakan soal cerita tersebut, selain itu subjek S1 dan S2 juga tidak mampu dalam
menarik kesimpulan karena langkah-langkah yang subjek gunakan tidak tepat sehingga
hasil yang diperoleh untuk menarik kesimpulan juga tidak tepat.
2. Proses berpikir siswa dengan kecerdasan logis-matematis dalam menyelesaikan soal
cerita matematika materi fungsi subjek S3 dan S4 dapat memahami bentuk soal, subjek
mampu mengungkapkan apa yang diketahui dan apa yang ditanya dengan menggunakan
bahasanya sendiri, subjek S3 dan S4 mampu dalam memedolkan soal kedalam bentuk
matematika subjek S3 dan S4 juga mampu dalam mendeskripsikan langak-langkah yang
digunakan dalam menyelesaikan soal tersebut dengan tepat selain itu subjek S3 dan S4
mampu dalam menarik kesimpulan karena konsep yang digunakan tepat sehingga dalam
menarik kesimpulan juga tepat.
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Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan pengalaman mengajar guru matematika di
SMK Negeri 6 Surabaya yang belum menguasai metode-metode atau model pembelajaran yang
sesuai dengan kurikulum 2013 yang telah diterapkan di SMK Negeri 6 Surabaya. Akibatnya,
siswa belum sepenuhnya terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga menjadikan pembelajaran
siswa belum bermakna. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ―Apakah model
pembelajaran RME (Realistic Mathematics Education) efektif dalam pembelajaran matematika
pada siswa kelas X UPW 2 SMK Negeri 6 Surabaya?‖. Tujuannya adalah untuk mengetahui
efektif tidaknya model pembelajaran RME dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas X
UPW 2 SMK Negeri 6 Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek
penelitian ini adalah siswa kelas X UPW 2 SMK Negeri 6 Surabaya Tahun Pelajaran 2014/2015
dengan jumlah 31 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes, dan
angket. Analisis dilakukan secara analisis deskriptif untuk mengetahui keefektifan model
pembelajaran matematika pada materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) dan
Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV). Dari hasil penelitian didapatkan bahwa
kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran sebesar 3,81 termasuk dalam kategori sangat
baik karena terletak pada rentang 3,50
KG
4,00, aktivitas siswa juga termasuk dalam
kategori aktif karena aktivitas siswa yang relevan dengan KBM yaitu sebesar 94,91%, respon
siswa terhadap pembelajaran RME termasuk dalam kategori positif karena ≥85% siswa
memberikan respon positif dengan presentase rata-rata respon positif sebesar 99,68% dan hasil
belajar siswa secara klasikal dengan presentase ketuntasan klasikal sebesar 93,55% juga dapat
dikatakan telah tercapai karena ≥85% siswa tuntas dalam teshasil belajar. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran RME (Realistic Mathematics
Education) efektif dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan Sistem Persamaan
Linear DuaVariabel (SPLDV) dan Sistem Persamaan Linear TigaVariabel (SPLTV) siswa kelas
X UPW 2 SMK Negeri 6 Surabaya.
Kata Kunci: Efektivitas, RME (Realistic Mathematics Education), Pembelajaran Matematika.
A. PENDAHULUAN
Dengan diberlakukannya kurikulum 2013 maka proses pembelajaran harus mulai
ditingkatkan dengan menggunakan berbagai pendekatan yang lebih menekankan pada
kompetensi peserta didik, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas serta
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aktivitas peserta didik dalam berpikir dan bertindak. Berdasarkan hasil observasi yang telah
dilakukan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran matematika di SMK Negeri 6
Surabaya, sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah menengah di Surabaya yang telah
menerapkan kurikulum 2013 dalam pembelajaran pada peserta didik. Kurikulum 2013
memberikan akses pada peserta didik untuk berkembang secara mandiri, karena siswa
dituntut lebih aktif dan tidak pasif, sedangkan pendidik masih belum menguasai metodemetode atau model-model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013. Akibatnya,
pembelajaran yang berlangsung belum memberikan makna pada peserta didik.
Untuk menjadikan belajar yang lebih bermakna menurut Imam Tolkhah (2004: 106)
dengan melalui latihan perbuatan yaitu melatih atau membiasakan peserta didik melakukan
sesuatu yang baik dengan harapan mengetahui sekaligus mengaplikasikan materi pelajaran
dengan eksperimen di lapangan (learning by doing) sehingga peserta didik dapat
mengaktualisasikan materi ke dalam dunia nyata.
Berdasarkan pendapat diatas, pembelajaran matematika di tekankan pada keterkaitan
antara konsep-konsep matematika dengan pengalaman peserta didik dalam kehidupan
sehari-hari (realistic), sehingga peserta didik akan merasa akrab dan senang dengan materi
yang akan dipelajarinya serta mampu memahami materi itu melalui aktivitasnya. Maka
dapat digunakan salah satu pendekatan dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan
kehidupan nyata yaitu dengan menggunakan model pembelajaran RME (Realistic
Mathematics Education). Diharapkan dengan pendekatan RME, pembelajaran matematika
dapat berlangsung dengan lebih baik serta dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan
siswa terhadap suatu materi. Oleh karena itu penulis melakukan suatu penelitian dengan
judul ―Efektivitas Model Pembelajaran RME (Realistic Mathematics Education) dalam
Pembelajaran Matematika pada Siswa Kelas X UPW 2 SMK Negeri 6 Surabaya‖.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut, maka masalah
yang terkait dengan penelitian ini dapat disajikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut
―Apakah penerapan model pembelajaran RME (Realistic Mathematics Education) efektif
dalam pembelajaran matematika pada materi Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linear
siswa kelas X UPW 2 SMK Negeri 6 Surabaya?‖ yang hasilnya diharapkan dapat
bermanfaat khususnya bagi guru matematika sebagai bahan referensi untuk mengetahui
model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013, salah satunya yaitu model
pembelajaran RME (Realistic Mathematics Education).

B. KAJIAN TEORI
1. Pembelajaran Matematika
Pembelajaran matematika adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang
melibatkan pengembangan pola berfikir dan mengolah logika pada suatu lingkungan
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belajar yang sengaja diciptakan oleh guru dengan berbagai metode agar kegiatan belajar
siswa efektif dan efisien.
2. RME (Realistic Mathematics Education)
RME (Realistic Mathematics Education) bila diterjemahkan dalam bahasa
Indonesia berarti pendidikan matematika dalam dunia nyata. Jadi RME merupakan
suatu model pembelajaran yang mengaitkan matematika dengan realitas yang ada dan
dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Namun realitas yang dimaksud tidak selalu
konkret dapat dilihat oleh mata, tetapi termasuk hal-hal yang dapat di bayangkan oleh
siswa. Terdapat 6 langkah dalam pembelajaran matematika realistik yaitu pendahuluan,
memahami masalah kontekstual, menyelesaikan masalah kontekstual (berpikir),
kemudian siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok, selanjutnya diskusi kelas
(berbagi) dan langkah terakhir yaitu kesimpulan.
Asmin (2001: 636) menuliskan beberapa keunggulan model pembelajaran RME,
diantaranya:
1) Pembelajaran RME lebih memberikan makna pada peserta didik karena dikaitkan
dengan kehidupan dunia nyata. Konteks dunia nyata yang digunakan untuk sumber
pembelajaran dapat berperan sebagai penguat kesan (a memory jogger) atau tidak
mudah lupa.
2) Peserta didik lebih senang dan lebih termotivasi karena pembelajaran menggunakan
realitas kehidupan.
3) Peserta didik merasa dihargai dan semakin terbuka karena setiap jawaban peserta
didik ada nilainya.
4) Memupuk kerjasama dalam kelompok.
5) Melatih keberanian peserta didik, karena harus menjelaskan jawaban yang telah
ditemukan.
6) Melatih peserta didik untuk terbiasa berfikir dan mengemukakan pendapat.
7) Aplikasi mata pelajaran benar-benar terdemonstrasikan.
3. Efektivitas Pembelajaran
Efektivitas didefinisikan pencapaian tujuan, dengan kata lain bagaimana sebaiknya
suatu hasil (output) dicapai akan merefleksikan efektivitas (Gaspersz, 2006: 29). Jadi
efektivitas merupakan tahapan untuk mencapai suatu tujuan sebagaimana yang
diharapkan.
Dalam penelitian ini keefektifan akan ditinjau dari kemampuan guru, aktivitas
siswa, respon siswa dan hasil belajar siswa. Jika paling sedikit tiga dari empat aspek
diatas terpenuhi (dengan syarat ketuntasan belajar siswa secara klasikal harus
terpenuhi), maka pembelajaran RME (Realistic Mathematics Education) dapat
dikatakan efektif. Misalnya kemampuan guru baik, aktivitas siswa aktif dan hasil
belajar siswa tuntas. Selanjutnya, kemampuan guru baik, respon siswa positif dan hasil
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belajar siswa tuntas atau aktivitas siswa aktif, respon siswa postif, dan hasil belajar
siswa tuntas.
4. Materi Matematika
Dalam penelitian ini, materi yang dipilih peneliti adalah materi pada bab Sistem
Persamaan dan Pertidaksamaan Linear dengan sub pokok bahasan penyelesaian Sistem
Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) dan Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel
(SPLTV). Dalam menentukan himpunan penyelesaian Sistem Persamaan Linear Dua
Variabel dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yaitu metode
eliminasi, metode substitusi, dan metode campuran (eliminasi dan substitusi).
Untuk menentukan himpunan penyelesaian SPLTV dilakukan dengan cara yang
sama dengan penentuan penyelesaian SPLDV yaitu dengan menggunakan motode
eliminasi, substitusi, dan metode eliminasi dan substitusi.

C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penilitian kualitatif. Bodgan dan Bilken (dalam Burhanuddin,
2013: 1) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif ini kehadiran peneliti sangat penting
kedudukannya, karena penelitian kualitatif adalah studi kasus, maka segala sesuatu akan
sangat bergantung pada kedudukan peneliti. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X
UPW 2 SMK Negeri 6 Surabaya Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan jumlah 31 siswa.
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 5 September – 5 Desember 2014. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, angket, dan tes. Observasi untuk
mengetahui kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dan aktivitas siswa selama
pembelajaran berlangsung, angket untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran,
dan tes untuk mengukur pemahaman siswa setelah pembelajaran mengunakan RME.
Analisis dilakukan secara analisis deskriptif untuk mengetahui keefektifan model
pembelajaran matematika pada materi pokok Sistem Persamaan Linear Dua Variabel
(SPLDV) dan Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV).

D. PEMBAHASAN
Hasil penelitian terdiri dari kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, aktivitas
siswa selama proses pembelajaran berlangsung, respon yang diberikan siswa terhadap
pembelajaran RME (Realistic Mathematics Education) dan hasil belajar siswa. Hasil
penelitian tersebut akan diuraikan secara rinci sebagai berikut.
1. Kemampuan Guru
Hasil observasi kemampuan guru dapat dideskripsikan sebagai berikut.
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Tabel 1: Hasil Kemampuan Guru selama Pembelajaran RME (Realistic Mathematics
Education
No

Aspek yang diamati
Pengamatan KBM
A. Pendahuluan
1. Mengucapkan salam dan memimpin doa sebelum pelajaran di
mulai
2. Mengecek kehadiran siswa

I

II

III

Penilaian
Prt. I Prt. II

3

3

4

4

3. Memotivasi siswa dan mengaitkan materi dengan kehidupan seharihari.
B. Kegiatan Inti
1. Menjelaskan materi langkah demi langkah.

4

4

4

4

2. Membimbing siswa melatih pengetahuan secara individual dengan
pemberian soal/masalah
3. Membimbing siswa membentuk kelompok untuk menyelesaikan
soal/masalah yang sudah diselesaikan secara individual sebelumnya
4. Memantau kelompok-kelompok belajar mereka
5. Meminta
perwakilan
masing-masing
kelompok
untuk
mempresentasikan hasil diskusi mereka
6. Mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah didiskusikan
7. Membimbing siswa untuk menarik kesimpulan secara bersamasama tentang materi yang telah dipelajari
C. Penutup

4

4

4

4

4
4

4
4

4
4

4
4

1. Memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik

4

4

2. Menginformasikan kepada siswa tentang materi yang akan
dipelajari pada pertemuan berikutnya
3. Menutup pelajaran dengan mengucap salam

3

4

3

4

Suasana Kelas
1. Siswa antusias
2. Guru antusias
3. Waktu sesuai alokasi

4
4
3

4
3
3

4. KBM sesuai dengan skenario RPP

4

4

4

4

Jumlah
Rata-rata tiap pertemuan

68
3,78

69
3,83

KG

3,81

SB

Perangkat Pembelajaran
1. LKS mendukung pencapaian indikator

2. Aktivitas Siswa
Hasil penelitian aktivitas siswa selama proses pembelajaran dapat dideskripsikan sebagai
berikut.
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Tabel 2: Aktivitas Siswa Selama P(Realistic Mathematics Education)
No

Kriteria observasi aktivitas siswa

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

Jumlah

Mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru
Mendengarkan/memperhatikan penjelasan teman
Membentuk kelompok sesuai arahan guru
Membaca/memahami LKS/buku
Berdiskusi/bertanya antar siswa dengan guru
Berdiskusi/bertanya antar siswa dengan siswa
Mempresentasikan hasil diskusi/menanggapi hasil diskusi
Menulis/menyalin catatan yang relevan dengan kegiatan
pembelajaran
Menyimpulkan materi yang dipelajari
Kegiatan yang tidak relevan dengan KBM, seperti
mengerjakan sesuatu di luar topik pembelajaran, melakukan
percakapan di luar topik pembelajaran, keluar masuk kelas
tanpa ijin.
100%

Presentase
aktivitas siswa
Pert. 1
Pert. 2
28,70%
25,93%
15,74%
18,52%
5,56%
5,56%
5,56%
5,56%
1,85%
3,70%
16,67%
20,37%
3,70%
1,85%
5,56%

5,56%

11,11%

8,33%

5,56%

4,63%

100%

3. Respon Siswa
Respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran matematika realistik pada pokok
bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) dan Sistem Persamaan Linear
Tiga Variabel (SPLTV) kelas X UPW 2 SMK Negeri 6 Surabaya tahun pelajaran 2014 –
2015 yang disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 3: Hasil Respon Siswa terhadap Pembelajaran RME (Realistic Mathematics
Education)
No

Pertanyaan

1

Pembelajaran hari ini menarik dan
menyenangkan

2

3

4

5

6

Prosentase
Ya

Tidak

Dengan pembelajaran hari ini
menjadikan siswa lebih berani
bertanya
Dengan pembelajaran hari ini
menjadikan siswa lebih dapat
menghubungkan materi dengan
kehidupan sehari-hari
Dengan pembelajaran hari ini
menjadikan siswa lebih mudah
dalam memahami materi
Dengan pembelajaran hari ini
memudahkan siswa dalam
menyelesaikan masalah/ soal-soal
yang diberikan
Dengan pembelajaran hari ini
menjadikan siswa lebih
menghargai pendapat teman
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7

8

9

10

Dengan pembelajaran hari ini
memberikan kesempatan pada
siswa untuk berdiskusi dan
mengajukan pendapat
Dengan pembelajaran hari ini
siswa berkeyakinan memperoleh
nilai yang lebih baik
Dengan pembelajaran hari ini,
siswa percaya dapat berhasil
mencapai KKM saat ulangan
Guru pandai dalam mengajar
dengan model pembelajaran hari
ini
Rata-rata

99,68%

0,32%

4. Hasil Belajar Siswa
Tabel 4: Hasil Belajar Siswa
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nama Siswa
AR. AGUSTA
AYU O.
AYU S.
AZARIA M.
AZIS
DEVIA P. P.
DEWI RAHIL
DEWI S. H.
ELVIRA Y.
ERI O.
ERLISA Y
IFADATUL
IGA SEPTIA
INTAN R. M.
LUTFI H.
MINQURROTIN A. N.
M. KARINSYAH
NOFRI
NOVITA W.
NURUL
RENNO LUZARDIE S.
RIZKA A.
SAFAR M.
SHANTI V.
SHINTA AULIA R. L.
VELIA .
VERISCA E.
WAHID ERI WICAKSONO
YOELANDA VIRGINIA M
YOGI MAULANA PUTRA
ZAFIFATUS

Nilai
1
100
85
80
95
100
90
80
100
100
60
60
100
85
80
100
70
80
100
100
100
80
85
80
90
80
95
85
100
90
100
8

2
70
100
100
70
100
70
70
100
100
100
100
70
100
100
100
75
75
100
100
100
100
100
100
70
70
70
100
100
50
100
100

Ratarata
85
93
90
83
100
80
75
100
100
80
80
85
93
90
100
73
78
100
100
100
90
93
90
80
75
83
93
100
70
100
93

Kategori
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
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Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran diperoleh dari rata-rata kemampuan
guru mengelola pembelajaran pada pertemuan pertama dan kemampuan guru mengelola
pembelajaran pada pertemuan kedua yaitu sebesar 3,81. Karena rata-rata kemampuan guru
dalam mengelola pembelajaran yang diperoleh termasuk dalam 3,50 ≤ KG ≤ 4,00 maka
masuk dalam kategori sangat baik.
Hasil analisis aktivitas siswa selama proses pembelajaran matematika realistik pada
pertemuan pertama dan pertemuan kedua didapatkan bahwa aktivitas siswa pada pertemuan
pertama yang tidak relevan dengan KBM sebesar 5,56% dan aktivitas siswa pada pertemuan
kedua yang tidak relevan dengan KBM sebesar 4,63%. Selanjutnya dari pertemuan pertama
dan pertemuan kedua dapat ditentukan rata-rata aktivitas siswa yang tidak relevan dengan
KBM yaitu sebesar 5,10%, karena rata-rata aktivitas siswa yang tidak relevan dengan KBM
≤10% maka aktivitas siswa termasuk dalam kategori aktif.
Dari tabel 3 diperoleh bahwa respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan model
RME (Realistic Mathematics Education) pada materi pokok sistem persamaan dan
pertidaksamaan linear mendapatkan respon positif yaitu sebesar 99,68% yang artinya lebih
dari 85% siswa dalam satu kelas memberikan jawaban ―Ya‖.
Dan berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥ 75, atau
yang telah mencapai ketuntasan individu berjumlah 29 siswa. Dengan demikian dapat
dihitung presentase siswa yang mendapat nilai ≥ 75, yaitu:

Karena presentase siswa yang mendapat nilai ≥ 75 pada tes hasil belajar adalah 93,55%,
maka dapat dikatakan ketuntasan belajar secara klasikal telah tercapai.

E. SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data, dari keempat kriteria keefektifan menunjukkan hasil
yang baik maka dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran RME (Realistic
Mathematics Education) efektif dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan
Sistem Perasamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) dan Sistem Persamaan Linear Tiga
Variabel (SPLTV).

F. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan mengetahui hasil yang diperoleh,
maka ada beberapa saran yang dapat dikemukakan yaitu:
1. Diharapkan mengenalkan dan melatihkan keterampilan RME sebelum atau selama
pembelajaran agar peserta didik mampu menemukan dan mengembangkan sendiri
pengetahuannya.
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2. Guru perlu menambah wawasannya tentang teori belajar dan model-model
pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan variatif, sehingga peserta didik dapat
berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar dan tidak merasa bosan.
3. Peserta didik sering diberi tugas untuk berlatih memahami dan menyelesaikan LKS
sendiri sebelum berdiskusi dengan guru agar peserta didik terbiasa berfikir secara
mandiri dan menemukan pengetahuannya sendiri.
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PENGARUH MOTIVASI DAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA
TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA
SISWA SMA NEGERI 3 PEKALONGAN
Wahyu Hidayat
Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya
ABSTRAK
Pemahaman konsep merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan siswa dalam
pembelajaran matematika. Pemahaman konsep yang dipengaruhi oleh motivasi dan keaktifan
belajar dalam proses pembelajaran matematika di SMA 3 Pekalongan masih rendah. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh motivasi dan keaktifan belajar siswa
terhadap kemampuan pemahaman konsep secara parsial dan simultan pada materi turunan
fungsi aljabar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA SMA Negeri 3
Pekalongan tahun pelajaran 2012 – 2013 yang terdiri dari 4 kelas. Pengambilan sampel
dilakukan secara simple random sampling,terpilih kelas XI IPA 1 sebagai kelas eksperimen.
Untuk memperoleh data digunakan metode observasi, angket dan tes. Data diolah menggunakan
regresi ganda. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Pengaruh motivasi belajar
siswa terhadap kemampuan pemahaman konsep adalah 70.56%; 2) Pengaruh keaktifan belajar
siswa terhadap kemampuan pemahaman konsep adalah 82.81% dan 3) Pengaruh motivasi dan
keaktifan belajar siswa terhadap kemampuan pemahaman konsep sebesar 91.02%.
Kata kunci: Motivasi, Keaktifan, Pemahaman Konsep
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A. Pendahuluan
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari waktu ke waktu semakin pesat.
Perkembangan ini tidak terlepas dari peranan dunia pendidikan, karena melalui pendidikanlah
seseorang dipersiapkan menjadi generasi yang sanggup menghadapi tantangan baru yang akan
datang. Pendidikan adalah proses mengubah tingkah laku siswa agar menjadi manusia dewasa
yang mampu hidup mandiri dan sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan sekitar di mana
individu itu berada (Sagala, 2012:3). Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh
keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan yang
berlangsung di sekolah dan luar sekolah. Usaha sadar tersebut dilakukan dalam bentuk
pembelajaran di mana ada guru yang melayani para siswanya melakukan kegiatan belajar dan
guru menilai atau mengukur tingkat keberhasilan siswa tersebut dengan prosedur yang
ditentukan.
Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan
siswa yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematis agar siswa
dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien (Komalasari, 2011:3).
Disamping menunjukan semangat belajar yang tinggi dan rasa percaya pada diri sendiri,
pembelajaran dikatakan berhasil atau berkualitas apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya
sebagian besar siswa terlibat secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam proses
pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, upaya guru dalam mengembangkan motivasi dan
keaktifan belajar siswa sangatlah penting, sebab motivasi dan keaktifan belajar siswa dapat
menjadi penentu bagi keberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan.
Baharuddin (2008:22-23) menyatakan bahwa motivasi adalah salah satu faktor yang
mempengaruhi keefektifan kegiatan belajar siswa. Seorang siswa dapat belajar secara lebih
efisien dan efektif apabila ia berusaha untuk belajar secara maksimal. Artinya, ia memotivasi
dirinya sendiri. Motivasi siswa dapat datang dari dalam diri siswa yang rajin membaca buku dan
memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap suatu masalah. Suprijono (2012:163) menyatakan
bahwa motivasi belajar adalah proses yang memberi semangat belajar, arah dan kegigihan
perilaku. Motivasi belajar dapat dibangkitkan, ditingkatkan dan dipelihara oleh kondisi-kondisi
luar, seperti penyajian pelajaran oleh guru dengan media bervariasi, metode yang tepat,
komunikasi dinamis dan sebagainya (Hamdani, 2011:290).
Aktif adalah giat (bekerja, berusaha), sedangkan keaktifan adalah kegiatan, kesibukan
(KBBI, 2007: 23). Keaktifan yang dimaksud dalam proses belajar mengajar adalah keaktifan
belajar siswa. Suprijono (2012:163) menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku
secara relatif permanen dan secara potensial terjadi sebagai hasil dari praktik penguatan yang
dilandasi tujuan tertentu. Belajar juga dipahami sebagai suatu perilaku. Pada saat orang belajar,
maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, jika ia tidak belajar responnya menurun,
dengan demikian belajar diartikan sebagai suatu perubahan dalam kemungkinan atau peluang
terjadinya respon (Hardini, 2012:4). Jadi keaktifan belajar siswa adalah suatu keadaan di mana
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siswa aktif dalam belajar. Keaktifan belajar siswa dapat dilihat dari keterlibatan siswa dalam
proses belajar mengajar yang beraneka ragam seperti pada saat siswa mendengarkan ceramah,
mendiskusikan, membuat suatu alat, membuat laporan pelaksanaan tugas dan sebagainya.
Pembelajaran sebagai proses pendidikan memerlukan siasat, pendekatan, metode dan
teknik yang bermacam-macam sehingga siswa dapat menguasai materi dengan baik dan
mendalam (Komalasari, 2011:6). Penguasaan siswa terhadap suatu materi dapat dilihat dari
kecakapan yang dimiliki oleh siswa. Salah satunya adalah siswa menggunakan daya nalarnya
untuk memecahkan suatu masalah yang ada. Mengingat objek matematika abstrak, maka dalam
pembelajaran matematika dimulai dari objek yang konkret sehingga konsep matematika dapat
dipahami betul oleh siswa, apalagi jika dikaitkan dengan kemampuan siswa untuk menggunakan
daya nalarnya dalam memecahkan masalah yang ada.
Pada saat mempelajari ilmu matematika, banyak terdapat kendala yang pada
umumnya disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dalam memahami konsep matematika itu
sendiri (Slameto, 2010:69). Keterbatasan kemampuan dalam memahami konsep matematika
inilah yang membuat matematika semakin abstrak bagi kebanyakan siswa. Padahal untuk
mengembangkan matematika ke arah yang lebih baik pemahaman konsep dasar matematika
sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian kembali ilmu matematika
tersebut. Akan tetapi, pada pembelajaran yang terdahulu matematika lebih dibawa ke arah
praktis bukan kepada pemahaman konsep.
Peneliti melihat bahwa terdapat beberapa materi dalam matematika SMA kelas XI di
SMA Negeri 3 Pekalongan, terutama materi yang sifatnya abstrak. Salah satunya adalah materi
turunan fungsi. Pada sebagian besar buku pegangan, dalam mempelajari turunan fungsi
umumnya siswa dihadapkan langsung oleh soal-soal. Sementara itu harus diakui bahwa tidaklah
mudah mempelajari konsep turunan. Kesulitan yang dialami siswa dikarenakan kurangnya
pemahaman dan kekurangtertarikan siswa pada pelajaran matematika.
Berdasarkan kajian terhadap hasil observasi ditemukan beberapa faktor yang menjadi
penyebab rendahnya motivasi dan keaktifan belajar siswa kelas XI di SMA Negeri 3
Pekalongan dalam pembelajaran matematika. Faktor-faktor tersebut diantaranya siswa kurang
dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Siswa lebih berperan sebagai penerima
informasi, bukan sebagai subjek yang melakukan aktivitas belajar, sehingga perhatian siswa
sering teralih pada hal-hal lain di luar materi pelajaran walaupun penyediaan fasilitas kegiatan
pembelajaran sudah baik misalnya perpustakaan, komputer, media pembelajaran audiovisual
dan lain sebagainya. Kelengkapan fasilitas ini belum dapat meningkatkan motivasi dan
keaktifan belajar siswa.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh motivasi belajar siswa
terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa SMA Negeri 3 Pekalongan. (2)
pengaruh keaktifan belajar siswa terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa
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SMA Negeri 3 Pekalongan. (3) pengaruh motivasi dan keaktifan belajar siswa secara bersamasama terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa SMA Negeri 3 Pekalongan.
Manfaat penelitian ini adalah memberikan masukan terhadap penyusunan teori atau
konsep-konsep baru terutama untuk menerapkan motivasi dan keaktifan belajar siswa dalam
meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa serta sebagai upaya dalam meningkatkan
kualitas pembelajaran.

B.

Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui ada

tidaknya pengaruh motivasi dan keaktifan belajar siswa terhadap kemampuan pemahaman
konsep matematika siswa. Secara skematis pengaruh variabel-variabel tersebut dapat dilihat
pada gambar 3.1 dibawah ini.
Gambar 1. Bagan Rancangan Penelitian

ry1.2

X1

Y

R
X2
ry2.1
Keterangan:
X1 = Motivasi belajar siswa
X2 = Keaktifan belajar siswa
Y = Kemampuan pemahaman konsep
= Pengaruh variabel X terhadap Y secara Parsial

= Pengaruh variabel X terhadap Y secara Silmultan
Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XI IPA SMA Negeri 3
Pekalongan tahun pelajaran 2012/2013 dengan jumlah siswa sebanyak 118 siswa. Pengambilan
sampel dalam penelitian ini menggunakan metode simple random sampling yaitu dengan
menggunakan undian dari kelas XI IPA 1, XI IPA 2, XI IPA 3 dan XI IPA 4. Dengan
menggunakan metode tersebut diperoleh kelas XI IPA 1 sebagai kelas yang akan digunakan
dalam penelitian dengan jumlah siswa sebanyak 30 siswa.
Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data pada penelitian ini
adalah lembar pengamatan, angket dan tes. Pengumpulan data dilakukan melalui lembar
pengamatan keaktifan belajar siswa. Dalam hal ini peneliti mengadakan observasi langsung
yaitu mengamati keaktifan siswa selama proses pembelajaran. Angket dalam penelitian ini
merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dari
responden mengenai motivasi belajar siswa. Selain itu, metode pengumpulan data dalam
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penelitian ini berbentuk tes kemampuan pemahaman konsep. Tes kemampuan pemahaman
konsep ini berbentuk tes tertulis, yaitu berupa sejumlah soal tertulis uraian.
Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan karena seseorang yang tidak
mempunyai motivasi dalam belajar, tidak mungkin akan melakukan aktivitas belajar. Uno
(2011:23) menyatakan bahwa motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik dan faktor
ekstrinsik. Faktor instrinsik berupa hasrat, keinginan berhasil, dorongan belajar dan harapan
akan cita-cita. Faktor ekstrinsik berupa penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif dan
kegiatan belajar yang menarik. Kedua faktor tersebut disebabkan oleh rangsangan tertentu,
sehingga seseorang berkeinginan untuk melakukan aktivitas belajar yang lebih giat. Indikator
motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut : (1) Adanya hasrat dan keinginan
berhasil. (2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. (3) Adanya harapan dan cita-cita
masa depan. (4) Adanya penghargaan dalam belajar. (5) Adanya kegiatan menarik dalam
belajar. (6) Adanya lingkungan belajar yang kondusif.
Gambaran tentang motivasi belajar siswa kelas XI IPA 1 SMA N 3 Pekalongan dapat
dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Motivasi Belajar Siswa
No
1
2
3
4
5

Interval Skor
80 X 100
70 X 79
60 X 69
50 X 59
0% X 49
Jumlah

Kriteria
Sangat tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah

Frekuensi
13
13
4
0
0
30

Persentase
43.33
43.33
13.34
0
0
100

Berdasarkan hasil perhitungan deskripsi persentase diketahui sebanyak 13 siswa
(43.33%) memiliki motivasi yang sangat tinggi, sebanyak 13 siswa (43.33%) memiliki motivasi
tinggi dan sebanyak 4 siswa (13.34%) memiliki motivasi sedang.
Berdasarkan data di atas menunjukan bahwa motivasi belajarnya tergolong sangat
tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya hasrat dan keinginan siswa untuk berhasil, adanya
dorongan dan kebutuhan siswa dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita masa depan siswa,
adanya penghargaan dalam belajar, adanya kegiatan menarik dalam belajar dan adanya
lingkungan belajar yang kondusif.
Keaktifan belajar siswa dapat dilihat dari keterlibatan siswa dalam proses belajar
mengajar yang beraneka ragam seperti pada saat siswa mendengarkan ceramah, mendiskusikan,
membuat suatu alat, membuat laporan pelaksanaan tugas, dan sebagainya. Sudjana (2010:11-12)
menyatakan bahwa indikator keaktifan belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut.
1.

Adanya aktivitas belajar siswa secara individual untuk penerapan konsep, prinsip dan
generalisasi.

2.

Adanya aktivitas siswa dalam bentuk kelompok untuk memecahkan masalah.
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3.

Adanya partisipasi setiap siswa dalam melaksanakan tugas belajarnya melalui berbagai
cara.

4.

Adanya keberanian siswa mengajukan pendapatnya.

5.

Adanya aktivitas belajar analisis, sintesis, penilaian dan kesimpulan.

6.

Adanya hubungan sosial antarsiswa dalam melaksanakan kegiatan belajar.

7.

Setiap siswa dapat memberikan komentar dan memberikan tanggapan terhadap pendapat
siswa lainnya.

8.

Adanya kesempatan bagi setiap siswa untuk menggunakan berbagai sumber belajar yang
tersedia.

9.

Adanya upaya bagi setiap siswa untuk menilai hasil belajar yang dicapainya.

10. Adanya upaya siswa untuk bertanya kepada guru dan meminta pendapat guru dalam upaya
kegiatan belajarnya.

Ahmadi (2008:207) indikator keaktifan belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut.
1.

Keinginan, keberanian menampilkan minat, kebutuhan dan permasalahannya.

2.

Keinginan dan keberanian serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan persiapan,
proses dan kelanjutan belajar.

3.

Penampilan berbagai usaha atau kekreatifan belajar dalam menjalani dan menyelesaikan
kegiatan belajar mengajar sampai mencapai keberhasilannya.

4.

Kemandirian belajar yang merupakan kebebasan atau keleluasaan dalam belajar tanpa
tekanan guru atau pihak lainnya.
Gambaran tentang keaktifan belajar siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 3 Pekalongan

dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Keaktifan Belajar Siswa
No
1
2
3
4
5

Interval Skor
80 X 100
70 X 79
60 X 69
50 X 59
0% X 49
Jumlah

Kriteria
Sangat tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah

Frekuensi
14
16
0
0
0
30

Persentase
46.67
53.33
0
0
0
100

Berdasarkan hasil perhitungan deskripsi persentase diketahui sebanyak 14 siswa
(46.67%) memiliki keaktifan belajar yang sangat tinggi dan sebanyak 16 siswa (53.33%)
memiliki keaktifan belajar yang tinggi. Hal ini disebabkan adanya keaktifan siswa secara
individu di dalam kelas yang meliputi keaktifan dalam mencatat materi, soal atau hasil
pembahasan, menyimak materi yang disampaikan oleh guru, mengajukan pendapat kepada guru
atau siswa lain, memanfaatkan sumber belajar yang ada dan bertanya kepada guru atau
merespons instruksi guru. Selain itu disebabkan adanya keaktifan siswa di dalam kelompok,
diantaranya siswa berpartisipasi atau berdiskusi dalam kelompok, mengerjakan lembar diskusi
163

kelompok, mengerjakan soal turnamen, berpartisipasi dalam tahap permainan (game) dan
mempresentasikan hasil kerja kelompok.
Kemampuan pemahaman konsep adalah kemampuan menjelaskan suatu konsep
tertentu dan membandingkan, membedakan serta mempertentangkan konsep tersebut dengan
konsep lain. Konsep matematika disusun secara berurutan sehingga konsep sebelumnya akan
digunakan untuk mempelajari konsep selanjutnya. Kilpatrick dalam Afrilianto (2012:196)
menyatakan bahwa pemahaman konsep adalah kemampuan dalam memahami konsep, operasi
dan relasi dalam matematika dengan indikator kemampuan pemahaman konsep yang dapat
diklasifikasikan sebagai berikut.
1.

Kemampuan menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari.

2.

Kemampuan mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya
persyaratan yang membentuk konsep tersebut.

3.

Kemampuan menerapkan konsep secara algoritma.

4.

Kemampuan memberikan contoh dan counter example dari kosep yang telah dipelajari.

5.

Kemampuan mengaitkan berbagai konsep.
Gambaran tentang kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas XI IPA 1

SMA N 3 Pekalongan dapat dilihat pada tabel 3.

No
1
2
3
4
5

Tabel 3. Distribusi Frekuensi
Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika
Interval Skor
Kriteria
Frekuensi
Sangat tinggi
20
80 X 100
Tinggi
8
70 X 79
Sedang
2
60 X 69
Rendah
0
50 X 59
Sangat Rendah
0
0% X 49
Jumlah
30

Persentase
66.67
26.67
6.66
0
0
100

Berdasarkan hasil perhitungan deskripsi persentase diketahui sebanyak 20 siswa
(66.67%) memiliki kemampuan pemahaman konsep matematika yang sangat tinggi, sebanyak 8
siswa (26.67%) memiliki kemampuan pemahaman konsep matematika tinggi dan sebanyak 2
siswa (6.67%) memiliki kemampuan pemahaman konsep matematika yang sedang.
Berdasarkan data di atas menunjukan bahwa kemampuan pemahaman konsep
matematikanya tergolong sangat tinggi. Hal ini disebabkan siswa memiliki kemampuan dalam
menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari, kemampuan mengklasifikasikan objek-objek
berdasarkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan yang membentuk konsep tersebut, kemampuan
menerapkan konsep secara algoritma, kemampuan memberikan contoh dan counter example
dari kosep yang telah dipelajari dan kemampuan mengaitkan berbagai konsep.
Data setiap variabel yang dianalisis berdasarkan distribusi normal. Untuk itu sebelum
peneliti menggunakan teknik statistik parametris, maka kenormalan data harus diuji terlebih
dahulu. Bila data tidak normal, maka statistik parametris tidak dapat digunakan (Sugiyono,
2011:79). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen dan satu variabel dependen.
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Data dari masing-masing variabel diuji normalitasnya dengan menggunakan rumus chi-kuadrat
dan diuji lineritasnya untuk mengetahui apakah garis regresi antara X dan Y membentuk garis
linear atau tidak. Kalau tidak linear maka analisis regresi tidak dapat dilanjutkan. Lebih jelasnya
hasil pengujian linearitas ini dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Hasil Uji Linearitas
No
1
2

Uji Linearitas
X1 terhadap Y
X2 terhadap Y

F hitung
1.531
0.014

dk1
16
11

dk2
12
17

F tabel
2.60
2.41

Kriteria
Linear
Linear

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linear yang dilakukan melalui analisis
statistik dengan menggunakan program Excel for Windows, hasil analisis selengkapnya dapat
dilihat pada tabel 5.
Tabel 5. Hasil Analisis Regresi
Model
Konstanta
Motivasi
Keaktifan

Koefisien
-44.334
0.576
1.046

t (Keberartian regresi)

Parsial

3.789
4.509

0.84
0.91

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 5 diperoleh model regresi hubungan antara
motivasi (X1), keaktifan (X2) dengan kemampuan pemahaman konsep (Y) sebagai berikut.
̂ = - 44.334 + 0.576 X1 + 1.046 X2
Berdasarkan model regresi tersebut diperoleh koefisien regresi variabel motivasi
sebesar 0.576 yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan motivasi belajar siswa sebesar satu
satuan maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan kemampuan pemahaman konsep
sebesar 0.576, sedangkan koefisien regresi untuk variabel keaktifan sebesar 1.046 menyatakan
bahwa setiap peningkatan keaktifan belajar siswa sebesar satu satuan maka akan menyebabkan
peningkatan atau kenaikan kemampuan pemahaman konsep sebesar 1.046. Secara umum
menunjukan bahwa perubahan motivasi dan keaktifan belajar siswa ke arah positif akan diikuti
dengan peningkatan kemampuan pemahaman konsep.
Untuk menguji hipotesis pertama yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan
antara motivasi belajar siswa terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa SMA
Negeri 3 Pekalongan maka dilakukan pengujian secara parsial dengan menggunakan program
Microsoft Excel. Hasil pengujian dengan menggunakan program Microsoft Excel diketahui nilai
= 8.053. Nilai

sehingga H0 ditolak, dengan demikian terdapat pengaruh yang

signifikan antara motivasi belajar siswa terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika
di SMA Negeri 3 Pekalongan.
Hipotesis kedua menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara keaktifan
belajar siswa terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa SMA Negeri 3
Pekalongan diperoleh nilai

= 11.393. Nilai

sehingga dapat disimpulkan H0
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ditolak yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara keaktifan belajar siswa terhadap
kemampuan pemahaman konsep matematika SMA Negeri 3 Pekalongan.
Untuk mengetahui pengaruh antara motivasi dan keaktifan belajar siswa terhadap
kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas XI di SMA Negeri 3 Pekalongan
secara simultan dilakukan pengujian dengan menggunakan program Microsoft Excel.
Tabel 6. Rangkuman Analisis Variansi Uji Keberartian
Sumber
Regresi Linear
Galat
Total

JK
1524. 316
150.354
1674.67

dk
2
27
29

RK
762.158
5.569
-

Fobs
136.857
-

Fα
3.35
-

P
p < 0.05
-

Berdasarkan hasil perhitungan uji keberartian regresi linear ganda diperoleh
136.857 dan

= 3.35. Nilai

>

=

, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

hipotesis tiga yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi dan keaktifan
belajar siswa secara bersama-sama terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika SMA
Negeri 3 Pekalongan diterima.
Untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel X1 dan X2 terhadap Y maka
dilakukan perhitungan koefisien determinasi baik secara parsial maupun secara simultan.
1. Parsial
Untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y
secara parsial dilakukan dengan mengkuadratkan besarnya korelasi parsial dari hasil analisis
data yang diperoleh. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program Excel for
Windows diketahui bahwa besarnya korelasi parsial antara X1 terhadap Y (
Dengan mengkuadratkan nilai

) sebesar 0.84.

dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh antara X1

terhadap Y sebesar 70.56%. Sedangkan besarnya koefisien korelasi antara X2 terhadap Y (
sebesar 0.91. Sehingga dengan mengkuadratkan nilai

)

dapat diketahui bahwa besarnya

pengaruh antara X2 terhadap Y sebesar 82.81%.
2. Simultan
Untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel X1 dan X2 terhadap Y secara
simultan dapat diketahui dari besarnya korelasi antara X1 dan X2 yang dikuadratkan (R square).
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program Excel for Windows diketahui
bahwa besarnya pengaruh antara X1 dan X2 terhadap Y sebesar 0.9102 atau 91.02%. Sedangkan
sisanya sebesar 8.98% dipengaruhi factor lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini.

C. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: (1) terdapat pengaruh
yang signifikan antara motivasi belajar siswa terhadap kemampuan pemahaman konsep
matematika siswa. Hasil perhitungan koefisien korelasi parsial diketahui bahwa besarnya
pengaruh motivasi belajar siswa terhadap kemampuan pemahaman konsep sebesar 0.7056 atau
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70.56%. (2) terdapat pengaruh yang signifikan antara keaktifan belajar siswa terhadap
kemampuan pemahaman konsep matematika siswa SMA Negeri 3 Pekalongan. Hasil
perhitungan koefisien korelasi parsial diketahui bahwa besarnya pengaruh keaktifan belajar
siswa terhadap kemampuan pemahaman konsep sebesar 0.8281 atau 82.81%. (3) terdapat
pengaruh yang signifikan antara motivasi dan keaktifan belajar siswa secara bersama-sama
terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa SMA Negeri 3 Pekalongan. Hasil
perhitungan koefisien determinasi diketahui bahwa besarnya pengaruh antara motivasi dan
keaktifan belajar siswa terhadap kemampuan pemahaman konsep sebesar 0.9102 atau 91.02%.
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STKIP PGRI NGANJUK
Abstrak
Mahasiswa STKIP PGRI Nganjuk adalah calon guru perlu memiliki kompetensi
professional (Permen No. 16 tahun 2007). Salah satu indikator untuk menguasai kompetensi
professional yaitu kemampuan mengajar. Proses pendidikan bagi calon guru memerlukan
banyak hal, termasuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk berlatih mengajar. Cara
untuk berlatih mengajar yaitu melalui Micro Teaching. Pengajaran mikro (micro taching)
merupakan salah satu cara melatih praktek mengajar yang dilakukan dalam proses belajar
mengajar yang dimikrokan untuk membentuk/mengembangkan ketrampilan mengajar.
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif yaitu
mendeskripsikan kemampuan mengajar mahasiswa melalui mata kuliah micro teaching. Subjek
penelitian sepuluh mahasiswa dilihat dari tingkat kemampuan matematika. Dalam menganalisis
kemampuan mengajar mahasiswa diperlukan beberapa ketrampilan mengajar: ketrampilan
membuka dan menutup pelajaran, ketrampilan menjelaskan, ketrampilan bertanya dan
ketrampilan mengelola kelas.
Kemampuan mengajar mahasiswa kemampuan tinggi dengan ketrampilan membuka
dan menutup pelajaran yaitu dapat dengan baik menyampaikan ketrampilan tersebut. Dengan
menjelaskan dan bertanya yaitu sudah sesuai dengan komponen-komponen dalan ketrampilan
bertanya. Dengan ketrampilan mengelola kelas yaitu mereka bisa menguasai kelas dan dapat
membuat suasana kelas menjadi menyenangkan. Mahasiswa dengan kemampuan rendah yaitu
mahasiswa kurang bisa menguasai pelajaran, kurang menguasai kelas dan tidak sesuai dengan
RPP yang diajukan.
Kata kunci: kemampuan mengajar, mahasiswa, micro teaching
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sesuai dengan visi misi STKIP PGRI Nganjuk produktifitas kependidikan sebagai calon
guru. Mahasiswa STKIP PGRI Nganjuk adalah calon guru perlu memiliki kompetensi
professional (Permen No. 16 tahun 2007). Salah satu indikator untuk menguasai kompetensi
professional yaitu kemampuan mengajar. Menjadi guru yang baik tidak hanya harus
menguasai materi saja tetapi harus memiliki keterampilan mengajar yang baik. Proses
pendidikan bagi calon guru memerlukan banyak hal, termasuk memberikan kesempatan
kepada mereka untuk berlatih mengajar. Cara untuk berlatih mengajar yaitu melalui Micro
Teaching.
Mata kuliah pengajaran mikro (Micro Teaching) adalah mata kuliah wajib tempuh
dan wajib lulus bagi mahasiswa Strata Satu (S1) STKIP PGRI Nganjuk pada semester enam
(VI) dengan bobot 2 SKS. Pengajaran mikro (Micro Teaching) membentuk dan
mengembangkan kompetensi dasar mengajar sebagai bekal praktek mengajar di sekolah
dalam program PPL. Karena dalam mata kuliah micro teaching ini mahasiswa dibekali
keterampilan mengajar dan kelak akan menjadi guru di sekolah. Salah satu upaya untuk
mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi PPL di sekolah yaitu melalui proses latihan
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mengajar dalam hal ini terdapat dalam mata kuliah mikro teaching

atau pendekatan

pembelajaran yang disederhanakan. Dalam praktek mengajar micro teaching ini hanya
diterapkan ketrampilan tertentu. Pengajaran mikro merupakan salah satu cara melatih praktek
mengajar yang dilakukan dalam proses belajar mengajar yang dimikrokan untuk
membentuk/mengembangkan ketrampilan mengajar.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah
yang diajukan dalam penelitian adalah: ―Bagaimanakah kemampuan Mengajar Mahasiswa
STKIP PGRI Nganjuk melalui Mata Kuliah Micro Teaching?‖

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan

rumusan

masalah

di

atas

penelitian

ini

bertujuan

untuk

mendeskripsikan: ―Kemampuan Mengajar Mahasiswa STKIP PGRI Nganjuk melalui Mata
Kuliah Micro Teaching‖.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: ―Hasil penelitian ini
diharapkan dapat menjadi masukan khususnya bagi para dosen yang mengampu mata kuliah
Micro Teaching, untuk menjadikan micro teaching sebagai bekal mahasiswa dalam
mempersiapkan diri untuk praktek real teaching (PPL) pada semester berikutnya.

II. METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan secara mendalam kemampuan
mengajar mahasiswa dalam praktek mengajar micro teaching. Data yang dikumpulkan
dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan
kemampuan mengajar mahasiswa dalam praktek mengajar micro teaching. Deskripsi
tersebut tentang kemampuan mengajar mahasiswa meliputi beberapa ketrampilan mengajar:
ketrampilan membuka dan menutup pelajaran, ketrampilan menjelaskan, ketrampilan
bertanya dan ketrampilan mengelola kelas.
Data hasil penelitian berupa hasil kemampuan mengajar mahasiswa dalam praktek
micro teaching dan kata-kata yang dipaparkan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam
penelitian.
Penelitian ini lebih menekankan pada proses aktivitas mahasiswa dalam praktek
mengajar pada mata kuliah micro teaching. Proses yang diamati adalah kegiatan mahasiswa
pada saat mengajar dengan ketrampilan tertentu dan saat dilakukan wawancara.
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B. Subjek Penelitian
Subjek penelitian yang akan diambil dalam penelitian ini minimal 5 (lima) orang
dengan kemampuan tinggi

dan minimal 5 (lima) orang dengan kemampuan rendah.

Sehingga untuk keseluruhan, banyak pengambilan subjek penelitian adalah 10 (sepuluh)
mahasiswa.
Adapun penentuan ke sepuluh subjek penelitian tersebut yaitu menentukan tingkat
kemampuan mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut:
a. Mahasiswa berkemampuan tinggi, jika IPK Berkisar antara 3,00 sampai dengan 4,00.
Adapun yang mewakili kelompok ini adalah mahasiswa dengan IPK tertinggi.
b. Mahasiswa berkemampuan rendah, jika IPK Berkisar antara 2,00 sampai dengan 2,50.
Adapun yang mewakili kelompok ini adalah mahasiswa dengan IPK tertinggi.
Mahasiswa yang digunakan untuk subjek penelitian yaitu mahasiswa program studi
pendidikan matematika STKIP PGRI Nganjuk angkatan tahun 2012/2013.

C. Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
1. Instrumen utama
Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Oleh karena itu kehadiran
peneliti di lokasi penelitian sangat diperlukan. Peran peneliti sebagai partisipan penuh,
yaitu sebagai perancang, menyampaikan rancangan penelitian dan pemberi tindakan
penelitian. Peneliti juga berperan sebagai pengamat, yaitu mengamati aktivitas subjek
pada saat mengajar pada mata kuliah micro teaching dan wawancara. Sedangkan
sebagai pewawancara, peneliti bertindak sebagai pewawancara terhadap subjek
penelitian.
2. Pedoman Wawancara
Pengumpulan data dengan teknik wawancara yang bertujuan untuk menggali
yang lebih mendalam kemampuan mengajar mahasiswa dalam praktek micro teaching.
Wawancara dilakukan terhadap 10 subjek. Pemilihan 10 subjek ini berdasarkan
IPK mahasiswa. Untuk menghindari agar tidak ada data yang terlewatkan, dalam hal ini
direkam dengan menggunakan alat perekam.
3. Praktek Mengajar
Dalam praktek mengajar pada mata kuliah micro teaching dari 5 (lima) subjek
dengan kemampuan tinggi memilih salah satu ketrampilan mengajar yaitu ketrampilan
membuka dan menutup pelajaran, ketrampilan menjelaskan, ketrampilan bertanya dan
ketrampilan mengelola kelas. Dan 5 (lima) subjek dengan kemampuan rendah juga
memilih salah satu ketrampilan mengajar yaitu ketrampilan membuka dan menutup
pelajaran, ketrampilan menjelaskan, ketrampilan bertanya dan ketrampilan mengelola
kelas.
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C. Data dan Prosedur Penelitian
1. Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Hasil wawancara
Hasil wawancara dalam penelitian ini berkenaan dengan kemampuan mengajar
mahasiswa dalam praktek mengajar di mata kuliah micro teaching.
b. Catatan lapangan dalam rangkaian kegiatan lapangan
2. Prosedur Penelitian
Setelah proposal penelitian dan instrumen disetujui akan direncanakan prosedur
penelitian sebagai berikut:
a. Mengadakan orientasi lapangan
Orientasi lapangan untuk melihat kondisi lapangan (STKIP PGRI Nganjuk, khususnya
mahasiswa angkatan 2012/2013), seperti berapa kelas yang ada, jumlah mahasiswa dan
IPK mahasiswa.
b. Menentukan subjek penelitian yang ditinjau dari nilai IPK yang telah diperoleh
mahasiswa.
c. Mengamati dan mengevaluasi mahasiswa pada saat praktek mengajar di kuliah micro
teaching
d. Pelaksanaan wawancara dan validasi data (triangulasi).
e. Data-data yang didapat tersebut dianalisis dan menarik kesimpulan.
f.

Penulisan laporan.

III. Cara Kerja
Moleong (2008:247) menyatakan bahwa proses analisis data dimulai dengan
menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, pengamatan
yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar,
foto dan sebagainya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada kemampuan mengajar
mahasiswa dalam praktek mengajar micro teaching
Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Tahapantahapan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Mereduksi data
Dalam tahapan ini, aktivitas yang dilakukan, yaitu
a. Mengamati dan mengevaluasi dengan seksama penampilan mahasiswa pada waktu
mengajar dengan ketrampilan tertentu, sehingga diperoleh dugaan awal tentang:
bagaimana kemampuan mengajar mahasiswa dalam praktek micro teaching,
b. Mentranskripkan semua ucapan mahasiswa sebagai cuplikan untuk dijadikan contoh
analisis.
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c. Memutar alat perekam beberapa kali sampai jelas dan benar apa yang diungkapkan
dalam wawancara, kemudian ditranskripkan,
d. Hasil transkripsi diperiksa ulang kebenarannya oleh peneliti dan teman sejawat dengan
cara mendengarkan kembali secara bersama-sama. Hal ini untuk mengurangi kesalahan
dalam transkripsi,
e. Hasil transkripsi kemudian diketik rapi.
2. Mengklasifikasikan data
Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya, klasifikasi data atas ketrampilan
mengajar mahasiswa yang meliputi ketrampilan membuka dan menutup pelajaran,
ketrampilan menjelaskan, ketrampilan bertanya dan ketrampilan mengelola kelas.
3. Menarik kesimpulan
Berdasarkan penyajian data tersebut, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dari
data yang telah dikumpulkan tentang kemampuan mengajar mahasiswa melalui mata
kuliah micro teaching.

IV. Hasil dan Pembahasan
Untuk setiap subjek penelitian, akan di analisis kemampuannya dalam mengajar di
mata kuliah micro teaching.
Mahasiswa kemampuan Tinggi
1. Untuk subjek kemampuan tinggi (AA) dengan menekankan ketrampilan membuka
pelajaran.
Dalam praktek mengajarnya sudah sesuai dengan RPP yang diajukan dan dapat dengan
baik menyampaikan ketrampilan membuka pelajaran dan sudah sesuai dengan
komponen-komponen membuka pelajaran serta menyelesaikan mengajar sesuai
dengan waktu yang ditentukan yaitu sekitar 13 menit.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek kemampuan tinggi (AA) bahwa
subjek AA tidak mengalami kesulitan dalam menekankan ketrampilan membuka
pelajaran dan sudah siap dalam melaksanakan praktek mengajar tersebut.
2. Untuk subjek kemampuan tinggi (AB) dengan menekankan ketrampilan menutup
pelajaran.
Dalam praktek mengajarnya sudah sesuai dengan RPP yang diajukan dan dapat
melaksanakan mengajarnya dengan mudah menyampaikan ketrampilan yang sedah
ditetapkan dan sesuai dengan komponen-komponen menutup pelajaran serta tidak ada
yang terlewatkan serta menyelesaikan mengajar sesuai dengan waktu yang ditentukan
yaitu sekitar 14 menit.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek kemampuan tinggi (AB) bahwa
subjek AB tidak mengalami kesulitan dalam menekankan ketrampilan menutup
pelajaran karena sebelumnya sudah belajar sendiri dan persiapannya sudah matang.
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3. Untuk subjek kemampuan tinggi (AC) dengan menekankan ketrampilan menjelaskan.
Dalam praktek mengajarnya sudah sesuai dengan materi yang ada di RPP yang
diajukan dan dapat dengan jelas menjelaskan materi serta dapat menekankan materi
yang dianggap penting dan sudah sesuai dengan komponen-komponen ketrampilan
menjelaskan serta menyelesaikan mengajar tepat 15 menit.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek kemampuan tinggi (AC) bahwa
subjek AC tidak mengalami kesulitan dalam menekankan ketrampilan menjelaskan
pelajaran karena sebelumnya sudah berlatih menerapkan ketrampilan tersebut dan
berlatih juga dalam menyelesaikan contoh soal yang akan dijelaskan.
4. Untuk subjek kemampuan tinggi (AD) dengan menekankan ketrampilan bertanya.
Dalam praktek mengajarnya sudah sesuai dengan RPP yang diajukan dan tidak
mengalami kesulitan dalam mempraktekan ketrampilan bertanya tersebut dan cara
menyampaikan sesuai dengan komponen-komponen ketrampilan bertanya serta
menyelesaikan mengajar sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu sekitar 13 menit.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek kemampuan tinggi (AD) bahwa
subjek AD tidak mengalami kesulitan dalam menekankan ketrampilan tersebut karena
sebelumnya sudah mempersiapkan ketrampilan tersebut dengan penuh percaya diri.
5. Untuk subjek kemampuan tinggi (AE) dengan menekankan ketrampilan mengelola
kelas.
Dalam praktek mengajarnya sudah sesuai dengan RPP yang diajukan dan tidak
mengalami kesulitan dalam mempraktekan ketrampilan mengelola kelas ini terbukti
dari cara mengajar dan dapat membuat suasana kelas tenang dan menyenangkan serta
menyelesaikan mengajar sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu sekitar 13 menit.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek kemampuan tinggi (AE)
bahwa subjek AE tidak mengalami kesuliatan dalam mengelola kelas karena
sebelumnya sudah belajar tentang komponen-komponen yang ada dalam mengelola
kelas.

Mahasiswa kemampuan Rendah
1. Untuk subjek kemampuan rendah (RA) dengan menekankan ketrampilan membuka
pelajaran.
Dalam praktek mengajarnya belum sesuai dengan RPP yang diajukan karena ada yang
terlewatkan dan agak mengalami kesuliatan dalam menekankan ketrampilan tersebut.
Waktu yang digunakan tidak sesuai dengan aturan dalam praktek micro teaching.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek kemampuan rendah (RA) bahwa
mahasiswa tersebut merasa tidak percaya diri dan kurang persiapan dalam merapkan
ketrampilan tersebut.
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2. Untuk subjek kemampuan rendah (RB) dengan menekankan ketrampilan menutup
pelajaran.
Dalam praktek mengajarnya belum sesuai dengan RPP yang diajukan karena ada yang
terlewatkan dan tidak menekankan ketrampilan tersebut. Waktu yang digunakan tidak
sesuai dengan aturan dalam praktek micro teaching.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek kemampuan rendah (RB) bahwa
subjek tersebut merasa waktunya sudah habis dan lupa ketrampilan yang akan
dipraktekan.
3. Untuk subjek kemampuan rendah (RC) dengan menekankan ketrampilan menjelaskan
pelajaran.
Dalam praktek mengajarnya tidak menguasai materi yang digunakan dan masih
membaca buku yang digunakan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek
kemampuan rendah (RC) bahwa subjek RC lupa materi yang sudah dipelajari.
4. Untuk subjek kemampuan rendah (RD) dengan menekankan ketrampilan bertanya
Dalam praktek mengajarnya subjek RD dalam menerapkan ketrampilan bertanya
belum sesuai dengan komponen – komponen bertanya karena hanya menerapkannya
pada satu siswa yang aktif . Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek
kemampuan rendah (RC) bahwa subjek RD tidak percaya diri.
5. Untuk subjek kemampuan rendah (RE) dengan menekankan ketrampilan mengelola
kelas
Dalam praktek mengajarnya subjek RE dalam menerapkan ketrampilan mengelola
kelas tidak sempurna karena masih membiarkan siswanya berbicara dengan siswa lain
sehingga suasana kelas kurang menyenangkan . Berdasarkan hasil wawancara peneliti
dengan subjek kemampuan rendah (RE) bahwa subjek RE tidak percaya diri dan tidak
berani menegur siswa yang berbicara.

V. Kesimpulan
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian
yaitu: ―Kemampuan mengajar mahasiswa kemampuan tinggi dengan ketrampilan membuka
dan menutup pelajaran yaitu dapat dengan baik menyampaikan ketrampilan tersebut. Dengan
menjelaskan dan bertanya yaitu sudah sesuai dengan komponen-komponen dalan
ketrampilan bertanya. Dengan ketrampilan mengelola kelas yaitu mereka bisa menguasai
kelas dan dapat membuat suasana kelas menjadi menyenangkan. Mahasiswa dengan
kemampuan rendah yaitu mahasiswa kurang bisa menguasai pelajaran, kurang menguasai
kelas dan tidak sesuai dengan RPP yang diajukan‖.
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ANALISIS TINGKAT BERPIKIR BERDASARKAN
TEORI VAN HIELE MAHASISWA PRODI PENDIDIKAN MATEMATIKA STKIP
PGRI NGANJUK DITINJAU DARI KECERDASAN VISUAL-VISUAL-SPASIAL
Addin Zuhrotul ‗Aini
e-mail: addin.zahra79@gmail.com
STKIP PGRI Nganjuk
ABSTRAK
Tujuan penelitian adalah: (1)untukmengetahui tingkat berpikirmahasiswa Prodi
Pendidikan Matematika STKIP PGRI Nganjuk berdasarkan teori van Hieleyang memiliki
kecerdasan visual-spasial tinggi, (2) untukmengetahui tingkat berpikir mahasiswa Prodi
Pendidikan Matematika STKIP PGRI Nganjuk berdasarkan teori van Hieleyang memiliki
kecerdasan visual-spasial sedang, dan (3) untuk mengetahui tingkat berpikir mahasiswa Prodi
Pendidikan Matematika STKIP PGRI Nganjuk berdasarkan teori van Hieleyang memiliki
kecerdasan visual-spasial rendah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.
Subjek dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan purpossive sampling. Subjek
penelitian dipilih dari mahasiswa semester VI Prodi Matematika STKIP PGRI Nganjuk.
Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri sebagai instrumen utama dan instrumen bantu
berupa soal tes dan pedoman wawancara. Hasil penelitian: (1) tingkat berpikir subjek yang
memiliki kecerdasan visual-spasial tinggi berada pada tingkat berpikir deduksi informal (tingkat
2), (2) tingkat berpikir subjek yang memiliki kecerdasan visual-spasial sedang berada pada
tingkat berpikir analisis (tingkat 1),(3) tingkat berpikir subjek yang memiliki kecerdasan visualspasial rendah berada pada tingkat berpikir pra analisis(tingkat 1 yang belum sempurna).
Kata kunci: Tingkat Berpikir, Teori Van Hiele, Kecerdasan Visual-spasial
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PENDAHULUAN
Dalam dunia pendidikan, matematika memiliki peranan yangpenting dan luas
sebagaimana pendapat Muijs dan Reynold yang menyatakan, ―matematika merupakan
‗kendaraan‘ utama untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis danketerampilan kognitif
yang lebih tinggi pada anak-anak. Matematika juga memainkan peran penting di sejumlah
bidang ilmiah lain, seperti fisika, teknik, dan statistik‖ (Muijs, 2008). Salah satu cabang ilmu
matematika adalah geometri. Pada dasarnya geometri mempunyai peluang yang sangat besar
untuk dipahami oleh siswa. Hal ini karena ide-ide geometri sudah dikenal oleh siswa sejak
sebelum mereka masuk sekolah, misalnya pengenalan garis, bidang dan ruang(Abdussakir,
2010). Meskipun demikian, bukti-bukti di lapangan menunjukkan bahwa hasil belajar geometri
masih rendah dan perlu ditingkatkan. Berdasarkan laporan Trend in International Mathematics
and Science Study terhadap siswa tingkat 8 pada tahun 2007 menunjukkan nilai skala rata-rata
kemampuan matematika siswa di Indonesia adalah 397. Nilai ini berada di bawah nilai skala
rata-rata kemampuan matematika dari 59 negara yang diikutkan dalam penelitian, yaitu 500.
Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa kemampuan geometri siswa di Indonesia lebih
rendah jika dibandingkan dengan materi matematika lain seperti aljabar (algebra), bilangan
(number), maupun data and chance) (TIMSS).
Geometri merupakan salah satu cabang ilmu matematika. Menurut Galileo (BurshillHall, 2002: 21) geometri merupakan kunci untuk memahami alam. Alam di sini berarti
seluruh bentuk yang ada di dunia. Adapun menurut Kartono (2012:5) ―berdasarkan sudut
pandang psikologi, geometri merupakan penyajian abstraksi dari

pengalaman visual dan

spasial, misalnya bidang, pola, pengukuran dan pemetaan‖.

Geometri tidak hanya

mengembangkan kemampuan kognitif siswa tetapi juga

membantu dalam pembentukan

memori yaitu objek konkret menjadi abstrak. Berdasarkan pendapat tersebut maka geometri
merupakan materi penting dalam pembelajaran matematika.
Tujuan pembelajaran geometri adalah agar siswa memperoleh rasa percaya diri
mengenai kemampuan matematikanya, menjadi pemecah masalah yang baik, dapat
berkomunikasi secara matematik, dan dapat bernalar secara matematik (Bobango, 1993: 148).
Sedangkan Budiarto (2000: 439) menyatakan bahwa tujuan pembelajaran geometri adalah
untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, mengembangkan
menanamkan pengetahuanuntuk menunjang materi yang lain, dan

intuisi keruangan,

dapat membaca serta

menginterpretasikan argumen-argumen matematik.
Dua tokoh pendidikan matematika dari Belanda yaitu Pierre Van Hiele dan istrinya
Dian Van Hiele-Geldof, pada tahun 1957 sampai 1959, sebagaimana dikutip sunardi (2005: 14)
mengajukan suatu teori mengenai proses perkembangan yang dilalui oleh siswa dalam
mempelajari geometri.
Van Hieles‘ model consists of five distinct levels: level 0: Visualization, students see
geometric figures as a whole, but do not identify the properties of figure as at the next
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level. Level 1: Analysis, student can identify the figures, their features and
characteristics properties even though they do not understand the interrelationship
between different types of figures. Lelvel 2: informal deduction (order), students can
understand ang use definitions. They are able to make simple deduction and may be
able to follo formal proofs but do not unsderstand the significance. Level 3: deduction,
students can construct proofs at this level as a way of developing geometry theory.
The interrelationship between unefined terms, definitions, axiom/ postulates,
theorems, and proof is understood and used. Level 4: rigor, students understand logical
and geometrical methods. They are able to appreciate the historical discovery of noneuclidean geometries (Yazdani, 2007: 41)

Epon (2010: 20 ) mengemukakan bahwa teori Van Hiele menyatakan tingkat berpikir
geometri siswa secara berurutan melalui 5 tingkat/level, yaitu level 0 (visualization), level 1
(analysis), level 2 (abstraction), level 3 (deduction) dan level 4 (rigor). Siswa yang didukung
dengan pengalaman pengajaran yang tepat akan melewati lima tingkatan tersebut, dimana siswa
tidak dapat mencapai satu tingkatan pemikiran tanpa melewati tingkatan sebelumnya. Setiap
tingkat menunjukkan kemampuan berpikir yang digunakan seseorang dalam belajar konsep
geometri.
Menurut

Gardner

kecerdasan

adalah

kemampuan

untuk

memecahkan

dan

menyeleseikan masalah dan menghasilkan produk mode yang merupakan konsekuensi dalam
suasana budaya atau masyarakat tertentu.
Menurut

Gardner

kecerdasan

visual

spasial

adalah

kemampuan

untuk

mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk musik dan suara.Menurut Olivia
dalam Ayu (2014) kecedasan visual-spasial adalah kemampuan berpikir menggunakan visual
atau gambar dan membayangkan dalam pikiran dalam bentuk dua tiga dimensi.
Orang yang memiliki kecerdasan visual-spasial cenderung berpikir dalam atau dengan
gambar dan cenderung mudah belajar melalui sajian-sajian video seperti film, gambar, video
atau slide. Mereka gemar menggambar, melukis atau mengukir gagasan-gagasan yang ada
dikepala dan sering menyajikan suasana serta perasaan hatinya melalui seni (Jasmine 2007).
Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada warna, garis. Bentuk, ruang dan hubungan antar rusuk
tersebut. Kecerdasan ini merupakan kemampuan untuk menayangkan, mempresentasikan ide
secara visual-spasial dan mengorientasikan ide secara tepat dalam matriks spasial (Amstrong,
2004)
Berdasarkan uraian di atas dan mengingat beragamnya kemampuan mahasiswa,
peneliti melakukan penelitian lelbih lanjut untuk mengetahui tingkat berpikir mahasiswa
semester VI prodi pendidikan matematika SKIP PGRI Nganjuk dalam pemecahan masalah
matematika.
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Rumusan

masalah

dalam penelitian ini adalah: (1)bagaimana tingkat berpikir

mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Nganjuk yang memiliki kecerdasan
visual-spasial tinggi?, (2) bagaimana

tingkat

berpikir

mahasiswa Prodi Pendidikan

Matematika STKIP PGRI Nganjuk yang memiliki kecerdasan visual-spasial sedang?, dan (3)
bagaimana tingkat berpikir mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Nganjuk
yang memiliki kecerdasan visual-spasial rendah?. Sesuai dengan masalah yang telah diajukan,
maka tujuan penelitian adalah (1) untuk

mengetahui tingkat berpikir mahasiswa Prodi

Pendidikan Matematika STKIP PGRI Nganjuk berdasarkan teori van hiele yang memiliki
kecerdasan visual-spasial tinggi,(2) untuk

mengetahui tingkat berpikir mahasiswa Prodi

Pendidikan Matematika STKIP PGRI Nganjuk berdasarkan teori van Hiele yang memiliki
kecerdasan visual-spasial sedang, dan (3) untuk mengetahui tingkat berpikir mahasiswa Prodi
Pendidikan Matematika STKIP PGRI Nganjuk berdasarkan teori van Hiele yang memiliki
kecerdasan visual-spasial rendah.Setelah penelitian ini dilakukan maka hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. (1) Secara teoritis dapat
memberikansumbanganpengetahuanpadapendidikanmatematika,

sehubungandengantingkaat

berfikir siswa dalam pemecahan masalah ditinjau dari kecerdasan visual-spasial. (2)
SecaraPraktis, sebagai bahan pertimbangan guru agar dapat memilih dan merancang
pembelajaran yang tepat yang bertujuan untuk mengoptimalkan prestasi siswa SMP dalam
menyelesaikan masalah matematika.
Untuk dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diajukan
maka disusun indikator tingkat berpikir berdasarkan teori van hiele sebagai mana tabel 1.

Tabel 1. Indikator Tingkat Berpikir Berdasarkan Teori Van Hiele
Tingkat berpikir
berdasarkan
teori van hiele
Tingkat 0
(visualisasi)

Tingkat 1
(analisis)

Karakteristik

Indikator tingkat berpikir

Objek
pemikiran
mahasiswa
masih
didominasi bentuk itu
terlihat secara visual

mahasiswa
dapat
mengenal
bentuk-bentuk geometri hanya
sekedar berdasar karakteristik
visual dan penampakannya

Mahasiswa
mulai
mengenali
dan
mengaplikasikan suatu
ide
geometri,
mendeskripsikan dengan
benar sebagai sifat serta
dapat mengidentifikasi
gambar sebagai bagian
dari gambar yang lebih
besar

mahasiswa dapat menganalisis
konsep dan sifat –sifatnya dari
suatu geometri
mahasiswa dapat menentukan
sifat-sifat suatu bangun dengan
melakukan
pengamatan,
pengukuran,
eksperimen,
menggambar
dan
membuat
model namun mahasiswa belum
sepenuhnya dapat menjelaskan
hubungan
antara sifat-sifat
tersebut
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Tingkat 2
(deduksi informal)

Tingkat 3
(deduksi)

Tingkat 4
(rigor)

Mahasiswa
dapat
mengurutkan
dan
mengaitkan
beberapa
ide-ide geometri secara
logis,
memahami
definisi, dan menarik
kesimpulan
Mahasiswa memahami arti
deduksi sehingga dapat
membuktikan
dengan
dasar aksioma maupun
teorema
Mahasiswa
dapat
membangun
teorema
dalam sistem aksioma
yang berbeda

Mahasiswa sudah dapat melihat
hubungan sifat-sifat pada suatu
bangun geometri dan sifat-sifat
antara
beberapa
bangun
geometri

Mahasiswadapat
menyusun
bukti, tidak hanya sekedar
menerima bukti

Mahasiswa dapat membangun
teorema
Mahasiswa dapat membandingkan
sistem aksiomatik, secara spontan
menggali
aksioma
dalam
mempengaruhi hasil geometri

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di STKIP PGRI Nganjuk pada semester VI tahun ajaran
2014/2015 yang berjumlah 39 mahasiswa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
kualitatif. Subjek penelitian ditentukan melalui porposive sampling.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah (1) metode tes dan (2) metode
wawancara yang dilakukan kepada subyek yang telah terpilih. Wawancara dalam penelitian ini
dilakukan setelah data hasil tes didapat. Tujuan diadakannya wawancara ini adalah untuk
memastikan tingkat berpikir yang dimiliki mahasiswa.
Teknik analisis data meliputi kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan. Pada penelitian kualitatif, pemeriksaan keabsahan data salah satunya bisa
menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini adalah triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil analisis data yang dilakukan untuk mengetahui tingkat berpikir mahasiswa
berdasarkan teori van hiele yang ditinjau dari kecerdasan visual-spasial diperoleh ringkasan
sebagai berikut:
1. Subjek dengan kecerdasan visual-spasial tinggi
Berdasarkan analisis data, mahasiswa dengan kecerdasan visual-spasial tinggi
berdasarkan teori van hiele berada pada tingkat berpikir deduktif informal (tingkat 2).
Mahasiswa sudah dapat mengenali bentuk-bentuk geometri berdasarkan karakteristik visual
dan penampakannya, mahasiswa sudah dapat menganalisis dan sifat-sifat dari suatu
geometri, sehingga ketika mengerjakan mahasiswa sudah tidak perlu memvisualisasikan
bentuk geometrinya, mahasiswa dapat menentukan sifat-sifat suatu bangun dengan
melakukan pengamatan, menggambar dan membuat model, mahasiswa dapat melihat
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hubungan sifat-sifat antara beberapa bangun geometri. Mahasiswa dengan karakteristik ini
ketika menyeleseikan suatu persoalan tidak selalu memvisualisasikan, mereka sudah mampu
mengaitkan dengan teori yang telah mereka dapat dan mampu mengaplikasikan dengan
benar dan mahasiswa juga dapat mengaitkan ide-ide geometri. Selanjutnya, ketika
dihadapkan pada persoalan yang membutuhkan suatu argumen mahasiswa dapat memerikan
argumen berdasarkan teori yang telah mereka dapat sehingga tampak adanya argumen logis
dalam pengambilan kesimpulan. Namun mahasiswa dengan karakteristik ini belum mampu
menyusun bukti dengan dasar teorema. Oleh karena itu tingkat berpikir mahasiswa dengan
kecerdasan visual-spasial tinggi mencapai tingkat 2.
2. Subjek dengan kecerdasan visual-spasial sedang
Berdasarkan analisis data, mahasiswa dengan kecerdasan visual-spasial sedang
berdasarkan teri van hiele berada pada tingkat berpikir analisis (tingkat1). Mahasiswa dapat
mengenal bentuk-bentuk geometri berdasarkan karakteristik visual dan penampakannya,
mahasiswa dapat menganalisis konsep dan sifat-sifat suatu bangun, mahasiswa dapat
menentukan sifat-sifat suatu bangun dengan melakukan pengamatan dan membuat model
namun mahasiswa belum sepenuhnya dapat menjelaskan hubunggan antara sifat-sifat
tersebut.

Mahasiswa dengan karakteristik ini tidak selalu mengvisualisasikan ketika

menyeleseikan suatu persoalan, mereka sudah mampu menentukansifat-sifat sari suatu
geometri. Selanjutnya, ketika dihadapkan pada persoalan yang membutuhkan suatu argumen
mahasiswa dapat memberikan argumen berdasarkan teori yang telah mereka dapatkan
sehingga tampak adanya argumen logis dalam mengambil kesimpulan. Namun mahasiswa
dengan karakteristik ini belum mampu menghubungkan sifat-sifat suatu geometri dengan
sifat-sifat geometri yang lain. Oleh karena itu tingkat berpikir mahasiswa dengan kecerdasan
visual spasial sedang mencapai tingkat 1.
3. Subjek dengan kecerdasan visual-spasial rendah
Berdasarkan analisis data, mahasiswa dengan kecerdasan visual-spasial rendah
berdasarkan teori van hiele berada pada tingkat berpikir pra analisis (tingkat 1 yang belum
sempurna). Mahasiswa dapat mengenal bentuk-bentuk geometri berdasarkan karakteristik
visual dan penampakannya, mahasiswa dapat menganalisis konsep dan sifat-sifat suatu
bangun, mahasiswa dapat menentukan sifat-sifat suatu bangun dengan melakukan
pengamatan dan membuat model namun siswa belum sepenuhnya dapat menjelaskan
hubunggan antara sifat-sifat tersebut.

Mahasiswa dengan karakteristik ini tidak selalu

memvisualisasikan ketika menyeleseikan suatu persoalan, mereka sudah mampu menentukan
sifat-sifat sari suatu geometri. Selanjutnya, ketika dihadapkan pada persoalan yang
membutuhkan suatu argumen mahasiswa kesulitan memberikan argumen, argumen yang
diberikan mahasiswa ditunjukkan dengan contoh secara visual mereka belum mampu
mengaitkan dengan konsep yang telah didapatkan. Namun mahasiswa dengan karakteristik
ini belum mampu menghubungkan sifat-sifat suatu geometri dengan sifat-sifat geometri yang
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lain. Oleh karena itu tingkat berpikir mahasiswa dengan kecerdasan visual spasial sedang
mencapai tingkat pra 1.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian tingkat berpikir mahasiswa berdasarkan teori van hiele
pada materi geometri ditinjau dari kecerdasan visual-spasial dapat disimpulkan bahwa:
1. Tingkat berpikir subjek dengan kecerdasan visual spasial tinggi berada pada tingkat deduksi
informal (tingkat 2).
2. Tingkat berpikir subjek dengan kecerdasan visual-spasial sedang berada pada tingkat analisis
(tingkat 1).
3. Tingkat berpikir subjek dengan kecerdasan visual-spasial rendah berada pada tingkat pra
analisis (tingkat 1 yang belum sempurna).
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Abstrak
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melaju pesat dan cenderung tidak
terkendali. Salah satunya adalah pendidikan matematika, karena matematika dapat
meningkatkan pengetahuan siswa dalam berpikir secara logis, rasional, kritis, cermat, efektif,
dan efisien. Dipandang dari konteks matematika khususnya geometri ternyata kemampuan
spasial sangat penting untuk ditingkatkan. Selain itu perlu dipilih guru yang dapat menggunakan
metode pembelajaran yang cocok dan secara teoritis dapat meningkatkan hasil belajar dan
kemampuan spasial siswa. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah (discovery learning).
Masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kemampuan spasial siswa dan proses
pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning berbasis IT?
Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan spasial siswa dan proses
pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning berbasis IT.
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMP. Pengumpulan data diambil
dengan observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisi data menggunakan
reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan pengambilan
kesimpulan/verifikasi.
Kata Kunci: kemampuan spasial, discovery learning
A. PENDAHULUAN
Dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melaju pesat dan cenderung
tidak terkendali. Dalam hal ini generasi muda harus dibekali untuk lebih kreatif, kompetitif,
dan kooperatif. Salah satunya adalah pendidikan matematika.Matematika perlu diajarkan
kepada siswa agar dapat memenuhi kebutuhan praktis dan dapat memecahkan masalah
dalam kehidupan sehari-hari (Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer, 2001: 58).
Misalnya dapat menghitung luas dan volume, dapat mengumpulkan, mengolah, dan
menyajikan data, dan dapat menggunakan komputer. Selain itu matematika juga memegang
peranan penting karena matematika dapat meningkatkan pengetahuan siswa dalam berpikir
secara logis, rasional, kritis, cermat, efektif, dan efisien.
Konsep tentang berpikir spasial cukup menarik untuk dibahas mengingat banyak
penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa anak menemukan banyak kesulitan untuk
memahami objek atau gambar bangun geometri. Kemampuan spasial merupakan satu
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konsep dalam berpikir spasial. Linn dan Petersen (National Academy of Science, 2006:44)
mengelompokkan kemampuan spasial ke dalam tiga kategori yaitu: persepsi spasial, rotasi
mental, dan visualisasi spasial. Dipandang dari konteks matematika khususnya geometri
ternyata kemampuan spasial sangat penting untuk ditingkatkan karena setiap siswa harus
berusaha mengembangkan kemampuan dan penginderaan spasialnya yang sangat berguna
dalam memahami relasi dan sifat-sifat geometri untuk memecahkan masalah dalam
kehidupan sehari-hari.
Dalam konteks kurikulum, NCTM (2000:29) telah menentukan standar isi dalam
standar matematika, yaitu bilangan dan operasinya, pemecahan masalah, geometri,
pengukuran, peluang, dan analisis data. Di SMPN 8 Kediri ada beberapa siswayang kurang
konsentrasi ketika pembelajaran berlangsung. Selain itu, ada beberapa siswa juga yang
kurang memahami masalah geometri dan konsep-konsep geometri. Hal tersebut
dimungkinkan karena pembelajaran yang berlangsung secara monoton sehingga siswa
kurang termotivasi untuk belajar. Peserta didik cenderung pasif dan hanya mendengarkan
apa yang diajarkan guru yang masih dominan dalam proses belajar-mengajar di kelas
sehingga perlu dipilih guru yang dapat menggunakan metode pembelajaran yang cocok
dan secara teoritis dapat meningkatkan hasil belajar dan kemampuan spasial siswa.
Salah

satu

metode

yang

dapat

digunakan

dalam

pembelajaran matematika

adalah metode penemuan (discovery learning). Dalam kaitannya dengan pendidikan, Malik
(dalam Takdir, 2012:29) menyatakan bahwa discovery adalah proses pembelajaran yang
menitikberatkan pada mental intelektual pada anak didik dalam memecahkan berbagai
persoalan yang dihadapi, sehingga menemukan suatu konsep yang dapat diterapkan di
lapangan. Guru dituntut kreatif dalam menyampaikan materi. Clement (1989: 28)
menyatakan bahwa pembelajaran geometri melalui komputer dapat memotivasi siswa
untuk menyelesaikan masalah-masalah dan konsep-konsep geometri yang abstrak dan
sulit. Salah satu alternatif pembelajaran geometri yang dapat diterapkan adalah dengan
menggunakan software adobe flash cs 5. Software adobe flash cs 5 merupakan program
animasi yang cukup mudah digunakan, dari animasi sederhana sampai animasi kompleks,
meliputi multimedia dan aplikasi web yang dinamis dan interaktif.
Berdasarkan latar belakang dari masalah yang telah diuraikan di atas, maka terdapat
beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran
materi geometri menggunakan model pembelajaran discovery learning berbasis IT di
SMP Negeri 8 Kediri?; 2) Bagaimana kemampuan spasial siswa menggunakan model
pembelajaran discovery learning berbasis IT di SMP Negeri 8 Kediri? Tujuan yang ingin
dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan spasial siswa
materi geometri dengan model pembelajaran discovery learning berbasis IT.

183

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. Penelitian kualitatif menurut (Maleong, 2014: 6) adalah
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh
subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan
dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Disamping itu, pendekatan
kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman
pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi dan situsi yang berubah-ubah
selama penelitian berlangsung (Moleong 2007: 10).
Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen
aktif dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan. Kehadiran peneliti baik penelitian
kuantitatif maupun kualitatif dapat mengubah suasana perilaku subjek. Para peneliti
kualitatif berusaha menghindari perubahan dan pengaruh subjektif peneliti. Peneliti
kualitatif berusaha berinteraktif dengan subjek penelitiannya secara alamiah dan dengan
tidak memaksa. Penelitian kualitatif bermaksud menyelidiki orang-orang dalam latar
alamiah tentang bagaimana mereka berfikir dan bertindak dalam kadar sewajarnya
(Margono, 2004). Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan pelaksanaan pembelajaran,
observasi, wawancara, serta tes evaluasidi SMP Negeri 8 Kediri.
Menurut Sugiyono (2009: 308-309) bahwa teknik pengumpulan data merupakan
langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah
mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan
mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk memperoleh data
yang diinginkan, peneliti memerlukan langkah-langkah penelitian agar hasil penelitian
tersebut valid dan maksimal. Langkah-langkah pengumpulan data tersebut yaitu:
1. Persiapan
a. Peneliti mengajukan judul penelitian kepada dosen pembimbing serta persetujuan
dari kepala prodi matematika
b. Peneliti berkonsultasi dan melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing
c. Observasi ke sekolah yang akan digunakan untuk penelitian
d. Minta surat izin penelitian dari lembaga penelitian UNP Kediri
e. Mengajukan surat izin Kepala SMP Negeri 8 Kediri
f.

Konsultasi dengan guru matematika SMP Negeri 8 Kediri

2. Pelaksanaan Penelitian
Setelah persiapan dianggap matang, maka tahap selanjutnya adalah melaksanakan
penelitian, dalam pelaksanaan peneliti:
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a. Menyiapkan perangkat pembelajaran dan instrumen.
b. Menguji validitas dan reliabilitas instrumen.
c. Melakukan kegiatan belajar mengajar
d. Mengobservasi kegiatan belajar mengajar siswa dengan lembar observasi.
e. Melakukan wawancara.
f.

Mengadakan tes akhir.

3. Penyelesaian
Setelah kegiatan peneliti selesai, penulis mulai menyusun kerangka laporan hasil
penelitian dengan menganalisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan
analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data dilakukan dengan menata dan menelan
secara sistematis semua data yang diperoleh.

C. PEMBAHASAN
Berikut ini akan diuraikan contoh penerapan pengajaran menggunakan pembelajaran
Discovery Learning berbasis IT pada materi geometri.
1. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
NAMA SEKOLAH

: SMP Kurikulum 2013

MATA PELAJARAN

: MATEMATIKA

KELAS/ SEMESTER

: VIII/GENAP

MATERI POKOK

: BANGUN RUANG SISI DATAR

ALOKASI WAKTU

: 2 x 40 menit

A. KOMPETENSI INTI :
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya
terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR :
KOMPETENSI DASAR
Menghargai dan menghayati ajaran agama
yang dianutnya
2.2. Memiliki rasa ingin tahu percaya diri dan
ketertarikan pada matematika serta memiliki
rasa percaya pada daya dan kegunaan
matematika, yang terbentuk melalu
pengalaman belajar

INDIKATOR

1.
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3.9. Menentukan luas permukaan dan volume
kubus, balok, prisma dan limas

3.9.1 Menentukan luas permukaan
kubus dan balok

C. TUJUAN PEMBELAJARAN :
Melalui proses megamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi,
dan mengkomunikasikan hasil mengolah informasi dalam penugasan individu dan
kelompok, siswa dapat:
1. Mensyukuri karunia Tuhan atas kesempatan mempelajari kegunaan matematika
dalam kehidupan sehari-hari melalui belajar menentukan luas permukaan kubus dan
balok
2. Memiliki sikap ingin tahu yang ditandai dengan bertanya kepada siswa lain dan atau
guru
3. Memiliki sikap ketertarikan terhadap matematika
4. Menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok

D. MATERI PEMBELAJARAN
Menemukan Luas Permuakaan Kubus dan Balok

E. PENDEKATAN, MODEL, DAN METODE PEMBELAJARAN
1. Pendekatan : Saintifik
2. Model

: Discovery Learning

F. MEDIA, ALAT, DAN SUMBER PEMBELAJARAN
1. Media

:

Lap Top, LCD, LK, papan tulis, file gambar-gambar benda-benda
yang berbentuk kubus dan balok

2. Alat

:

spidol

3. Sumber belajar

:

lingkungan kelas, buku siswa halaman 91 sd 97, buku guru
halaman 322 sd 327, internet

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
1. Pendahuluan (10 menit)
a. Guru menyiapakan fisik dan psikis siswa dengan menyapa dan memberi salam.
b. Guru mengingatkan kembali tentang persegi dan persegi panjang terutama
menghitung luasnya.
c. Guru memotivasi belajar dengan memberi contoh-contoh siswa tentang hal-hal
yang berkaitan dengan luas permukaan kubus dan balok
d. Guru mendemostrasikan cara pembuatan kotak kue
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e. Guru menyampaikan manfaat dan tujuan pembelajaran serta langkah-langkah
pembelajaran yang akan dilaksanakan.
2. Kegiatan Inti (60 menit)
TAHAP
PEMBELAJARAN
1. Stimulation
(stimulasi/ pemberian
rangsangan)

2. Problem statemen
(pertanyaan/
identifikasi masalah)

3. Data collection
(pengumpulan data)

4. Data processing
(pengolahan data)
5. Verification
(pembuktian)

6. Generalization
(menarik
kesimpulan/generalis
asi)

KEGIATAN PEMBELAJARAN
1.

Guru mengorganisasikan dalam kelompok yang
heterogen
2. Siswa pada masing-masing kelompok diberikan dua
macam kotak dari karton berbetnuk kubus dan balok
dan masalah 1 yang tercantum dalam LK-1 kemudian
diminta untuk mendiskusikan masalah tersebut ( LK-1
terlampir)
1. Guru membimbing siswa untuk mengidentifikasi
masalah pada LK-1
2. Siswa diminta untuk menyampaikan hasil
identifikasinya.
3. Guru menampung apa yang disampaikan siswa
kemudian menegaskan masalah yang sebenarnya
Dapatkah kalian menemukan luas permukaan sebuah
kubus?
Dapatkah kalian menemukan luas permukaan sebuah
balok?
1. Siswa diberi LK2 berkaitan dengan luas permukaan
kubus dan balok(LK2 terlampir pada lampiran 2)
2. Siswa secara berkelompok diminta mendiskusikan LK2
guru membimbing siswa dalam kelompok untuk
mengumpulkan informasi yang diperoleh dari
percobaan membuka kedua kotak tersebut sehingga
membentuk jaring-jaring.
3. Siswa diminta untuk mencari informasi (membaca buku
siswa halaman 95 atau sumber lain) untuk memperoleh
pemahaman tentang jaring-jaring balok maupun kubus.
Guru membimbing siswa menggunakan data untuk
menghitung luas jaring-jaring kotak dan meminta siswa
untuk menyampaikan hasilnya
Guru memberikan model kotak dengan ukuran yang berbedabeda kemudian siswa diminta menentukan luas
permukaannya melalui pembuatan jaring-jaring dan
menggunakan model matematika yang telah ditemukan.
Guru membimbing siswa dalam kelompok untuk
menyimpulkan bagaimana cara menentukan luas
permukaan balok maupun kubus dan merumuskannya.
Bahwa :
1. Luas permukaan balok = 2(pl + pt + lt)
2. Luas permukaan kubus = 6 (sxs) = 6s2

3. Penutup (10 menit)
a. Guru membimbing siswa membuat rangkuman
b. Guru membimbing siswa untuk merefleksi proses dan materi pelajaran kedalam
jurnal
c. Guru memberi tes lesan
d. Mengumpulkan hasil kerja siswa
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e. Guru memberi arahan kegiatan berikutnya serta mengerjakan tugas pengayaan yaitu
menggambar jaring-jaring kubus dan balok yang berbeda-beda bentuknya.
3. Analisis penelitian
proses analisis data pada penelitian ini meliputitiga langkah, yaitu reduksi data
(data reduction), penyajian data (data display), dan pengambilan kesimpulan/verifikasi,
lebih jelasnya adalahsebagai berikut (Sugiyono, 2012: 247):
1. Data reduksi (Reduksi data)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan
pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan memnbuang yang tidak perlu.
Data yang direduksi akan meberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah
peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila
diperlukan. Maka dalam penelitian inidata yang diperoleh dari informan kunci yaitu
guru matematika, peserta didik, dan orang SMP N 8 Kediri disusun secara sistematis
agar memperoleh gambaran yang sesuai dengan tujuanpenelitian.
2. Data Display (penyajian data)
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalahmendisplaykan data.
Penyajian data pada penelitian kualitatif bisadilakukan dalam bentuk uraian singkat,
bagan hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan
Huberman yang dikutip oleh (Sugiyono, 2012:249) mengatakan bahwa “the most
frequent form of display data for qualitative research data in the past has been
narrative text”.Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalampenelitian
kualitataif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Sehinggadalam penyajian data
penelitian ini, peneliti memilih menggunakanuraian singkat berupa teks yang bersifat
naratif.
3. Conclusion Drawing/verification
Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Milesdan Huberman adalah
penarikan kesimpulan/verifikasi. (Sugiyono, 2012: 252) mengatakan bahwa:
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara,dan akan berubah
bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yangmendukung pada tahap berikutnya.
Tetapi apabila kesimpulanyang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh buktibuktivalid dan konsisten saat peneliti ke lapangan mengumpulkandata, maka
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

D. Simpulan dan saran
Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran
Discovery Learning berbasis IT merupakan cara belajar dengan menggunakan masalah
sebagai

langkah

awal

dalam

mengintegrasikan

pengetahuan

baru

berdasarkan

pengalamannya pada aktivitas nyata sehingga akan membentuk proses berpikir siswa
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dalam menyelesaikan masalah matematika. Peneliti dapat mengetahui proses berpikir siswa
dalam menyelesaikan masalah matematika dengan meninjau dari kemampuan spasial
siswa. Dalam pembelajaran Discovery Learning berbasis IT, guru dituntut mampu
memberikan masalah matematika yang terkait dengan dunia nyata. Oleh karena itu peneliti
ingin melakukan penelitian lebih mendalam tentang kemampuan spasial siswa dalam
menyelesaikan masalah matematika pada saat guru menggunakan model pembelajaran
Discovery Learning berbasis IT.
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Abstrak
Salah satu komponen penting yang harus dimiliki oleh siswa agar dapat menyelesaikan
permasalahan dalam matematika adalah kemampuan berfikir matematis. Cara yang dapat
dilakukan oleh guru untuk membantu mengembangkan hal ini adalah melalui media
pembelajaran diantaranya pembelajaran berbasis berbasis IT. Media pembelajaran berbasis IT
merupakan pembelajaran yang memberikan suatau situasi masalah kontekstual kapada siswa.
Pada situasi masalah yang diberikan terdapat situasi, fakta, keadaan yang mempertentangkan
struktur kognisi siswa. Dalam situasi ini ,fakta, keadaan kemampuan berfikir matematis siswa
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dalam pembelajaran matematika. NCTM (National Councilof Theacher’sof Mathematic,
)
menyatakan sedikitnya ada tiga keunggulan multimedia interaktif yang perlu dicermati,yaitu
meningkatkan belajar matematika siswa, menunjang pengajaran matematika dikelas dan
mempengaruhi bagaimana matematika diajarkan.
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini adalah untuk
mengetahui kemampuan berfikir matematis siswa dalam pembelajaran berbasis IT sehingga
guru dapat menggunakan hasilnya sebagai acuan untuk memberikan materi matematika dengan
media yang sesuai dengan kemampuan berfikir matematis siswa.
Kata Kunci: Kemampuan berfikir matematis , berbasis IT
A. Pendahuluan
Di era yang semakin maju ini, pendidikan sangatlah penting untuk mempersiapkan diri
dalam menjalani kehidupan yang akan datang. Sejalan dengan perkembangan zaman, Era
perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam dasawarsa ini. Bahkan
teknologi seperti menjadi kebutuhan pokok manusia saat ini. Perkembangannya mempengaruhi
hampir setiap sendi kehidupan, sehingga berpengaruh sangat signifikan terhadap gaya hidup,
cara kerja dan cara berfikir siswa. Sesuai dengan UU Sisdiknas RI No. 2 Tahun 2003 bahwa
pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan menurut
fungsinya (UU Sisdiknas RI No. 2 Tahun 2003 Pasal 3) pendidikan nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Manusia adalah makhluk berfikir, sehingga tidak ada manusia yang tidak mengalami
tahapan berfikir. Berfikir adalah mengolah informasi yang telah diterima untuk merespon
sesuatu. Pada kegiatan belajar mengajar, siswa mengalami proses berfikir dimana pengetahuan
yang telah diperoleh tersebut akan menjadi lebih bermakna. Marpaung (dalam Darminto, 2008:
36) menyatakan bahwa berfikir merupakan suatu aktivitas yang dimulai dari usaha menemukan
informasi (dari luar diri siswa), mengolah, menyimpan dan menggali kembali informasi dari
ingatan siswa.
Dalam rangka membekali siswa kemampuan berpikir matematis, seharusnya
pembelajaran matematika difokuskan pada upaya untuk melatih siswa menggunakan potensi
berpikir yang dimilikinya. Dengan 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. Dalam arti yang lebih sempit
bahwa proses pembelajaran hingga saat ini masih memberikan dominasi guru dan tidak
190

memberikan akses bagi siswa untuk berkembang secara mandiri melalui penemuan dan proses
berfikirnya.
Pembelajaran merupakan salah satu proses mentransfer ilmu pengetahuan melalui suatu
media. Dari uraian diatas peneliti menggunakan media berbasis IT dalam memperoleh
mengetahui kemampuan berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah matematika.Dalam
pembelajaran matematika menggunakan media berbasis IT Dengan Media Adobe Flash Player
diharapkan mampu membuat suatu konsep matematika menjadi konkrit dengan visualisasi
statis maupun dinamis, yang pada akhirnya dapat menambah motivasi serta dapat
menumbuhkan minat siswa untuk mempelajari konsep matematika tersebut. Selain itu siswa
juga dapat bersifat aktif dan berinteraksi secara langsung dengan materi yang dipresentasikan
melalui media komputer/ laptop yang ditampilkan dengan menggunakan LCD proyektor.

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. penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk
meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono,
2010). Fokus dalam penelitian ini adalah analisis terhadap kemampuan berpikir matematis
siswa dalam memecahkan masalah matematika berbasis IT.
Penelitian deskriptif kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi
yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomenafenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian penelitian kualitatif adalah
penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti
merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2010)
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala,
peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian
kepada masalah-masaalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui
penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi
pusat perhatian tanpa memberikan perlakukan khusus terhadap peristiwa tersebut.
Peneliti berperan sebagai pengamat partisipan yaitu sebagai guru (partisipan) dan
sebagai pengumpul data (pengamat).Peneliti sebagai partisipan bertindak menjadi guru yang
melaksanakan pembelajaran berbasis IT. Peneliti sebagai pengamat bertindak menjadi
pengumpul dan pengolah data dari hasil rekaman dan observasi aktivitas pembelajaran serta
wawancara dengan subjek penelitian.
Penelitian ini bertempat di SMP NEGERI 8 Kediri, tepatnya di jalan penanggungan
No.2 Kediri. Alasan peneliti mengambil SMP Negeri 8 Kediri ini sebagai lokasi penelitian,
karena diketahui bahwa Sekolah SMP Negeri 8 Kediri adalah salah satu lembaga pendidikan
yang masih menerapkan kurikulum 2013 dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) di Kediri.
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Dengan pembelajaran berbasis kurikulum 2013 peserta didik akan kontekstual anak dikenalkan
alam sejak dini, dari mengamati, mendiskusikan, analisis masalah dan pemecahannya sampai
dengan praktek lapangan. Hal inilah yang menjadikan lokasi ini cocok untuk dijadikan objek
penelitian dan perlu diketahui lebih jauh bagaimana kondisi sebenarnya pelaksanaan
pembelajaran kurikulum 2013 di tingkat SMP.
Rencana kegiatan pada penelitian ini diuraikan sebagai berikut :
1. Tahap perencanaan: membuat RPP yang menggunakan Media berbasis IT untuk 2 kali
pertemuan,menentukan kriteria pemilihan subjek penelitian, menyiapkan soal tes dan media
pembelajaran, menyiapkan daftar pertanyaan wawancara, menyiapkan lembar observasi guru
dan siswa.
2. Tahap pelaksanaan: menerapkan RPP yang sudah dibuat,memilih subjek penelitian,
mengobservasi aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung, memberikan tes,
dan mewawancari subjek penelitian.
3. Tahap pengamatan: mengamati keterlaksanaan modul media pembelajaran berbasis IT
berdasarkan observasi serta mengamati proses berpikir siswa dalam memecahkan masalah
berdasarkan hasil tes dan wawancara.
4. Tahap pengolahan data: menganalisis data yang telah diperoleh dan membuat kesimpulan
hasil penelitian
Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga metode berikut :
1. Observasi
Lembar Observasi disediakan untuk 2 subjek yang akan diteliti, diantaranya
siswa dan guru. Lembar Observasi digunakan untuk mengamati siswa dalam kegiatan
proses belajar mengajar, serta disediakan untuk guru mata pelajaran matematika untuk
mengetahui pelaksanaan pembelajaran guru dalam menerapkan berfikir matematis dan
media berbasis IT(adope flash Plyer).
2. Tes
tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan
untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang
dimiliki oleh individu atau kelompok.
3. Wawancara
Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara
yang berkaitan dengan tes dan project worksheet yang diberikan.

C. Pembahasan
Berikut ini akan diuraikan contoh penerapan pengajaran menggunakan pembelajaran
berbasis IT pada materi geometri.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu

:
:
:
:
:

SMP Negeri 8 Kediri
Matematika
VII/ II
Geometri
2 x 40 Menit

A. Kompetensi Inti (KI)
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 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 ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural
pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji 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 dan Indikator Pencapaian Kompetensi
A. Standar Kompetensi
Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menemukan ukurannya
B. Kompetensi Dasar
6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga, berdasarkan ssisi dan sudutnya.
6.2 Mengidentifikasi sifat-sifat pesegi panjang, persegi,trapezium,jajaran genjang,

belah

ketupat dan laying-layang.
6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta menggunakannya
dalam pemecahan masalah
6.4 Melukis segitiga, garis tinggi, garis bagi, garis berat dan garis sumbu
C.

Tujuan pembelajaran
1. Menjelaskan jenis-jenis segitiga berdasarkan sisi-sisinya
2. Menjelaskan jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya
3. Menjelaskan pengertian jajargenjang, persegi, persegipanjang, belah ketupat, trapesium
dan layang-layang menurut sifatnya.
4. Menjelaskan sifat sifat segiempat ditinjau dari sisi, sudut, dan diagonalnya.
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5. Menurunkan rumus keliling bangun segitiga dan segiempat.
6. Menurunkan rumus luas bangun segitiga dan segiempat.
7. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling dan luas bangun
segitiga dan segiempat.
8. Melukis segitiga yang diketahui tiga sisinya, dua sisi satu sudut apitnya atau satu sisi
dan dua sudut.
9. Melukis segitiga samasisi dan segitiga samakaki.
10. Melukis garis tinggi, garis bagi, garis berat, dan garis sumbu.
D. Materi Pembelajaran
1. Geometri (segitiga dan segi empat)
E. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan Saintific dan Kontekstual
2. Media Pembelajaran berbasis IT
F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan
Pendahuluan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
waktu
10
menit

1. Guru memberikan salam dan mengabsen siswa
2. Guru menyampaikan materi yang akan dibahas
dan
memberikan gambaran tentang aplikasi persamaan lingkaran
dalam kehidupan sehari-hari.
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai
yaitu menggunakan konsep atau prinsip persamaan
lingkaranuntuk memecahkan masalah dalam kehidupan
sehari-hari.
4. Menekankan pada peserta didik jika materi ini dikuasi
dengan baik maka akan membantu siswa dalam
menyelesaikan masalah sehari- hari yang berkaitan dengan
persamaan lingkaran
Inti
1. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dengan 100
tiap kelompok terdiri atas 4 siswa yang heterogen.
menit
2. Menampilkan suatu masalah untuk didiskusikan dengan
mengeksplorasi
media LCD proyektor
3. Tiap kelompok mendapat tugas untuk mendiskusikan
permasalahan yang terdapat dalam media LCD proyektor.
Tugas diselesaikan berdasarkan worksheet atau lembar kerja
mengamati
yang dibagikan.
4. Selama siswa bekerja di dalam kelompok, guru
memperhatikan, membimbing, dan mendorong semua siswa
untuk terlibat diskusi, serta mengarahkan apabila ada
mengokomunikasi
kelompok yang melenceng jauh pekerjaannya.
5. Salah satu kelompok diskusi (tidak harus yang terbaik)
diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan
menanya
kelas. Sementara kelompok lain, menanggapi dan
menyempurnakan apa yang dipresentasikan.
6. Siswa memberikan tanggapan hasil presentasi meliputi
Tanya jawab untuk mengkonfirmasi, melengkapi informasi
ataupun tanggapan lainnya.
7. Dengan tanya jawab, guru mengarahkan, meluruskan
kesalahan pemahaman, dan memberikan penguatan.
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Penutup

8. Guru memberikan post test
1. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan tentang hasil 15
pembelajaran hari ini.
menit
2. Guru memberikan apresiasi penghargaan berkaitan dengan
aktivitas kelompok.
3. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan
untuk tetap belajar.

Dari kegiatan pembelajaran tersebut peneliti menentukan kisi-kisi kemampuan berfikir
matematis dan media berbasis IT sebagai berikut:
No.

Indikator

Definisi Operasional

1

Kemampuan Berfikir
matematis

2

Media Berbasis IT
(Adope flash cs5)

1) kemampuan
untuk
menghadapi
permasalahan, baik dalam matematika
maupun kehidupan nyata.
2) Kemampuan terdiri dari : penalaran
matematis,
komunikasi
matematis,
pemecahan masalah nmatematis, pehaman
konsep.
3) pemahaman matematis, berfikir kreatif
dan berfikir kritis.
1. Mampu menimbulkan rasa senang selama
pembelajaran berlangsung, sehingga akan
menambah motivasi belajar siswa;
2. Mampu menggabungkan antara teks,
gambar, audio, musik, animasi gambar
atau video dalam satu kesatuan yang
saling mengukung sehingga tercapai
tujuan pembelajaran;
3. Mampu memvisualisasikan materi yang
abstrak;
4. Media penyimpanan yang relatif
gampang dan fleksibel;
5. Membawa obyek yang sukar didapat atau
berbahaya ke dalam lingkungan belajar;
6. Menampilkan objek yang terlalu besar ke
dalam kelas; dan Menampilkan objek
yang tidak dapat dilihat secara langsung

Indikator yang
Dikembangkan
3

6

2. Analisis penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif sehingga analisis data yang
digunakan untuk mengolah data menggunakan metode analisis statistika. Pengujian
menggunakan rumus :
a) Dengan nilai simpangan

rxy 

 xy
(  x 2 )(  y 2 )

Dengan:
x X X
y  Y Y
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X = skor rata-rata dari X
Y = skor rata-rata dari Y

b) Angka kasar

rxy 

N  xy  (  x )(  y )
{ N  x  (  x ) 2 }{ N  y 2  (  y ) 2 }
2

Keterangan:
rxy

= nilai korelasi hitung yang dicari

N

= banyak sampel atau jumlah siswa

∑xy

= jumlah dari hasil perkalian antara skor item dan skor total

∑x2

= jumlah hasil skor item yang telah dikuadratkan

∑y2

= jumlah hasil skor total yang telah dikuadratkan

∑x

= jumlah hasil skor butir soal

∑y

= jumlah hasil skor total siswa

C. Simpulan dan Saran
Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis IT
merupakan salah satu cara belajar dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam
mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya pada aktivitas nyata sehingga
akan mempengaruhi proses berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. Peneliti
dapat mengetahui kemampuan berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah matematika dengan
meninjau melalui media berbasis IT, guru dituntut mampu memberikan masalah matematika
yang terkait dengan dunia nyata. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian lebih
mendalam tentang kemampuan berfikir siswa dalam menyelesaikan masalah matematika pada
saat guru menggunakan media berbasis IT.
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ABSTRAK
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan pemecahan masalah
geometri pada siswa kelas VIII SMP N 1 Prambon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
tingkat kemampuan siswa dalam memecahkan masalah geometri berdasarkan tingkat pemikiran
geometris Van Hiele pada siswa kelas VIII SMP N 1 Prambon.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini
adalah 24 siswa kelas VIII SMP N 1 Prambon. Objek penelitian ini adalah tingkat kemampuan
siswa dalam memecahkan masalah geometri berdasarkan tingkat pemikiran geometris Van
Hiele pada siswa kelas VIII SMP N 1 Prambon. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini
adalah tes tulis dan wawancara. Analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis data dalam
penelitian ini.
Kata kunci: Pemecahan Masalah Geometri, Tingkat Pemikiran Geometri Van Hiele
A. Pendahuluan
Pada dasarnya geometri mempunyai peluang yang sangat besar untuk dipahami oleh
siswa, hal ini dikarenakan ide-ide geometri paling banyak terlibat dalam aspek kehidupan siswa
misalnya pengenalan garis, bidang dan ruang. Meskipun demikian, hasil studi PISA yang
menilai

kemampuan

pemecahan

masalah,

penalaran,

dan

komunikasi matematis

menunjukkan bahwa siswa tingkat SMP di Indonesia masih kurang terhadap kemampuan
pemecahan masalah. Hal ini sejalan dengan pengamatan di lapangan saat penulis melaksanakan
PPL II (Program Pengalaman Lapangan II) di SMP Negeri 1 Prambon yang dilaksanakan pada
25 Agustus 2014 sampai dengan 22 November 2014, ditemukan bahwa masih banyak siswa
yang belum melakukan aktivitas untuk menyelesaikan masalah dari soal latihan yang diberikan
oleh guru. Mereka hanya membaca soal tersebut kemudian enggan untuk beraktifitas mencari
penyelesaian. Mereka hanya mengandalkan jawaban dari guru atau teman sebayanya yang
dianggap pandai. Wardhani & Rumiati (2011) menjelaskan bahwa 20% siswa Indonesia dapat
menjawab dengan benar salah satu soal pemecahan masalah geometri mengenai konsep
keliling persegi, persegi panjang dan jajargenjang.
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Dari uraian di atas menunjukkan bahwa hasil belajar geometri pada konsep geometri
datar masih sangat rendah. Sedangkan konsep geometri datar nantinya akan digunakan untuk
memecahkan masalah geometri ruang yang mau tidak mau siswa harus berfikir tentang
pemahaman ruang.
Untuk mengetahui proses berfikir siswa dalam memecahkan masalah menurut Van Hiele
terdapat lima tingkatan yaitu Level 0 (Visualization), Level 1 (Analysis), Level 2 (Informal
Deduction), Level 3 (Deduction), Level 4 (Rigor). Masing-masing tingkat berpikir tersebut
memiliki kriteria tertentu, sehingga menyebabkan siswa berbeda dalam memahami dan
menyelesaikan permasalahan geometri. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui level
pemikiran geometris pada siswa SMP Negeri 1 Prambon Kelas VIII di dalam memecahkan
permasalahan matematika yang terkait materi geometri dengan harapan penulis dapat
mendeskripsikan capaian level perkembangan berfikir Van Hiele pada siswa kelas VIII SMP
Negeri 1 Prambon dalam memecahkan masalah.

B. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, Menurut Bodgan dan
Taylor (dalam Basrowi & Suwandi 2008: 21) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif
deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu

gejala,

peristiwa,

kejadian yang terjadi saat sekarang.
Peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen aktif dalam upaya
pengumpulan data-data dilapangan. Sedangkan alat-alat bantu dan dokumen-dokumen
pendukung sebagai instrumen penunjang lain yang dapat digunakan untuk mendukung
keabsahan hasil penelitian.
Secara keseluruhan kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu:
penelitian pendahuluan, pengembangan desain, dan pelaksanaan penelitian
1. Penelitian Pendahuluan
a. Memilih masalah
Masalah yang mendasari penelitian ini yaitu pemecahan masalah geometri siswa
dalam pembelajaran matematika
b. Studi pendahuluan
Berdasarkan studi pendahuluan, peneliti mengetahui bahwa masalah tentang
pemecahan masalah geometri siswa disebabkan guru belum memahami tentang
bagaimana tingkat berfikir siswa terhadap masalah geometris
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2. Pengembangan Desain
a. Memilih sampel penelitian
Penarikan sampel dilakukan secara acak sebanyak 24 siswa yang heterogen. Hal ini
dimaksudkan agar mewakili setiap level.
b. Menentukan metode penelitian
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode berikut:
1) Tes tulis (essay), 2) Wawancara, dan 3) Triangulasi
3. Pelaksanaan Penelitian
Berikut langkah-langkah yang ditempuh untuk menguji instrumen:
a. Validasi Ahli
Instrumen sebelum diuji cobakan maka divalidasi terlebih dahulu dengan mengisi
lembar validasi ahli kepada validator yaitu dosen.
b. Uji Coba Keterbacaan
untuk menguji instrumen soal apakah bahasa yang digunakan penulis dapat
dimengerti dan dipahami maksudnya oleh siswa.
c. Uji Coba Terbatas
Uji cobakan secara terbatas kepada siswa yang bukan sampel dalam penelitian tetapi
siswa lain yang memiliki kemampuan sama.
d. Penelitian Sebenarnya
Pada tahap ini penulis terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian, guna
pengumpulan data
e. Pengumpulan data
Pengumpulan data dilakukan melalui tes tulis dan wawancara kepada siswa sampel.
f. Analisis data
Analisis data berlangsung ketika proses pengumpulan data, dengan tahapan, yaitu: 1)
Tahapan analisis sebelum dilapangan, 2) Tahapan analisis ketika dilapangan dan 3)
Tahapan analisis setelah dilapangan yang meliputi: Reduksi, Penyajian, dan
Verifikasi data.
Prosedur Pengumpulan data sebagai berikut:
Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data sebagai berikut:
a. Tes
Pada penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara tertulis
kepada setiap responden melalui lembar kerja. Tes tulis yang digunakan adalah tes
essay.
b. Wawancara
Wawancara bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut sikap dan kepribadian
siswa dalam proses belajarnya. (Ismail, dkk., 2004: 10.3).

199

C. Pembahasan
Berikut ini akan diuraikan contoh instrumen tes dan wawancara guna
mengetahui level pemikiran geometris pada siswa SMP Negeri 1 Prambon Kelas VIII di dalam
memecahkan permasalahan matematika terkait materi geometri.
Tabel 1. Kisi-kisi Tingkat Pemikiran Van Hiele
No.
1.

Indikator
Level 0
(Pengenalan)
a. Mengamati
benda
geometri
secara utuh
kemudian
menyortir
(memilah)
berdasarkan
penampilan
yang tampak

b. Menjiplak dan
memberi
nama pada
bangun
geometri

Level 1
(Analisis)
Mengetahui
sifat-sifat
dari bangun
geometri

Pengembangan
Instrumen

i. Mengelompokkan
bangun geometri
berdasarkan
penampilan yang
tampak
ii. Memberi alasan
singkat dari hasil
pengelompokan

Instrumen

1. Dari gambar-gambar bangun tersebut, kelompokkan
bangun-bangun geometri berdasarkan penampilan/wujud
yang tampak!

2. Dari soal no. 1 berilah alasan singkat, berdasarkan apa
kamu mengelompokkan bangun-bangun tersebut?

i. Menggambar
bangun geometri
dengan
menggunakan uang
koin dan tepi-tepi
dari buku tulis

1. Buatlah gambar bangun geometri dengan menggunakan
uang koin dan tepi-tepi dari buku tulismu!

ii. Memberi nama
suatu bangun

4. Berilah nama dari setiap gambar geometri yang kamu
buat dari soal no. 3!

i. Mengidentifikasi
kelompokkelompok dari
bangun geometri
kemudian
menuliskan sifatsifatnya
ii. Menuliskan sifatsifat dari bangun
persegi panjang dan
belah ketupat

5. Tulislah sifat-sifat dari kelompok-kelompok bangun
geometri yang telah kamu buat!

iii. Menggambarkan
bangun geometri,
jika diketahui sifatsifat dari bangun
tersebut

6. Dari bangun di atas tulislah sifat-sifatnya!
7. Tulislah sifat-sifat dari bangun belah ketupat!
8. Sifat-sifat:
 Memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang
 Sepasang sudut yang berhadapan sama besar
 Diagonal terpanjang merupakan sumbu simetri
 Diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus
 Diagonal terpanjang membagi diagonal pendek
menjadi dua bagian yang sama panjang
 Mempunyai 1 sumbu simetri, yaitu diagonal
terpanjang
 Dapat menempati bingkainya dengan 2 cara
Dari sifat-sifat tersebut di atas, gambarlah bangun geometri
yang dimaksud!
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Level 2
(Deduksi
Informal)
Mengetahui
hubungan
yang terkait
antara satu
bangun
geometri
dengan
bangun
geometri
lainnya

i. Menuliskan
perbedaan dan
persamaan dari
bangun persegi,
persegi panjang dan
belah ketupat
ii. Mengaitkan dari
perbedaan dan
persamaan dari dari
bangun persegi,
persegi panjang dan
belah ketupat jika
ditinjau dari segi
sudut, sisi dan
diagonaldiagonalnya
iii. Memberi tanda (v)
pada suatu
pernyataan dan
membuat sketsa
hubungan/pohon
keluarga dari segi
empat

9. Tulislah perbedaan dari bangun persegi, persegi panjang
dan belah ketupat!
10. Tulislah persamaan dari bangun persegi, persegi panjang
dan belah ketupat!

11. Dari persamaan dan perbedaan yang kamu tuliskan, apa
yang dapat kamu simpulkan jika ditinjau dari segi sudut,
sisi dan diagonal-diagonal dari bangun persegi, persegi
panjang dan belah ketupat?

12. Berilah tanda (v) pada kolom item yang sesuai dengan
pernyataan-pernyataan pada tabel berikut!
Item
N
Pernyataan
Selalu Kadang- Tidak
o.
kadang Pernah
1. Setiap persegi panjang
adalah persegi
2. Setiap persegi adalah
persegi panjang
3. Setiap belah ketupat
adalah persegi
4. Seitap persegi adalah
belah ketupat
5. Setiap persegi panjang
adalah jajaran genjang
6. Setiap jajaran genjang
adalah persegi panjang
7. Setiap belah ketupat
adalah jajaran genjang
8
Setiap jajaran genjang
adalah belah ketupat
9. Setiap belah ketupat
adalah layang-layang
10 Setiap layang-layang
.
adalah belah ketupat
11 Setiap trapesium
.
adalah jajaran genjang
12 Setiap jajaran genjang
.
adalah trapesium
Dari informasi pada tabel, sketsalah hubungan bangunbangun segi empat atau biasa disebut ―pohon keluarga
segi empat‖!

201

Level 3
(Deduksi)
a. Membuat
kesimpulan
secara
deduktif

b. Memahami
pentingnya
peranan
unsur-unsur
yang tidak
didefinisikan
, disamping
unsur-unsur
yang
didefinisikan
, dalil-dalil
dan teoemateorema.

i. Menyimpulkan
bahwa semua
persegi mempunyai
empat sisi, jumlah
semua sudutnya
360o dan berbentuk
segi empat
ii. Menunjukkan suatu
postulat (aksioma),
teorema dan definisi
dari suatu
pernyataan

13. Tentukan kesimpulan dari pernyataan berikut:
Pernyataan 1: Semua persegi panjang mempunyai empat
sisi, jumlah semua sudutnya 360o dan berbentuk segi
empat.
Pernyataan 2: Semua persegi adalah persegi panjang.
Kesimpulan : …
14. Berilah tanda centang (v) pada kolom item yang sesuai
N
o.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8
9.

10
.

Pernyataan

Definisi

Item
Aksioma

Teorema

Satu dan hanya satu
garis lurus yang dapat
dibuat melalui dua titik
Dua garis dapat
berpotongan pada satu
dan hanya satu titik
Semua sudut siku-siku
adalah kongruen
Lingkaran merupakan
himpunan semua titik
pada suatu bidang yang
berjarak sama dari titik
tertentu (titik pusat)
Jumlah ukuran sudutsudut suatu segitiga
sama dengan 180 derajat
Melalui sebuah titik
tertentu diluar garis yang
diketahui, dapat dibuat
tepat sebuah garis sejajar
dengan garis yang
diketahui
Sudut merupakan
himpunan titik-titik yang
merupakan gabungan
dari dua sinar yang
bersekutu di titik
pangkal
Setiap sudut mempunyai
bisektor sudut
Ruas garis yang ditarik
dari suatu titik sudut dan
membagi dua sudut itu
membagi dua bagian
yang sama disebut garis
bagi suatu segitiga
Jika dua sudut pada satu
segitiga adalah kongruen
maka sisi-sisi yang
berhadapan dengan
sudut-sudut tersebut
kongruen

dengan pernyataan-pernyataan pada tabel berikut!
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c. Membangun
bukti-bukti
sederhana

Level 4 Rigor
(ketepatan)
Memahami
penggunaan
bukti secara
deduktif dan
bukti secara
kontradiktif

iii. Membuktikan
teorema Phytagoras
bahwa jumlah sisi
miring sama dengan
jumlah kuadrat dari
sisi yang lain

15. Buktikan bahwa c 2  a 2  b 2 dimana a, b dan c є R.
yang merupakan salah satu rumus dari Theorema
Phytagoras.

i. Membuktikan
bahwa jika ukuran
satu sudut suatu
segitiga sama
dengan jumlah
ukuran dua sudut
yang lainnya, maka
segitiga tersebut
adalah segitiga
siku-siku

16. Diketahui : segitiga ABC dimana C  A  B
Buktikan bahwa segitiga ABC adalah segitiga siku-siku di
titik C.

ii. Membuktikan
secara deduktif dan
kontradiktif jika dua
garis dipotong
transversal sehingga
sudut-sudut sehadap
yang terbentuk
kongruen maka dua
garis itu sejajar

17. Buktikan secara deduktif dan kontradiktif jika dua garis
dipotong transversal sehingga sudut-sudut dalam
berseberangan yang terbentuk kongruen, maka dua garis
itu sejajar.
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PENERAPAN METODE BLENDED LEARNING PADA PEMBELAJARAN
MATEMATIKA SISWA KELAS VIII MTs ISLAMIYAH SUKOHARJO
Alifatul Zunanin
imoetyunanin@yahoo.com
Feny Rita Fiantika, M.Pd
fentfeny@gmail.com
Universitas Nusantara PGRI Kediri
Abstrak
Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan metode blended learning
pada pembelajaran matematika siswa kelas VIII MTs Islamiyah Sukoharjo. Penelitian ini
menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan
permasalahan dengan suatu analisis faktual. Untuk memperoleh data yang valid dan
dipertanggungjawabkan kebenaran penelitian ini penulis akan terjun langsung kelapangan
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(Field Research). Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi dikelas viii MTs Islamiyah
Sukoharjo.Teknik Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, tes soal evaluasi,
dan dokumentasi. Proses pembelajaran matematika di kelas viii MTs Islamiyah Sukoharjo
dilaksanakan dengan menerapkan metode blended learning pada pembelajaran matematika.
Pembahasan materi akan di sesuaikan dengan silabus dan RPP yang dikembangkan
penulis.Semua instrumen yang akan digunakan pada penelitian ini akan divalidasi sebelum di
gunakan untuk penelitian. Dan hasil penelitian akan di analisis sesuai dengan kebutuhan penulis.
Kata kunci: Metode blended learning, koneksi matematis
A. Pendahuluan
1. Latar Belakang Masalah
UUD

1945

Pasal

31

Ayat

3

berbunyi

―Pemerintah

mengusahakan

dan

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan
ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur
dengan undang-undang. Sesuai dengan PP Nomer 19 tahun 2005 Pasal 3 yang berbunyi :
―Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat.
Sejalan dengan tujuan pembelajaran yang dikemukakan oleh Gagne dalam Pribadi
(2009: 15) mengemukakan tiga domain atau ranah yang dapat digunakan sebagai dasar
untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan
psikomotor. Maka dengan tujuan pendidikan yang baik akan mewujudkan kualitas bangsa
yang baik pula.
Salah satu bidang ilmu yang sangat penting dalam dunia pendidikan adalah
matematika, karena matematika juga merupakan salah satu bidang studi yang mendasari
pengembangan bidang keilmuan lainnya. Di lain pihak, matematika perlu dikuasai oleh
segenap warga negara Indonesia, baik menyangkut terapannya maupun pola pikirnya
(Widodo, 2002: 3).
Pembelajaran disekolah umumnya di dominasi oleh guru. Di MTs Islamiyah
merupakan lembaga swasta yang pembelajarannya juga sering didominasi oleh guru
terutama dalam pembelajaran matematika, siswa kurang terlibat aktif dalam proses
pembelajaran, ini berdasarkan pengalaman penulis yang pernah tiga tahun belajar di sekolah
tersebut dan analisis hasil evaluasi belajar kelas viii pada tahun ajaran 2014/2015 semester
genap di temukan masih banyak peserta didik yang tidak tuntas dalam pembelajaran
matematika, dari 25 siswa kelas viii yang tidak tuntas terdapat 8 siswa.
Cruickshank dalam Pribadi (2009: 32) mengemukakan beberapa karakteristik umum
peserta didik yang perlu mendapatkan perhatian dalam mendesain proses atau aktivitas
pembelajaran, yaitu : (1) Kondisi sosial ekonomi, (2) Faktor budaya, (3) Jenis kelamin, (4)
Pertumbuhan, (5) Gaya belajar, dan (6) Kemampuan belajar.
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Salah satu cara yang diduga bisa mengatasi perbedaan karakteristik siswa yang
beragam tersebut adalah dengan penggunaan metode pembelajaran yang sesuai dengan
kondisi siswa. Peneliti akan menggunaan metode pembelajaran dengan pemanfaatan
teknologi yang modern yang dikombinasikan dengan pembelajaran berbasis online atau
offline atau yang di kenal dengan metode Blended learning. Semler dalam Husamah (2014:
11) menegaskan bahwa Blended Learning mengkombinasikan aspek terbaik dari
pembelajaran online, aktivitas tatap muka terstruktur, dan praktek dunia nyata.
Pembelajaran blended learning membuka peluang untuk menghubungkan materi yang
satu dengan yang lain. Indikator yang akan digunakan antara lain sebagai berikut :
a. Menetapkan macam dan materi belajar, kemudian mengubah atau menyiapkan bahan
ajar.
b. Pengondisian siswa untuk siap mengikuti pembelajaran
c. Dipimpin instruktur tradisional atau dengan pembelajaran tatap muka.
d. Pembelajaran online atau offline
Penelitian ini penulis menggunakan materi luas dan keliling lingkaran karena pada
materi ini terdapat hubungan antara satu dengan yang lain. Misalnya pada materi jari-jari
lingkaran dalam dan luar suatu segitiga, dalam subbab materi lain luas lingkaran pun di
gunakan untuk mencari garis singgung lingkaran. Jadi terdapat beberapa hubungan yang erat
pada materi matematika ini.
Siswa dapat memahami konsep matematika yang mereka pelajari karena mereka telah
menguasai materi prasyarat yang berkaitan dengan kehidupan sehari–hari. Selain itu, jika
siswa mampu mengaitkan materi yang mereka pelajari dengan pokok bahasan sebelumnya
atau dengan mata pelajaran lain, maka pembelajaran matematika menjadi lebih bermakna
(Elniati, 2012). Maka dalam pembelajaran tercipta koneksi matematika untuk melihat
keterkaitan-keterkaitan anatra materi satu dengan yang lain.
Koneksi matematika adalah sebuah kemampuan dalam memperlihatkan hubungan
internal dan eksternal matematika, yang dikaitkan antar topik matematika dengan disiplin
ilmu lain dan kehidupan sehari-hari. Indikator koneksi matematika yang akan digunakan
antara lain sebagai berikut :
1) Menemukan hubungan dari berbagai macam konsep dan prosedur.
2) Menggunakan koneksi antar topik matematika dengan subbab matematika yang lain.
3) Menjelaskan berbagai macam kesamaan konsep atau prosedur yang serupa.
4) Mengenali hubungan prosedur satu representasi ke prosedur representasi yang
ekuivalen.
5) Menggunakan matematika pada bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari.
Oleh karena itu agar siswa lebih berhasil dalam belajar matematika, maka siswa harus
lebih banyak diberi kesempatan untuk melihat keterkaitan-keterkaitan tersebut, karena
sasaran utama dari penekanan koneksi matematik di kelas adalah siswa bukan guru. Jadi
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dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran blended learning dapat menciptakan koneksi
matematika yang mengaitkan antara materi yang satu dengan yang lain. Berdasarkan
deskripsi yang dipaparkan maka penulis mengangkat judul : PENERAPAN METODE
BLENDED LEARNING PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA SISWA KELAS VIII
MTs ISLAMIYAH SUKOHARJO.
2. Pertanyaan Penelitian
1) Bagaimanakah penerapan metode blended learning pada pembelajaran matemnatika
siswa kelas viii MTs Islamiyah Sukoharjo?
2) Bagaimanakah koneksi matematika siswa kelas viii MTs Islamiyah Sukoharjo
dengan metode blended learning?
3. Tujuan Penelitian
1) Untuk mendeskripsikan penerapan metode blended learning pada pembelajaran
matematika siswa kelas viii MTs Islamiyah Sukoharjo.
2) Untuk mendeskripsikan koneksi matematika siswa kelas viii Mts Islamiyah
Sukoharjo dengan metode blended learning.
4. Manfaat Penelitian
1) Memberikan pengalaman kepada peserta didik dengan menggunakan media
online atau offline, sehingga menciptakan keterkaitan antara materi yang satu
dengan yang lain atau koneksi matematis.
2) Sebagai bahan informasi bagi guru tentang metode pembelajaran blended
learning pada pembelajaran matematika
B. Metode Penelitian
Peneliti menggunakan pendekatah

kualitatif karena pendekatan kualitatif adalah

pengumpulan data secara ekstensif dalam rangka pencapaian pemahaman dan wawasan
dalam situasi yang menarik yang tidak dapat diperoleh dari penelitian lain (Suprapto,
2013: 34). Tujuan dalam penelitian ini adalah fokus analisis terhadap pendeskripsian
proses belajar matematika siswa ditinjau dari metode blended learning pada materi
lingkaran dalam dan luar suatu segitiga.
Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti bertindak
sebagai pengumpul data dan sebagai instrument aktif dalam upaya mengumpulkan datadata di lapangan seperti hasil observasi guru, observasi siswa, hasil wawancara, dan
hasil tes evaluasi. Tahapan dalam penelitian ini meliputi: tahap persiapan, pelaksanaan,
dan penyelesaian.
Rencana kegiatan pada penelitian ini diuraikan sebagai berikut:
1. Tahap persiapan : pengajuan judul skripsi, permohonan pembimbing, pembuatan
proposal penelitian, survey ke sekolah yang digunakan untuk penelitian, permohonan
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ijin penelitian, menyusun instrumen penelitian yang terdiri dari Silabus, Rencana
Pembelajaran, soal-soal evaluasi hasil belajar, lembar wawancara dan lembar
observasi.
2. Tahap pelaksanaan : Validasi ahli, uji keterbacaan, dan uji coba.
3. Tahap Pelaksanaan : Pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan penulis setelah
semua instrumen memenuhi kriteria baik.
Prosedur Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa instrumen sebagai
berikut :
1. Lembar observasi
Lembar observasi ini berupa lembar observasi siswa dan lembar observasi guru yang
digunakan untuk mendeskripsikan penerapan metode blended learning pada
pembelajaran matematika.
2. Wawancara
Wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang disediakan penulis.
3. Soal tes evaluasi
Soal tes yang diberikan pada peserta didik digunakan penulis untuk mengetahui
koneksi matematika.
Semua instrumen dalam penelitian akan divalidasi terlebih dahulu dan dilengkapi
rubrik penskoran agar instrumen benar-benar valid.

C. Pembahasan
Berikut ini akan diuraikan contoh RPP pada penerapan pengajar dengan menggunakan
metode blended learning.
Satuan Pendidikan

: MTs Islamiyah Sukoharjo

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas/Semester

: VIII/Genap

Alokasi waktu

: 2x40 menit

Standar Kompetensi

: Geometri dan Pengukuran

Kompetensi Dasar

: Menghitung keliling dan luas lingkaran

A. Indikator
1. Kognitif
a. Menyebutkan kembali rumus jari-jari lingkaran dalam suatu segitiga
b. Menghitung jari-jari lingkaran dalam suatu segitiga
c. Menyebutkan kembali rumus jari-jari lingkaran luar suatu segituga
d. Menghitung jari-jari lingkaran luar suatu segitiga.
2. Afektif : Membangun sikap toleransi saat berdiskusi
3. Psikomotorik
a. Mendemonstrasikan penghitungan jari-jari lingkaran dalam suatu segitiga
b. Mendemonstrasikan penghitungan jari-jari lingkaran luar suatu segitiga.
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B.

Tujuan Pembelajaran

1. Kognitif
a. Siswa dapat menyebutkan kembali rumus jari-jari lingkaran dalam suatu
segitiga.
b. Siswa dapat menghitung jari-jari lingkaran dalam suatu segitiga
c. Siswa dapat menyebutkan kembali rumus jari-jari lingkaran luar suatu segitiga.
d. Siswa dapat menghitung jari-jari lingkaran luar suatu segitiga
2. Afektif
a. siswa dapat membangun sikap toleransi saat berdiskusi
3. Psikomotorik
a. Siswa dapat mendemonstrasikan penghitungan jari-jari lingkaran dalam suatu
segitiga.
b. Siswa dapat mendemonstrasikan penghitungan jari-jari lingkaran luar suatu
segitiga.
C. Materi Pembelajaran
1. Panjang jari-jari lingkaran dalam dan lingkaran luar suatu segitiga untuk membahas
soal-soal yang berhubungan dengan lingkaran dalam dan lingkaran luar suatu segitiga,
terlebih dahulu akan ditentukan rumus luas segitiga yang dinyatakan dengan keliling
segitiga tersebut.
D. Model/Metode/Pendekatan Pembelajaran
Model

: Kooperatif

Metode

: Blended Learning (pembelajaran tatap muka dan media

online atau

offline)
Pendekatan

: Problem Solving

Strategi

: Siswa aktif belajar

E. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan ke-1
Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pendahuluan

Guru mengawali pembelajaran
dan mengucapkan salam
Guru mengecek kehadiran
siswa
Guru memberikan motivasi
siswa yang berkaitan dengan
materi yang akan dipelajari dan
materi sebelumnya.
Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran.
Guru memotivasi siswa agar
peserta didik mempunyai
antusias tinggi dalam mengikuti
pembelajaran.
Guru menyampaikan
pembelajaran secara umum

Inti
(Metode
Blended
Learning)

Strategi/
Pendekatan
/Metode
Tatap
muka dan
ceramah

Nilai budaya
dan karakter
bangsa
Menumbuhka
n sikap hormat
Menciptakan
sikap disiplin
Menghargai
orang lain

Alokasi
waktu

Menghargai
orang lain

10
menit

10
menit

15
menit
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dalam pembelajaran tatap muka.
Guru membagi peserta didik
dalam beberapa kelompok.

Koneksi
Matematika

Penutup

Guru memberikan informasi
tentang petunjuk berdiskusi.
Guru mempersilahkan siswa
untuk memperoleh materi
pembelajaran dari berbagai
sumber belajar, misalnya buku
diktat, LKS, media online atau
offline.
Guru memberikan kesempatan
pada siswa untuk bertanya
tentang kesulitan yang dihadapi.
Guru mempersilahkan siswa
untuk mempresentasikan hasil
diskusi.
Guru meminta siswa untuk
menjelaskan hubungan berbagai
konsep dalam pembelajaran
yang ditemukan siswa saat
diskusi kelompok.
Guru menanyakan kepada siswa
cara mengaitkan materi
matematika dengan subbab
materi yang lain.
Guru menanyakan kepada siswa
cara menjelaskan konsep yang
serupa antara topik matematika
dengan subbab matematika
yang lain.
Guru menanyakan kepada siswa
cara mengenali hubungan dari
konsep yang ditemukan.
Guru menanyakan kepada siswa
cara mengaitkan konsep dengan
kehidupan sehari-hari.
Guru bersama-sama dengan
siswa menyimpulkan hasil
diskusi.
Guru memberikan pekerjaan
rumah kepada siswa dengan
mencari dari berbagai sumber
serta pembelajaran akan di
laksanakan dengan media
online atau offline melalui email atau facebook.
Guru mengakhiri pembelajaran
dan mengucapkan salam

Menumbuhka
n
sikap
gotong-royong

10
menit

Menumbuhka
n rasa percaya
diri
Tanya
jawab

Tanya
jawab

5 menit

20
menit

Menghormati

Menumbuhka
n rasa gotong
royong

10
menit

Meningkatkan
ketaqwaan

F. Media dan Media Pembelajaran
1. Sumber Belajar

: Buku paket matematika kelas viii semester genap

2. Media

: papan tulis, LKS, penghapus, penggaris, spidol
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G. Penilaian
 Prosedur
 Jenis penilaian
 Bentuk instrumen

: proses, akhir
: proses : non tes dan tes
: non tes : lembar pengamatan

D. Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan metode blended
learning akan membuka peluang kepada peserta didik untuk memanfaatkan media online
atau offline untuk menunjang proses pembelajaran matematika agar lebih berhasil dalam
belajar. Karena tidak membatasi peserta didik dalam mencari bahan belajar maupun
berkomunikasi dengan pengajar melalui online. Oleh karena itu penulis ingin melakukan
penelitian tentang penerapan metode blended learning dan koneksi matematis siswa dengan
metode tersebut.
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Abstrak
Karasbarung merupakan media pembelajaran yang digunakan untuk menemukan
konsep volume prisma dan limas. Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) sebagai
model pembelajaran berbasis masalah dapat menjadikan proses belajar lebih bermakna,
sedangkan konstruktivisme Vygotsky yang mengedepankan interaksi sosial membuat siswa
lebih aktif dalam pembelajaran, baik interaksi dengan guru maupun dengan siswa lainnya.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas penggunaan media karasbarung
(karton beras bangun ruang) melalui model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)
berdasarkan teori konstruktivisme Vygotsky pada hasil belajar matematika kelas VIII SMP
Negeri 1 Pace pada pokok bahasan volume prisma dan limas. Efektivitas pembelajaran ditinjau
dari 4 indikator, yaitu: aktivitas belajar siswa selama mengikuti pembelajaran, keterlaksanaan
sintaks pembelajaran, ketuntasan belajar siswa, dan respons siswa setelah mengikuti
pembelajaran.
Kata Kunci: Media Karasbarung, Problem Based Learning (PBL), Konstruktivisme Vygotsky,
Efektivitas.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Matematika diberikan pada semua jenjang dalam satuan pendidikan. Namun tidak
dapat dipungkiri bahwa selama ini matematika merupakan pelajaran yang kurang diminati
oleh kebanyakan siswa. Salah satu penyebabnya adalah matematika banyak mempunyai
konsep yang bersifat abstrak sehingga sukar membayangkannya. Oleh sebab itu, banyak
siswa yang langsung saja bekerja dengan rumus-rumus matematika, tanpa mencoba
berusaha untuk mempelajari latar belakang falsafah yang mendasarinya.
Setiap konsep atau prinsip dapat dimengerti secara sempurna jika pada awalnya
disajikan dalam bentuk konkret. Hal ini dapat dilakukan dengan bantuan media
pembelajaran. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan
pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian,
dan minat serta perhatian siswa (Daryanto, 2012:151). Dengan media pembelajaran akan
tercipta suasana belajar yang variatif dan tidak monoton, sehingga akan lebih jelas
maknanya dan mudah dipahami oleh siswa. Selain media pembelajaran, hal penting yang
harus diperhatikan adalah model pembelajaran yang diterapkan guru itu sendiri.
Model pembelajaran yang mungkin dapat dijadikan sebagai alternatif pilihan adalah
Problem Based Learning (PBL). Disini siswa dapat mengkonstruk ide-ide atau konsep
berdasarkan pengalaman belajar. Disisi lain hal tersebut juga merangsang siswa berfikir
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dengan situasi berorientasi pada masalah. Namun demikian, matematika cenderung
membentuk sikap individualisme antar siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Siswa
yang memiliki kemampuan tinggi cenderung merasa dirinya benar, sedangkan siswa
berkemampuan rendah merasa minder, takut bertanya, dan enggan untuk terlibat dalam
diskusi sehingga cenderung melakukan aktivitas lain. Hal ini tentunya berpengaruh
terhadap hasil belajar siswa di sekolah.
Berdasarkan pernyataan di atas guru dapat mengkombinasikan model pembelajaran
PBL dengan teori konstruktivisme Vygotsky. Tema utama dari teori Vygotsky adalah
bahwa interaksi sosial memegang peranan utama dalam perkembangan kognitif (Jamaris,
2013:143) Lingkungan sosial disini meliputi siswa, guru, termasuk pengalaman dalam
lingkungan tersebut. Dengan terjalinnya interaksi sosial baik interaksi antar siswa maupun
dengan guru diharapkan siswa mampu bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik serta
mampu memahami konsep dari suatu materi selama pembelajaran berlangsung.
Berkaitan dengan efektivitas, efektivitas pembelajaran adalah suatu ukuran untuk
menentukan seberapa jauh tujuan pembelajaran telah tercapai. Pembelajaran dikatakan
efektif apabila tujuan dari pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai.
Sehingga perlu ditetapkan indikator-indikator untuk mengukur efektivitas suatu
pembelajaran. Adapun indikator efektivitas dalam penelitian ini yaitu: aktivitas belajar
siswa selama mengikuti pembelajaran, keterlaksanaan sintaks pembelajaran, ketuntasan
belajar siswa, dan respons siswa setelah mengikuti pembelajaran. Efektivitas pembelajaran
dapat tercapai jika memenuhi 3 dari 4 indikator tersebut, dengan syarat indikator
ketuntasan belajar siswa terpenuhi.
Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik membuat suatu penelitian yang
berjudul “Penggunaan Media Karasbarung melalui Model Pembelajaran Problem Based
Learning (PBL) berdasarkan Teori Konstruktivisme Vygotsky pada Hasil Belajar
Matematika”.

B.

Rumusan Masalah
1.

Bagaimanakah

pelaksanaan

pembelajaran

matematika

menggunakan

media

Karasbarung melalui model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berdasarkan
teori konstruktivisme Vygotsky pada hasil belajar matematika siswa kelas VIII?
2.

Bagaimanakah

efektivitas

penggunaan

media

Karasbarung

melalui

model

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berdasarkan teori konstruktivisme
Vygotsky pada hasil belajar matematika siswa kelas VIII?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas maka penelitian ini
bertujuan untuk:
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1.

Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran matematika menggunakan media
Karasbarung melalui model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berdasarkan
teori konstruktivisme Vygotsky pada hasil belajar matematika siswa kelas VIII.

2.

Untuk mengetahui efektivitas penggunaan media Karasbarung melalui model
pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berdasarkan teori konstruktivisme
Vygotsky pada hasil belajar matematika siswa kelas VIII.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut.
1. Untuk mengembangkan metode-metode pembelajaran dan mendukung teori-teori yang
terkait dengan penerapan model pembelajaran.
2. Untuk membantu siswa berinteraksi dalam memahami konsep sehingga dapat
meningkatkan hasil belajar.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi guru dalam pelaksanaan
pembelajaran matematika.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk
mendeskripsikan data hasil observasi aktivitas belajar siswa selama mengikuti
pembelajaran, keterlaksanaan sintaks pembelajaran, ketuntasan belajar siswa, dan respons
siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media Karasbarung melalui
model pembelajaran Problem Based Learning berdasarkan teori konstruktivisme Vygotsky.
Pengambilan data dilaksanakan saat semester genap di kelas VIII-A SMP Negeri 1
Pace tahun ajaran 2014/2015. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-A SMP
Negeri 1 Pace tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 32 siswa yang sedang mengikuti
pembelajaran matematika pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar. Mengingat jumlah
populasi yang tidak terlalu banyak, maka sampel yang digunakan adalah sampel total.
Sedangkan untuk observasi aktivitas belajar, dipilih 6 orang siswa berdasarkan diagram
pemilihan subyek untuk diamati aktivitas yang dilakukan selama pembelajaran.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi siswa,
lembar observasi guru, lembar soal tes, dan lembar angket respons siswa. Observasi
dilakukan untuk memperoleh data aktivitas siswa dan keterlakasaan sintaks pembelajaran
yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran. Lembar tes digunakan untuk
mengetahui ketuntasan belajar siswa baik secara klasikal maupun individual. Lembar
angket digunakan untuk mengetahui seberapa besar respon siswa terhadap pembelajaran
matematika dengan menggunakan media karasbarung melalui model pembelajaran
Problem Based Learning (PBL) berdasarkan teori konstruktivisme Vygotsky. Instrumen-
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instrumen tersebut telah divalidasi baik secara internal maupun secara eksternal, serta
dicari reliabilitasnya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Analisis Data Aktivitas Guru
Analisis yang digunakan adalah menghitung persentase hasil pengamatan
terhadap aktivitas guru selama kegiatan pembelajaran. Rumus yang digunakan adalah
sebagai berikut:

(Sudjana, 2011: 133)
Selanjutnya nilai tersebut dikonverkasikan dengan kriteria persentase sebagai
berikut:
Sangat baik

86 % - 100 %

Baik

76% - 85%

Cukup

60% - 75%

Kurang

55% - 59%

Kurang sekali≤ 54 %
(Purwanto, 2010: 103)
Jadi kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran memenuhi kriteria efektivitas
apabila mencapai kategori minimal baik.
2.

Analisis Data Aktivitas Siswa
Analisis yang digunakan adalah menghitung persentase hasil pengamatan
terhadap keaktifan siswa ketika diberi tindakan. Rumus yang digunakan adalah
sebagai berikut:

(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 %
(Purwanto, 2010: 103)
Jadi aktivitas siswa selama proses pembelajaran memenuhi kriteria efektivitas apabila
mencapai kategori minimal baik.
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3.

Analisis Data Tes Ketuntasan Belajar
Data tes ketuntasan belajar siswa dianalisis untuk mengetahui ketuntasan belajar
siswa secara individu dan klasikal. Seorang siswa dikatakan tuntas (ketuntasan
individual) apabila hasil tes ≥ KKM yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, suatu kelas
dikatakan tuntas dalam belajar (ketuntasan klasikal) apabila di kelas tersebut terdapat
≥ 75% siswa telah tuntas secara individu pada tes hasil belajar.
Data hasil belajar siswa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan :
S

= Nilai yang diharapkan

R

= Jumlah skor dari soal yang dijawab benar

N

= Skor maksimum tes
(Purwanto, 2010: 112)

4.

Analisis Data Respons Siswa
Data respons siswa dianalisis dengan menghitung persentase respons siswa
terhadap masing-masing pernyataan. Persentase dari setiap respons siswa dianalisis
dengan rumus sebagai berikut:
Persentase =

x 100%

Keterangan:
D : Jumlah skor yang diperoleh
M : Skor maksimal tiap butir
B : Jumlah butir tiap indikator
Selanjutnya nilai tersebut dikonverkasikan dengan kriteria persentase sebagai
berikut:
Sangat baik

86 % - 100 %

Baik

76% - 85%

Cukup

60% - 75%

Kurang

55% - 59%

Kurang sekali≤ 54 %
(Purwanto, 2010: 103)
Respons siswa terhadap pembelajaran memenuhi kriteria efektivitas apabila 75% atau
lebih dari total keseluruhan siswa memberikan respon minimal baik.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Berikut ini akan duraikan penerapan pengajaran menggunakan media karasbarung melalui
model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berdaarkan teori konstruktivisme
Vygotsky.
Nama Sekolah

: SMPN 1 Pace

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas / Semester

: VIII/2

Alokasi Waktu

: 4 x 40 menit (2 x pertemuan)

A. Standar Kompetensi

: 9. Memahami sifat-sifat limas, prisma, dan bagianbagiannya serta menentukan ukurannya.

B. Kompetensi Dasar

: 9.3 Menghitung volume prisma dan limas

C. Indikator :

 Kognitif
Proses:
9.3.1
Menemukan konsep volume prisma dan limas
9.3.2
Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan volume prisma dan
limas
 Afektif
Penilaian karakter:
9.3.5
Menunjukkan sikap religius, disiplin, kreatif, mandiri dalam menentukan
konsep volume limas dan prisma.
Keterampilan sosial:
9.3.6
Membiasakan sikap toleransi, berani bertanya, bekerjasama, berpendapat dalam
menentukan volume limas dan prisma.
 Psikomotor
9.3.7
Terampil mendemonstrasikan volume limas dan prisma saat menggunakan
media karasbarung.
D. Materi Pembelajaran
Volume Prisma dan Limas (terlampir)
E.

Model/Metode Pembelajaran
Model

: PBL (Problem Based Learning)

Teori

: konstruktivisme Vygotsky

Strategi

: Siswa Aktif Belajar

Metode

: Ceramah, Diskusi

Teknik

: Tanya jawab, Pemberian tugas, pemecahan masalah

F. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan I
Tahap

Kegiatan Guru

Pendahuluan

1. Guru mengucapkan
salam.

Nilai
Budaya &
Karakter
Bangsa
menjawab Religius

Kegiatan Siswa

1. Siswa
salam.

Metode
Pembelajaran
Ceramah

Alokas
i
Waktu
10
menit
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2. Berdoa (Meminta
seorang siswa
untuk memimpin
doa) bersama
mengawali
pembelajaran
3. Mengecek
kehadiran.

Inti

Apersepsi
4. Dengan tanya
jawab guru
mengingatkan
kembali tentang
materi sebelumnya
Motivasi
5. Guru memberikan
gambaran tentang
tujuan
pembelajaran
volume bangun
ruang sisi datar
yaitu Siswa dapat:
 Memahami
perbedan antara
prisma dan limas
 Menemukan sendiri
konsep volume
prisma
 Menentukan hasil
penghitungan
volume prisma
Fase 1 : Orientasi
siswa
pada
masalah:
a) Guru memberikan
permasalahan
berupa gambaran
yang berkaitan
dengan menemukan
konsep volume
prisma pada LKS 1
b) Guru meminta
siswa mengamati
dan memahami
masalah secara
individu dan
mengajukan hal-hal
yang belum
dipahami terkait
masalah yang
disajikan
c) Guru mengarahkan
siswa untuk
menemukan konsep

2. Salah satu siswa/ Religius
ketua
kelas
mempimpin berdoa.

Ceramah

3. Siswa yang namanya Disiplin
di panggil, merespon
dengan mengangkat
tangan.

Ceramah

4. Siswa merespon dan Komunikatif
berpendapat

Tanya jawab

5. Siswa merespon
tujuan pembelajaran
yang disampaikan
oleh guru.

Ceramah

Komunikatif

60
menit
a) Siswa menyelesaikan
permasalahan yang
diberikan pada LKS 1

Komunikatif
, Mandiri

Pemberian
tugas

b) Siswa bertanya terkait
kesulitan yang
dialami

Komunikatif

Tanya jawab

c) Siswa mendengarkan
dan memperhatikan
instruksi yang

Kreatif,
komunikatif

Pemecahan
masalah
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(Vygotsky)
Social
Learning

(Vygotsky)
ZPD

(Vygotsky)
Cogni
tif
Appreciteship

volume prisma
dengan
menggunakan
media karasbarung
Fase
2
:
Mengorganisasika
n siswa belajar
a) Guru meminta
siswa membentuk
kelompok sesuai
pembagian yang
telah direncanakan
Guru
b) Guru membagikan
media karasbarung
pada setiap
kelompok dan
mengarahkan siswa
untuk berdiskusi
bersama
kelompoknya
c) Guru meminta
masing-masing
kelompok untuk
mendiskusikan
permasalahan yang
telah diberikan.
Pada tahap ini
tujuan guru adalah
siswa dapat
menemukan sendiri
konsep volume
prisma dan
menentukan
rumusnya
d) Guru berkeliling
mencermati siswa
dalam aktivitas
diskusi, mencermati
dan menemukan
berbagai kesulitan
yang dialami siswa,
serta memberikan
kesempatan kepada
siswa untuk
bertanya hal-hal
yang belum
dipahami.
Fase
3
:
Membimbing
penyelidikan
individu
dan
kelompok.
a) Guru membimbing
siswa untuk
berdiskusi dan
bereksperimen

diberikan guru

a) Siswa membentuk
kelompok sesuai
instruksi Guru

Komunikatif

Ceramah

b) Siswa memperhatikan
penyampaian tugas
diskusi dari guru

Komunikatif

Ceramah

c) Siswa bersama
kelompok
mendiskusikan
permasalahan yang
telah diberikan

Komunikatif
, kreatif

Diskusi

d) Siswa bertanya jika
ada hal yang belum
dimengerti kepada
Guru

Kreatif,
komunikatif

Diskusi

a) Siswa berdiskusi
dengan kelompok
dengan bimbingan
Guru

Komunikatif
, kreatif

Pemberian
tugas,
Diskusi
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(Vygotsky)
Media
ted Learning

dalam menemukan
rumus volume
prisma
menggunakan
media karasbarung
b) Guru memberikan
stimulus agar siswa
teringat mengenai
penyelidikan yang
dilakukan dan
membimbing siswa
agar tidak
melenceng jauh
dari pekerjaannya
Fase
4
:
mengembangkan
dan menyajikan
hasil karya
a) Guru meminta
siswa menyiapkan
laporan hasil
diskusi kelompok
yang akan
dipresentasikan
oleh kelompok di
depan kelas.
b) Guru berkeliling
mencermati siswa
bekerja menyusun
laporan hasil
diskusi dan
memberi bantuan
bila diperlukan
Fase 5 : menganalisa
dan mengevaluasi
proses pemecahan
masalah
a) Guru menganalisa
dan mengevaluasi
dengan cara
meminta salah satu
kelompok (tidak
harus kelompok
terbaik) untuk
mempresentasikan
hasil diskusinya.
b) Guru meminta
siswa dari
kelompok lain
untuk mengajukan
pertanyaan, saran
dan sebagainya
dalam rangka
penyempurnaan
c) Guru memberikan
soal latihan untuk
memperkuat

b) Siswa mendengarkan
dan memperhatikan
penjelasan Guru

Komunikatif
, kreatif

Tanya jawab,
pemecahan
masalah

a) Siswa menyiapkan
hasil laporan diskusi

Kreatif,
komunikatif

Diskusi

b) Siswa bertanya jika
ada permasalahan
dalam penyusunan
laporan hasil diskusi

Kreatif,
komunikatif

Tanya jawab,
diskusi

a) Siswa perwakilan
kelompok
mempresentasikan
hasil diskusi di depan
kelas

Komunikatif

Diskusi

b) Siswa perwakilan
kelompok lain
menanggapi dengan
mengajukan
pertanyaan

Komunikatif
, kreatif

Tanya jawab,
diskusi

c) Siswa mengerjakan
soal yang diberikan

Mandiri

Pemberian
tugas
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d)

e)

1.

2.

3.

Penutup

4.

5.

kemantapan siswa
dalam
menyelesaikan
volume prisma
Guru meminta
setiap kelompok
untuk
mengumpulkan
semua laporan hasil
diskusi
Guru memberikan
penghargaan dan
apresiasi kepada
kelompok atau
individu yang telah
berpartisipasi aktif
dalam proses
diskusi dan
presentasi.
Guru memberikan
latihan soal berupa
tes tertulis
Guru meminta
siswa untuk
mengerjakan
latihan soal secara
individu
Guru meminta
siswa
mengumpulkan
hasil pekerjaan
Guru mengakhiri
kegiatan belajar
dengan
memberikan
informasi awal
tentang materi
pelajaran pada
pertemuan
berikutnya yaitu
menemukan konsep
volume limas
Guru mengucapkan
salam penutup

d) Perwakilan kelompok
mengumpulkan hasil
diskusinya

Komunikatif

Pemberian
tugas

e) Siswa mendengarkan
serta merespon
instruksi dari Guru

Komunikatif

Ceramah

1. Siswa memperhatikan

Komunikatif Tanya jawab

2. Siswa mengerjakan
soal yang telah
diberikan guru secara
indvidu

Mandiri

Pemberian
tugas

3. Siswa mengumpulkan
hasil pengerjaan

Komunikatif

Ceramah

4. Siswa mendengarkan
dan memperhatikan

Komunikatif

Ceramah

5. Siswa menjawab
salam

Religius

Ceramah

20
menit
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ABSTRAK
Penerapan skenario pembelajaran sangat memerlukan hasil riset implementasi di kelas.
Makalah ini menyajikan rencana penelitian yang akan dilaksanakan pada siswa kelas VII
semester Ganjil 2015/2016 dimana penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana
penerapan, respon siswa, dan hasil belajar matematis siswa apabila pada saat pembelajaran
digunakan model pembelajaran matematika Discovery Learnng dengan metode pembelajaran
Saintifik. Model pembelajaran matematika Discovery Learnng mempunyai 6 tahapan kegiatan
pembelajaran yang meliputi Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan), Problem statement
(pertanyaan/identifikasi masalah), Data collection (pengumpulan data), Data processing
(pengolahan data), Verification (pentahkilan/pembuktian), Generalization (menarik kesimpulan/
generasisasi). Sedangkan metode pembelajaran saintifik mempunyai 5 tahapan kegiatan
pembelajaran yang meliputi Observasi, Bertanya, Melakukan percobaan, Assosiasi
(menghubungkan / menalar), Membangun Jaringan (networking). Penelitian ini menggabungkan
model Discovery Learnng dengan metode pembelajaran Saintifik kedalam suatu kegiatan
pembelajaran.
Kata Kunci: Hasil belajar matematis, Model pembelajaran Discovery Learning, Metode
Sainifik
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan adalah konsep yang memberikan apresiasi dan pemahaman seluas –
luasnya terhadap peserta didik untuk memahami keragaman budaya sebagai realitas
sosial yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari – hari (Suardi, 2012:iii). Pendidikan
merupakan usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana dan proses
pembelajaran agar siswa dapat mengembangkan potensi dirinya dalam sikap,
pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan memberikan kemungkinan pada siswa untuk
memperoleh ―kesempatan‖, ―harapan‖, dan pengetahuan agar dapat hidup secara lebih
baik(Sani, 2014:1). Tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan yang
dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakan kegiatan pendidikan (Suardi, 2012 :
6).
Matematika merupakan salah satu komponen dari serangkaian mata pelajaran
yang mempunyai peranan penting dalam pendidikan (Sundayana, 2013:2). Mata
pelajaran matematika diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar
sampai perguruan tinggi untuk membekali peserta didik agar memiliki kemampuan
berfikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif. Oleh karena itu, matematika
merupakan mata pelajaran yang penting. Akan tetapi, dalam kegiatan pembelajaran
selama ini matematika dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit, pelajaran yang tidak
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disukai oleh sebagian siswabahkan ada yang takut terhadap pelajaran matematika
sehingga menyebabkan rendahnya aktifitas dan respon siswa belajar matematika.
Belajar dimulai dengan adanya dorongan, semangat, dan upaya yang timbul
dalam diri seseorang sehingga orang itu melakukan kegiatan belajar (Majid,
2013:33).Dalam penerapannya, belajar tidak cukup hanya dengan sekedar mengingat,
siswa juga diharapkan mampu untuk dapat mengamati masalah yang ada, menemukan
solusinya, menguasainya, menerapkan, serta menemukan hal-hal yang bermanfaat bagi
dirinya. Dalam proses pembelajaran selama ini khususnya bidang studi matematika
masih banyak guru yang menggunakan metode ceramah, sedangkan disisi lain siswa
masih sering mengalami kesulitan memahami materi yang disampaikan ketika
pembelajaran tersebut berlangsung. Keberdaan model pembelajaran discovery learning
diperlukan.
Dalam proses pembelajaran materi operasi hitung bilangan bulat diperlukan
peran aktif dan kreatif dari siswa, sehingga dengan adanya peran aktif dan kreatif dari
siswa akan lebih mudah dalam menerima dan memahami materi yang di berikan oleh
guru, dalam metode ini siswa tidak cukup mendengarkan penjelasan akan tetapi siswa
mencari tahu dari berbagai sumber observasi. Hal ini dimaksudkan untuk mengenal,
memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa
berasal dari mana saja, tidak bergantung dari informasi searah dari guru (Majid,
2014:193).
Dalam hal ini metode pembelajaran yang sesuai adalah dengan menggunakan
metode saintifik. Metode saintifik pada umumnya melibatkan pengamatan dan
penalaran juga membutuhkan kerjasama baik secara individual maupun secara
kelompok. Metode saintifik merupakan metode yang merangsang siswa untuk belajar
aktif dan belajar kreatif yang selalu mempertanyakan suatu kondisi dengan mengajukan
ide baru

B. Identfikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah maka, perlu diidentifikasi berbagai masalah
sebagai berikut:
1. Pembelajaran matematika siswa kelas VII SMP PGRI 1 Kediri masih didominasi
oleh aktifitas guru sehingga belum melibatkan siswa secara aktif.
2. Model dan metode pengajaran guru yang monoton berjalan satu arah sehingga
siswa VII SMP PGRI 1 Kediri tidak bersemangat dan malas belajar matematika.
3. Sebagian besar siswa kelas VII SMP PGRI 1 Kediri menganggap pembelajaran
matematika sulit untuk dipelajari dan diingat.
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C. Pembatasan Penelitian
Agar tidak terjadi pembahasan yang meluas maka dalam proses penelitian ini
penulis memberikan batasan - batasan sebagai berikut:
1. Pembelajaran Matematika dalam penelitian ini hanya menggunakan model
pembelajaran discovery learning dengan metode saintifik.
2. Materi pokok yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah operasi hitung
bilangan bulat.
3. Penelitian ini dilakukan di kelas VII SMP PGRI 1 Kediri saat KBM.

D. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana perilaku guru dan siswa pada penerapan model pembelajaran discovery
learning dengan metode saintifik pada materi pokok operasi hitung bilangan bulat
siswa kelas VII SMP PGRI 1 KEDIRI?
2. Bagaimana hasil belajar siswa kelas VII SMP PGRI 1 KEDIRI pada penerapan
model pembelajaran discovery learning dengan metode saintifik pada materi pokok
operasi hitung bilangan bulat?
3. Bagaimana respon siswa VII SMP PGRI 1 KEDIRI pada penerapan model
pembelajaran discovery learning dengan metode saintifik pada materi pokok operasi
hitung bilangan bulat?

E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui hasil penerapan model pembelajaran discovery learning dengan
metode saintifik pada materi pokok operasi hitung bilangan bulat siswa kelas VII
SMP PGRI 1 KEDIRI.
2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas VII SMP PGRI 1 KEDIRI pada
penerapan model pembelajaran discovery learning dengan metode saintifik pada
materi pokok operasi hitung bilangan bulat.
3. Untuk mengetahui respon siswa VII SMP PGRI 1 KEDIRI pada penerapan model
pembelajaran discovery learning dengan metode saintifikpada materi pokok operasi
hitung bilangan bulat.

F. Kegunaan Penelitian
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat
diantaranya sebagai berikut:
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1. Bagi guru
Guru dapat mengetahui model dan metode pembelajaran yang bervariasi yang dapat
memperbaiki dan meningkatkan sistem pembelajaran yang ada di kelas VII SMP
PGRI 1 Kediri.
2. Bagi siswa
Agar siswa memiliki gaya belajar yang variatif dan memberikan kesempatan
kepada siswa untuk mengaplikasikan daya kreatifnya dalam proses pembelajaran
matematika.
3. Bagi sekolah
Dengan diadakan penelitian ini diharapkan SMP PGRI 1 Kediri bisa lebih maju dan
berkembang dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran.
4. Bagi peneliti
Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan pembelajaran
matematika menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode
saintifik .
INTI
A. Kajian Pustaka
1. Model Pembelajaran Discovery Learning
Model pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning adalah
metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak
memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya tidak melalui
pemberitahuan, namun ditemukan sendiri (Cahyo, 2013:100). Menurut Syah
(2004), dalam mengaplikasikan model Discovery learning di dalam kelas, tahapan
atau prosedur yang harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar secara
umum adalah sebagai berikut: Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan),
Problem statement (pertanyaan/identifikasi masalah), Data collection (pengumpulan
data), Data processing (pengolahan data), Verification (pentahkilan/pembuktian),
dan Generalization (menarik kesimpulan/ generasisasi).
2. Metode Saintifik
Metode saintifik (ilmiah) pada umumnya melibatkan kegiatan pengamatan
atau observasi yang dibutuhkan untuk perumusan hipotesis atau mengumpulkan
data. ). Disini peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode
pembelajaran Saintifik dengan melaksanakan beberapa tahapan yang dikemukakan
oleh Dyer, dkk (dalam Sani, 2014:53) yakni: Observasi, bertanya, melakukan
percobaan,

assosiasi

(menghubungkan

/

menalar),

membangun

jaringan

(networking).
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3. Penerapan Discovery Learning dengan Metode Saitifik
Topik
Tahapan Discvery
Tahapan
Kegiatan
Bahasan
Learning
Saintfik
Operasi
a. Guru memberikan permasalahan
Tahap 1
Tahap 1
Hitung
Stimulasi
Melakukan
kontekstual
Bilangan
(stimulation/
pengamatan/ b. Guru meminta siswa untuk mengamati
Bulat
pemberian
observasi
permasalahan yang telah diberikan.
rangsangan)
Tahap 2
Problem statement
(pertanyaan/
identifikasi masalah)

Tahap 2
Mengajukan
pertanyaan

Tahap 3
Data collection
(pengumpulan data).

Tahap 3
Percobaan/
memperoleh
informasi.

Tahap 4
Data processing
(Pengolahan data)

Tahap 4
Mengasosias
ikan/
menalar

Tahap 5
Verification
(pentahkilan/
pembuktian).

Tahap 5
Membangun
jaringan
(networking)

Tahap 6
Generalization
(menarik
kesimpulan)

a. Guru membentuk kelas menjadi
beberapa kelompok.
b. Guru meminta siswa berdiskusi dalam
mengidentifikasi permasalahan yang
diberikan.
c. Guru meminta siswa mengajukan halhal yang belum dipahami terkait
masalah yang diberikan.
a. Guru meminta siswa untuk
mengumpulkan data/ informasi yang
sesuai dengan permasalahan.
b. Guru meminta siswa mendiskusikan
cara yang digunakan untuk
menemukan semua kemungkinan
dengan teman dalam satu kelompok
a. Guru meminta siswa untuk mengolah
data/ informasi yang telah diperoleh
secara kelompok.
b. Guru berkeliling mencermati siswa
bekerja kelompok dalam mengolah
data/ informasi yang dimiliki dan
memberi bantuan bila diperlukan.
c. Guru memperhatikan dan mendorong
semua siswa untuk terlibat diskusi,
dan mengarahkan bila ada kelompok
yang melenceng jauh dari
pekerjaannya.
a. Guru meminta siswa memeriksa
kembali hasil kerja kelompoknya.
b. Guru meminta siswa untuk
mempresentasikan hasil kerja
kelompoknya.
c. Guru mengajukan dan merespon
pertanyaan.
d. Guru memberikan penghargaan atau
apresiasi pada kelompok terbaik
a. Guru mengarahkan pada kesimpulan
dari permasalahan.

METODE PENELITIAN
A. Teknik Penelitian
Teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kuantitatif. Tujuan
peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau
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lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta
hubungan antar venomenal yang berhubungan dengan hasil dari penelitian.

B. Populasi dan Sampel
Pada penelitian ini mengambil populasi siswa kelas VII SMP PGRI 1 Kediri yang
sedang mengikuti pelajaran matematika. Pada penelitian ini pengambilan sampel
digunakan cara purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan
pertimbangan tertentu. Di SMP PGRI 1 Kediri terdapat 3 kelas VII. Pengambilan
sampel akan dilakukan setelah berdiskusi dengan guru bidang studi matmatika
setempat.

C. Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : lembar observasi aktivitas guru,
lembar observasi aktifitas siswa, angket respon siswa, dan soal tes hasil belajar.

D. Teknk Analisa Data
Setelah semua data didapat pada saat penelitian, proses analisis data dalam penelitian
ini dilakukan dengan langkah-langkah: (1) menelaah seluruh data yang ada, yaitu hasil
observasi guru dan siswa , hasil angket,

dan hasil tes tertulis, (2) melakukan

penghitungan data, (3) menyajikan data secara deskriptif, (4) membuat kesimpulan.
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ABSTRAK
Makalah ini menyajikan rencana penelitian yang akan dilaksanakan pada siswa
kelas XI semester gasal tahun 2015/2016 materi program linier. Di mana penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan dan kecenderungan representasi matematis siswa
dalam menyelesaikan soal apabila saat pembelajaran menggunakan model pembelajaran
discovery learning. Model pembelajaran discovery learning ini mempunyai langkah-langkah
kegiatan pembelajaran meliputi stimulation, problem statement, data collection, data
processing, verification, generalization. Kemampuan representasi matematis adalah
kemampuan mengungkapkan ide-ide matematika kedalam salah satu bentuk representasi verbal,
representasi visual (gambar, diagram, grafik, atau tabel) dan representasi simbolik (pernyataan
matematik/notasi matematik, numerik/simbol aljabar) sebagai pikirannya. Jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
Kata Kunci : Kemampuan representasi matematis, Kecenderungan, model
pembelajaran Discovery Learning
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam kegiatan pembelajaran matematika, tidak semua masalah yang dihadapi siswa
dapat diselesaikan hanya dengan satu atau dua cara, namun masih banyak cara yang dapat
digunakan untuk menyelesaikannya, tergantung dari tingkat kreatifitas siswa itu sendiri.
pembelajaran matematika sekolah di Indonesia adalah siswa harus memiliki kemampuan
dalam menyajikan suatu ide-ide matematika dalam berbagai bentuk, baik berupa simbol,
grafik, tabel ataupun dalam bentuk lainnya untuk memperjelas masalah. NCTM (Sabirin,
2014)

menyatakan

bahwa

representasi

merupakan

cara

seseorang

dalam

mengkomunikasikan jawaban atau gagasan matematik yang bersangkutan.
Menurut Bruner (Cahyo, 2014: 110) perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui
tiga tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lebih tepatnya menggambarkan
lingkungan, yaitu: enactive, iconic, symbolic.
1) Tahap enactive, seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upaya untuk
memahami lingkungan sekitarnya. Artinya, dalam memahami dunia sekitarnya anak
menggunakan pengetahuan motorik, misalnya melalui gigitan, sentuhan, pegangan
dan sebagainya.
2) Tahap iconic, seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambargambar dan visualisasi verbal. Maksudnya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak
belajar melalui bentuk perumpamaan (tampil) dan perbandingan (komparasi)
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3) Tahap symbolic, seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan
abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika,
dalam memahami dunia sekitarnya anak belajar melalui simbol-simbol bahasa, logika,
matematika, dan sebagainya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik
Indonesia No. 22 Tahun 2006 (tentang Standar Isi), pendidikan matematika mulai sekolah
dasar hingga sekolah menengah atas bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan
dalam memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang
model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh dan
mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk
memperjelas keadaan atau masalah.
Kemampuan dalam menyajikan kembali berbagai ide untuk memperjelas masalah dan
kemampuan merancang model penyelesaian dari masalah itulah tercakup dalam
kemampuan representasi matematis Representasi adalah model atau bentuk pengganti dari
suatu masalah yang digunakan untuk menemukan solusi. Suatu masalah dapat
direpresentasikan dengan objek, gambar, kata-kata, atau simbol matematika (Jones &
Knuth dalam Sabirin, 2014). Kalathil dan Sherin (Kartini, 2009) menyatakan bahwa segala
sesuatu yang dibuat siswa untuk mengeksternalisasikan dan memperlihatkan kerjanya
disebut representasi
Kenyataannya kemampuan representasi matematis kurang dikembangkan dalam
pembelajaran sehingga mengakibatkan kemampuan representasi matematis siswa masih
rendah, karena siswa indonesia masih dominan pada kemampuan mengahafal
(http://edukasi.kompas.com). Melalui model pembelajaran Discovery Learning (penemuan)
diharapkan siswa dapart mengembangkan kemampuan representasi matematis siswa.
Melalui model ini, guru akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara
aktif dan belajar pemecahan masalah secara mandiri dan keterampilan-keterampilan
berfikir.

B. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan penelitian ini yaitu: ―Bagaimana
kemampuan representasi matematis siswa kelas XI pada materi program linier
melalui model pembelajaran discovery learning‖

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah ―Untuk
mendeskripsikan kemampuan representasi matematis siswa kelas XI pada materi program
linier melalui model pembelajaran discovery learning”.
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Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk
mendeskripsikan kemampuan representasi matematis siswa setelah proses pembelajaran
matematika dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning pada materi
program linier.
Pengambilan data akan dilaksanakan pada semester ganjil di kelas XI tahun ajaran
2015/2016. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI, sedangkan untuk observasi
aktivitas belajar siswa dipilih 6 orang siswa berdasarkan tingkat kemampuan siswa
(kemampuan tinggi, sedang dan rendah) selama kegiatan pembelajaran.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi yang
digunakan untuk mmengetahui aktivitas siswa dan guru selama pembelajaran, lembar soal
tes untuk mengetahui kemampuan representasi matematis siswa dan lembar wawancara
sebagai penguat hasil tes dan observasi. Dalam wawancara, peneliti dapat melakukan faceto-face interview (wawancara berhadap-hadapan) dengan informan. Wawancara seperti ini
tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan
bersifat terbuka (Sugiyono, 2010: 320). Instrumen-instrumen yang akan digunakan harus
divalidasi baik secara internal maupun eksternal, reliabilitas, dan memperhatikan
keobjektivitas serta kepraktisannya.
Data Hasil tes kemampuan representasi matematis siswa dinyatakan dalam bentuk
skor dan dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Selanjutnya untuk
mengategorikan kualitas kemampuan representasi matematis siswa, hasil tes akan dianalisis
dan dikategorikan. Untuk mengetahui kecenderungan representasi matematis siswa
berdasarkan tes dilakukan dengan melihat representasi matematis (enactive, iconic, atau
symbolic) yang paling banyak dipilih siswa dalam menyelesaikan soal tes.
Kriteria Kemampuan Representasi Matematis Siswa
Kriteria
Nilai (N)
Sangat Baik
Q3  N  Skor Maks
Baik
Median  N < Q3
Cukup Baik
Q1  N < Median
Kurang Baik
Skor Min.  N < Q1
(Sumber: Kancayana dalam Subroto, 2014: 28)
Data hasil observasi akan dianalisis dengan menghitung persentase hasil
pengamatan terhadap aktifitas siswa dan guru. Dalam penelitian ini aktivitas siswa dan
guru dikatakan efektif jika memenuhi kriteria cukup. Berikut ini rumus yang digunakan
menurut sudjana (2011: 133)
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Dengan kriteria persentase atau standar 100 aktivitas siswa dan guru sebagai berikut :
Sangat baik 86 % - 100 %
Baik
76% - 85%
Cukup
60% - 75%
Kurang
55% - 59%
Kurang sekali ≤ 54 %
(Purwanto, 2010: 103)
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RENCANA RANCANGAN PEMBELAJARAN
Sekolah
: SMK Islam Ulul Albab
Mata Pelajaran
: Matematika
Kelas/Semester
: XI / 1
Materi Pokok
: Program Linear
Alokasi waktu
: 2 x 45 Menit.
A. Kompetensi Inti
KI 1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2

: Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah
lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro-aktif) dan
menunjukan 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.
232

KI 3

: Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam
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.

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji 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 dan Indikator
1.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianutnya
Indikator :
1.1.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dalam proses
pembelajaran
2.1 Memiliki motivasi internal, kemampuan bekerjasama, konsisten, sikap disiplin, rasa
percaya diri, dan sikap toleransi dalam perbedaan strategi berpikir dalam memilih
dan menerapkan strategi menyelesaikan masalah.
Indikator:
2.1.1 Kerjasama dalam proses pemecahan masalah yang berkaitan

dengan sistem

persamaan dan pertidaksamaan linier dua variabel
2.1.2 Kritis dalam menyelesaikan sehari – hari yang berkaitan dengan sistem
persamaan dan pertidaksamaan linier dua variabel
3.1 Mendeskripsikan konsep sistem persamaan dan pertidaksamaan linier dua variabel
dan menerapkannya dalam pemecahan masalah program linear.
Indikator :
3.1.1 Menganalisis dan menyimpulkan konsep sistem persamaan dan
pertidaksamaan linier dua variabel.
3.1.2 Menerapkan sistem persamaan dan pertidaksamaan linier dua
variabel dalam pemecahan masalah nyata
4.1 Merancang dan mengajukan masalah nyata berupa masalah program linear dan
menerapkan berbagai konsep dan aturan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier
dan menentukan nilai optimum dengan menggunakan fungsi selidik yang ditetapkan.
Indikator:
4.1.1

Terampil menggunakan sistem persamaan dan pertidaksamaan linear yang
sesuai dalam pemecahan masalah program linier dalam menentukan nilai
optimum dengan fungsi selidik
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C. Tujuan Pembelajaran
Tujuan dalam pembelajaran dengan menggunakan model Discovery Learning antara lain:
1. Mengembangkan sikap kerjasama dan kritis dalam kegiatan kelompok maupun
individu selama proses pembelajaran.
2. Setelah bereksplorasi dalam kerja kelompok, siswa dapat menganalisis dan
menyimpulkan sistem persamaan dan pertidaksamaan linier dua variabel.
3. Setelah bereksplorasi dalam kerja kelompok, siswa dapat menerapkan sistem
persamaan dan pertidaksamaan linier dua variabel.
4. Setelah bereksplorasi dalam kerja kelompok, siswa trampil memilih dan menggunakan
sistem persamaan dan pertidaksamaan linier dua variabel

D. Materi
Materi

: Program linier

Materi prasyarat

: Persamaan Linier Dua Variabel dan
Pertidaksamaan Linier Dua Variabel

E. Model/Metode Pembelajaran
Model pembelajaran

: Problem-Based Learning

Pendekatan pembelajaran : pendekatan saintifik (scientific).

F. Kegiatan pembelajaran
Tahap
Pendahuluan

Aktivitas pembelajaran

Waktu

Apersepsi

1. Mengucapkan salam
2. Mengecek kehadiran siswa dan kesehatan siswa
3. Menyampaikan materi yang akan dipelajari yaitu
menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan
metode garis selidik
4. Mengingatkan cara menentukan nilai optimum fungsi
objektif dengan metode uji titik secara singkat
5. Menyampaikan tujuan mempelajari nilai optimum
fungsi objektif, yaitu untuk menentukan nilai
maksimal dan nilai minimal dari suatu permasalahan
dalam kehidupan sehari-hari
6. Fase 1: Stimulation (Pemberian Rangsangan)
Guru menayangkan paparan permasalahan kontekstual
tentang sistem persamaan dan pertidaksamaan linier dua
variabel dan siswa diberi kesempatan untuk menanyakan
apa yang perlu ditekankan pada permasalahan tersebut
1. Guru meminta siswa membagai kelas menjadi
Kegiatan
beberapa kelompok.
pembelajaran
2. Siswa dibentuk empat kelompok homogen yang
memiliki kecenderungan gaya belajar visual, verbal
/reading dan kinestetik.

10 menit

5 menit
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Penutup

Fase 2: Problem Statemen: (Identifikasi masalah)
5 menit
Guru memberikan lembar kerja siswa sesuai
dengan kelompok homogennya, dan tiap siswa
mendapatkan lembar kerja tersebut, siswa mulai
melakukan pengamatan dari soal di lembar kerja siswa
Fase 3: Data Colection (Pengumpulan data)
25 menit
Setiap siswa dalam kelompoknya mengerjakan
lembar kerja yang memuat materi sesuai dengan gaya
belajar mereka. Siswa mulai mengumpulkan/ menyusun
data dari permasalahan yang ada, dan guru mengamatinya.
Fase 4: Data Procesing (Pengolahan data)
Siswa mulai memproses data dengan melakukan
diskusi pada tiap kelompoknya
Fase 5: Verification (Pembuktian)
Siswa dari hasil temuannya menferifikasi data
dengan mengerjakan permasalahan lain yang sesuai,
sehingga dapat menambah keyakinan dari cara-cara
sebelumnya.
Fase 6: Generalization (Menarik kesimpulan)
10 menit
Siswa mempresentasikan hasil pemecahan
masalah dari kelompoknya. Siswa lain mengamati dan
menyimpulkan rumus aturan perkalian dari presentasi
tersebut.
Guru memberikan tanggapan terhadap presentasi siswa
5 menit
Siswa mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan dan
20 menit
menyelesaikan masalah .
1. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran 10 menit
2. Siswa mendapatkan informasi tentang materi pada
pertemuan berikutnya dan guru memberikan tugas
untuk dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya.

G. Alat/Media/Sumber Pembelajaran
1. Worksheet atau Lembar Kerja Siswa (LAS)
2. Buku Siswa Kelas XI-wajib
3. Penggaris segitiga
4. Referensi yang sesuai
5. Lembar penilaian

H. Penilaian
Teknik penilaian

: pengamatan, tes tertulis
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ABSTRAK
Makalah ini menyajikan tentangrencana penelitian yang akan dilaksanakan pada siswa siswi kelas VIII semester Gasal 2015/2016 dimana rencana penelitian ini bertujuan untuk
meneliti bagaimana pemahaman matematis dan disposisi matematis siswa apabila pada saat
pembelajaran digunakan model pembelajaran matematika Knisley pada materi faktorisasi suku
aljabar. Pemahaman matematis yang akan diambil pada penelitian ini ada tiga tingkatan yaitu
pemahaman konten, pemahaman konsep dan pemecahan masalah. Untuk disposisi matematis
akan diambil tiga sikap yaitu rasa ingin tahu, disiplin dan sopan. Sedangkan model
pembelajaran matematika Knisley ini mempunyai 4 tahapan kegiatan pembelajaran yang
meliputi konkret-reflektif, konkret-aktif, abstrak-reflektif, abstrak-aktif.
Kata Kunci: Pemahaman matematis, Disposisi matematis, Model pembelajaran
matematika Knisley
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Di Indonesia pun telah banyak dilakukan usaha – usaha untuk meningkatkan
kualitas pendidikannya seperti sertifikasi untuk meningkatkan kualitas para guru,
penggunaan kurikulum yang semakin berkembang dan disesuaikan dengan keadaan
bangsa, pembangunan bangunan gedung sekolah yang lebih baik dan lengkap fasilitasnya
serta peraturan pemerintah yang mewajibkan belajar 9 tahun dimana hal tersebut tercantum
dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal –
hal tersebut tentu saja bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia,
karena bangsa yang besar tidak akan bisa dicapai apabila penduduknya memiliki Sumber
Daya Manusia yang rendah. Sumber daya manusia dapat dilihat dari tinggi rendahnya
pendidikan serta kemampuan berpikir secara rasional ketika menemukan suatu masalah
dalam kehidupan nyata yang, dimana semua mata pelajaran yang diterima sangatlah
mempengaruhi hal tersebut terutama mata pelajaran matematika.
Matematika telah diperkenalkan kepada siswa sejak tingkat dasar sampai ke
jenjang yang lebih tinggi, namun demikian kegunaan matematika bukan hanya
memberikan kemampuan dalam perhitungan-perhitungan kualitatif tetapi juga dalam
penataan cara berpikir, terutama dalam pembentukan kemampuan menganalisis, membuat
sintesis, melakukan evaluasi hingga kemampuan memecahkan masalah. Dengan kenyataan
ini bahwa matematika mempunyai potensi yang sangat besar dalam hal memacu terjadinya
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perkembangan secara cermat dan tepat maupun dalam mempersiapkan masyarakat yang
mampu mengantisipasi perkembangan dengan cara berpikir dan bersikap pula.
Untuk mampu mengikuti perkembangan yang semakin cepat terjadi pada saat ini,
maka diperlukan adanya suatu kecakapan matematis yang tidak hanya ditinjau dari segi
kognitif saja tetapi juga dari segi afektifnya juga dimana segi afektif yang positif disebut
dengan disposisi. Selain itu juga, pemahaman siswa terhadap beberapa materi matematika
akan berdampak pada jenjang selanjutnya sebab matematika merupakan suatu ilmu yang
saling berkaitan.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan paparan dari latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pemahaman matematis siswa pada pembelajaran matematika Knisley?
2. Bagaimana disposisi matematis siswa pada pembelajaran matematika Knisley?

C. Tujuan
Berdasar rumusan masalah, tujuan penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:
1. Untuk mendeskripsikan pemahaman matematis siswa pada saat digunakan model
pembelajaran matematika Knisley
2. Untuk mendeskripsikan pemahaman matematis siswa pada saat digunakan model
pembelajaran matematika Knisley

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
a. Dengan diadakannya penelitian ini, maka sebagai peneliti akan mampu
memahami dan mengerti bagaimana proses pembelajaran yang baik dan efektif
bagi siswa.
b. Meningkatkan kemampuan, keterampilan dan keahlian mengajar di masa
mendatang.
c. Mengembangkan kemampuan menulis karya tulis ilmiah untuk bekal dalam
menyusun tugas akhir nanti.
2. Manfaat Bagi Guru
a. 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.
b. Dapat lebih menciptakan lingkungan kelas yang termotivasi untuk lebih baik.
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c. Menambah

referensi

tentang

pengelolaan

pembelajaran

matematika

dengan menggunakan pembelajaran matematika Knisley
d. Dapat lebih menggunakan segala aspek pada saat pembelajaran, bukan hanya
pada aspek kognitif saja.
3. Manfaat Bagi Siswa
a. Menambah motivasi belajar siswa
b. Dapat mengembangkan sikap yang positif pada saat pembelajaran
4. Manfaat Bagi Sekolah
a. Dapat memberikan sumbangan yang baik dalam rangka perbaikan kualitas
pendidikan pada sekolah yang bersangkutan
b. Mendapatkan masukkan tentang penelitian yang berguna untuk kemajuan sekolah
yang bersangkutan

INTI
A. Kajian Teori
1. Pemahaman Matematis
Pemahaman yang akan diambil pada penelitian ini ada 3 aspek yaitu :
Aspek
1. Memahami
Konten

2. Memahami
konsep

Indikator dan Aspek Pemahaman Matematika
Definisi
Indikator
Indikator Aljabar
Terkait dengan
1. Siswa
dapat 1. Siswa dapat mengerti
kemampuan
menyebutkan materi
mana yang merupakan
memberikan
apa
yang
sedang
suku – suku sejenis
contoh – contoh
dipelajari
2. Siswa dapat menyebutkan
yang benar
2. Siswa
dapat
mana yang merupakan
tentang kosakata
menyebutkan notasi
koefisien, variabel dan
(istilah dan
dan istilah apa yang
konstanta
notasi),
akan digunakan dalam 3. Siswa dapat menyebutkan
mengingat fakta
materi tersebut
sifat
–
sifat
dari
– fakta dasar
3. Siswa
dapat
pemfaktoran aljabar
dan terampil
menyebutkan rumus –
menggunakan
rumus yang digunakan
algoritma atau
pada
saat
materi
mereplikasi
tersebut
strategi berpikir
dalam situasi
tertentu yang
telah diajarkan
sebelumnya
Setingkat
lebih 1. Siswa
mampu 1. Siswa
mampu
tinggi
dari
mengklasifikasikan
menggunakan
rumus
pemahaman
kapan
saatnya
sesuai dengan soal
konten, dimana
menggunakan rumus – 2. Siswa mampu menjelaskan
siswa
terlibat
rumus yang sesuai
kembali tentang apa yang
aktif
dalam 2. Siswa
mampu
dia kerjakan
proses
menggunakan rumus – 3. Siswa mampu memberikan
pembelajaran
rumus yang ada pada
contoh tentang konsep
yang meliputi
materi dengan benar
aljabar
mengidentifikasi 3. Siswa
mampu 4. Siswa
mampu
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3. Pemecahan
Masalah

, menganalisis
dan mensintesis
pola – pola serta
saling
keterkaitan
dalam
memperoleh
pengetahuan
serta
mampu
mengaitkan
konsep – konsep
yang
sudah
diterima
Kemampuan
berpikir
menemukan
suatu
pola,
memecahkan
suatu masalah
serupa,
mengaplikasika
n suatu strategi
dalam
situasi
yang
berbeda
atau
menciptakan
representasi
matematika ke
dalam fenomena
fisik atau sosial

memberikan
contoh
tentang materi yang
dipelajari
4. Siswa
mampu
menjelaskan kembali
tentang materi yang
dipelajari

membedakan
kapan
saatnya
menggunakan
rumus/sifat yang ada pada
materi faktorisasi suku
aljabar

1. Siswa
mampu 1. Siswa
mampu
memberikan
contoh
menyelesaikan
soal
masalah nyata yang
faktorisasi suku aljabar
sesuai dengan materi
dengan cara yang tepat
2. Siswa
mampu 2. Siswa
mampu
mengkoneksikan
menggunakan rumus/sifat
rumus mana yang
dengan langkah – langkah
sesuai
dengan
yang benar
permasalahan
yang 3. Siswa
mampu
ditemui
menyelesaikan
soal
3. Siswa
mampu
kontekstual sesuai sifat –
menyelesaikan
sifat yang ada pada materi
masalah yang ditemui
faktorisasi suku aljabar
dengan benar

2. Disposisi Matematis
Disposisi yang akan diambil pada penelitian ini ada 3 yaitu :
Aspek dan Indikator Disposisi Matematis
Aspek
Rasa
Tahu

Disiplin

Sopan

Definisi Operasional

Ingin Sikap yang kuat untuk mengetahui sesuatu
yang lebih banyak pada saat pembelajaran
dengan menggunakan model pembelajaran
Knisley
Tindakan yang menunjukkan perilaku
tertib dan patuh pada berbagai ketentuan
dan peraturan pada saat pembelajaran
dengan menggunakan model pembelajaran
matematika Knisley

Indikator
1. Bertanya jika kurang
mengerti
2. Berusaha mencari informasi
dari media apapun
1. Tepat waktu dalam
mengumpulkan tugas

2. Tertib pada saat
pembelajaran berlangsung
Sikap yang menunjukkan tutur kata serta 1. Bersikap patuh kepada guru
perbuatan yang baik serta hormat pada saat 2. Berkata dengan suara yang
pembelajaran dengan menggunakan mosel
pelan kepada guru maupun
pembelajaran matematika Knisley
teman

239

3. Model Pembelajaran Knisley
Knisley (2003) mengembangkan model pembelajaran yang mengacu pada model
siklus belajar dari Kolb yang disebut dengan pembelajaran matematika 4 tahap. Yang
digambarkan pada diagram dibawah ini :

Konkret-Reflektif
Konkret - Aktif

Abstrak - Aktif

Abstrak Reflektif
Diagram 1. Tahap Model Pembelajaran Matematika Knisley
Adapun tahap – tahap dari Model Pembelajaran Matematika Knisley adalah sebagai
berikut :
1. Konkret – Reflektif : Guru menjelaskan konsep secara figuratif dalam konteks yang
familiar berdasarkan istilah – istilah yang terkait dengan konsep yang telah diketahui
siswa
2. Konkret – Aktif : Guru memberikan tugas dan dorongan agar siswa melakukan
eksplorasi, percobaan, mengukur atau membandingkan sehingga dapat membedakan
konsep baru ini dengan konsep – konsep yang telah diketahuinya
3. Abstrak – Reflektif : Siswa membuat atau memilih pernyataan yang terkait dengan
konsep baru, memberi contoh kontra untuk menyangkal pernyataan yang salah dan
membuktikan pernyataan yang benar bersama dengan guru
4. Abstrak – Aktif : Siswa melakukan latihan menggunakan konsep baru untuk
memecahkan masalah.

B. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini akan
dilaksanakan pada siswa kelas VIII di salah satu SMP sederajat yang ada di Kota Kediri
pada semester gasal 2015/2016. Dimana nanti penulis akan menggunakan beberapa
instrumen untuk mengambil data, antara lain : silabus, RPP, soal tes, lembar observasi dan
pedoman wawancara.
Untuk mengambil data pemahaman matematis siswa, akan digunakan instrumen berupa soal
tes dan wawancara. Sedangkan untuk mengambil data disposisi siswa akan digunakan
lembar observasi siswa. Untuk selanjutnya akan dianalisis menggunakan rumus kuartil
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hingga mendapatkan kategori sangat baik, baik, cukup baik dan kurang baik. Dan hasilnya
nanti akan dideskripsikan lebih detail.

PENUTUP
Dalam penelitian ini akan diterapkan model pembelajaran matematika Knisley untuk melihat
bagaimana pemahaman dan disposisi siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Dengan
harapan bahwa model pembelajaran matematika Knisley memberikan dampak yang bagus baik
bagi siswa, peneliti, guru maupun sekolah yang bersangkutan.
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LAMPIRAN
Langkah Kegiatan Menggunakan Model Pembelajaran Matematika Knisley

Syntax
Pendahu
luan

Inti

Konkret reflektif

Konkret aktif
Abstrak reflektif

Penutup

Abstrak aktif

Deskripsi Kegiatan
1. Guru memberikan salam dan siswa
menjawab salam
2. Guru menyampaikan kompetensi
yang ingin dicapai
3. Guru memotivasi siswa dengan
memberikan manfaat dari materi
yang akan disampaikan
4. Guru
menjelaskan
serta
mengingatkan
kembali
materi
aljabar yang pernah didapatkan
siswa pada kelas VII yaitu tentang
suku – suku pada aljabar serta
operasi hitung pada bentuk aljabar
dan mengaitkan dengan sifat – sifat
faktorisasi bentuk aljabar
5. Guru membentuk kelompok secara
heterogen
6. Guru
memberikan
pertanyaan
tentang unsur – unsur pada aljabar
7. Guru memberikan tugas kepada
kelompok untuk mendiskusikan
tentang macam sifat – sifat
faktorisasi bentuk aljabar
8. Guru menyuruh siswa untuk
mengerjakan tugas yang telah
diberikan
9. Siswa menyampaikan hasil diskusi
di depan kelas dan ditanggapi oleh
kelompok lain yang dipantau oleh
guru
10. Guru memberikan kesimpulan dari
hasil presentasi siswa
11. Guru menyuruuh siswa kembali ke
tempat duduk masing – masing
12. Guru memberikan soal latihan
untuk dikerjakan
13. Guru menutup pelajaran dengan
salam

Metode /
Teknik

Alokasi
waktu
1‘ 5‘
2‘
2‘

Ceramah

10
‘

58‘

2‘
Tanya jawab

5‘

Penugasan

1‘

Diskusi dan
berkelompok

20
‘

Tanya jawab
dan
presentasi

20
‘

Ceramah

2‘

19‘

1‘
15
‘
1‘
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ABSTRAK
Makalah ini menyajikan tentang rencana penelitian yang akan dilaksanakan pada siswa
kelas VII semester gasal 2015/2016 yang bertujuan untuk mendeskripsikan profil penalaran
matematis peserta didik dan level penalaran peserta didik yang ditinjau dari kemampuan
menyelesaikan soal cerita pada materi Bilangan Pecahan. Tujuan pokok pengajaran matematika
di sekolah ialah menanamkan penalaran pada peserta didik. Penalaran merupakan suatu proses
berpikir yang sistematis dan logis untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Selain penalaran,
kemampuan menyelesaikan soal cerita juga merupakan salah satu kemampuan matematika yang
harus dimiliki oleh peserta didik. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu berupa data
hasil tes penalaran matematis peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita dan data hasil
observasi mengenai level penalaran matematis peserta didik. Data hasil tes penalaran matematis
peserta didik dan data hasil wawancara terhadap subjek penelitian, dianalisis berdasarkan
pedoman penskoran berupa indikator penalaran matematis peserta didik yang ditinjau dari
indikator kemampuan menyelesaikan soal cerita. Selanjutnya, data hasil observasi akan
dianalisis berdasarkan kriteria yang telah ditentukan untuk mengetahui level penalaran
matematis peserta didik.
Kata Kunci: Penalaran Matematis, Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita.
1. PENDAHULUAN
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang mempunyai peran sangat
penting. Hampir semua aktivitas dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan
matematika. Oleh karena itu perlu diberikan pembelajaran matematika kepada peserta didik
jenjang sekolah dasar ataupun jenjang sekolah menengah untuk membantu mereka dalam
menghadapi masalah dikehidupan nyata, seperti dalam lingkup pendidikan, kehidupan
sosial atau kehidupan pribadi.
Mempelajari matematika memang membutuhkan pemahaman dan latihan yang
cukup. Banyak peserta didik yang mengeluh bahwa mereka mengalami kesulitan dalam
belajar matematika. Salah satunya adalah sulit menangkap konsep atau materi matematika
sehingga peserta didik kurang maksimal dalam belajar matematika khususnya dalam
menyelesaikan soal-soal matematika (Nurhayati, 2013: 1). Hal tersebut merupakan masalah
bagi pendidik dalam mengajarkan matematika. Salah satu cara untuk menyelesaikan
masalah tersebut adalah dengan cara mengetahui profil penalaran peserta didiknya.
Salah satu contoh materi ajar yang menggunakan penalaran adalah bilangan
pecahan. Bilangan pecahan sebagai salah satu materi yang memuat konsep dalam
pembelajarannya membutuhkan pemahaman yang lebih, karena pemahaman yang kurang
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sempurna akan menghambat proses belajar bilangan pecahan. Berdasarkan informasi salah
satu guru kelas VII di SMP Pawyatan Daha 1 Kediri, menunjukkan bahwa masih banyak
peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar materibilangan pecahan.
Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa perlu mengukur
kemampuan penalaran dengan menggunakan kemampuan menyelesaikan soal cerita.
Penelitian tersebut mengenai ―Profil Penalaran Peserta Didik Ditinjau dari Kemampuan
Menyelesaikan Soal Cerita pada MateriBilangan Pecahan‖.

2. METODE PENELITIAN
Penelitian

ini

merupakan

penelitian

deskriptif

kualitatif.

Penelitian

ini

dimaksudkan untuk mendeskripsikan profil penalaran peserta didik ditinjau dari
kemampuan menyelesaikan soal cerita di kelas VII SMP PawyatanDaha 1 Kediri.
Subjek dalam penelitian ini adalah 6 peserta didik kelas VII SMP Pawyatan Daha 1
Kediri, yaitu 2 peserta didik dari kelompok atas, 2 peserta didik dari kelompok sedang, dan
2 peserta didik dari kelompok bawah. Penjenjangan kelompok tersebut berdasarkan hasil
dari pretest materi prasyarat Kelipatan dan Faktor Bilangan yang dikategorikan berdasar
Rumus standar deviasi. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar soal
tes, lembar observasi, dan lembar wawancara.
Lembar soal tes digunakan untuk mengetahui sejauh mana penalaran matematika
peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita. Lembar observasi digunakan untuk
mengetahui level penalaran peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita. Pedoman
wawancara digunakan untuk menggali penalaran dan level penalaran matematika peserta
didik karena langkah-langkah penalaran tidak semua tampak dalam tulisan peserta didik.
Instrument yang telah dikembangkan di atas, sudah divalidasi baik secara internal maupun
eksternal oleh seorang validator serta dicari reliabilitasnya.
Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap sebagai
berikut:
1. Analisis Data Hasil Tes
Analisis data hasil tes digunakan untuk mengetahui profil penalaran peserta
didik. Analisis data hasil tes dilakukan terhadap data yang bersifat kuantitatif yang
diperoleh melalui tes. Analisis data hasil tes pada penelitian ini mengacu pada
penentuan kedudukan siswa dengan pengelompokan atas 4 ranking.
Tabel 3.6
Kriteria Kemampuan Penalaran
Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik

Nilai (N)
Q3 ≤ N ≤ Skor Maks
Median (Q2) ≤ N < Q3
Q1 ≤ N < Median
Skor Min ≤ N < Q1
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Keterangan :
Skor Maksimum

:

Skor jawaban terbesar dikali banyaknya item.

Skor Minimum

:

Skor jawaban terkecil dikali banyaknya item.

Median (Q2)

:

Hasil penjumlahan skor maksimum dengan skor
minimum dibagi dua.

Q1

:

Q3

:

Hasil penjumlahan skor minimum dengan median
dibagi dua.
Hasil penjumlahan skor maksimum dengan median
dibagi dua.
(Kancayana, dalam Subroto 2014: 80)

2. Analisis Data Hasil Observasi
Analisis

datahasilobservasidigunakanuntuk mengetahui level

penalaran

matematika peserta didik yang dilakukan selama proses pembelajaran. Data tentang
pengamatan level penalaran matematikapeserta didik ini dianalisis secara deskriptif
dengan mempertimbangkan aspek yang lain seperti wawancara dan hasil tes.
Level penalaran matematikapeserta didikdapat diobservasi berdasarkan
indikator-indikator level penalaran matematis peserta didik seperti pada tabel berikut:
Tabel 3.8
Respon Level Penalaran Peserta Didik
Soal
Siswa
1
2
3
...
1
2
3
...

Mean

Dari tabel diatas, selanjutnya dicari mean dan mengelompokkan level
penalaran setiappeserta didik berdasarkan tabel berikut:
Tabel 3.9
Level Penalaran Peserta Didik
Rata-rata Level Penalaran
Tafsiran kemampuan
1 – 1.99
Rendah
2 – 2.99
Sedang
3 – 4.0
Tinggi
Castro(2004: 162)
3. Data Hasil Wawancara
Aspek yang dinilai dari wawancara adalah kemampuan memberikan alasan
untuk mendukung penalaran peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita.
Wawancara dengan peserta didik diharapkan dapat membantu untuk mengetahui
bagaimanalangkah-langkahdalammenyelesaikansoalcerita, hambatan-hambatan apa
yang dialami, juga masukan yang positif guna memperbaiki kemampuan penalaran
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peserta didik dalam pembelajaran berikutnya. Hasil wawancara dengan peserta didik
dianalisis secara deskriptif.
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ABSTRAK
Makalah ini menyajikan tentang rencana penelitian yang akan dilaksanakan pada siswa
kelas VIII semester gasal 2015/2016 yang bertujuan untuk mendeskripsikan profil kemampuan
komunikasi matematis siswa baik secara lisan maupun tulisan yang ditinjau dari metaphorical
thinking pada materi Fungsi. Pendekatan metaphorical thinking merupakan suatu cara yang
digunakan siswa untuk menghubungkan konsep-konsep matematika dengan konsep-konsep
yang telah dikenal siswa dalam kehidupan sehari-hari, di mana siswa mengungkapkan konsep
matematika dengan bahasa sendiri yang menunjukkan pemahaman siswa terhadap konsep
tersebut. Pendekatan metaphorical thinking dapat meningkatkan kemampuan pemahaman,
komunikasi serta kepercayaan diri siswa SMP lebih baik daripada siswa yang mendapatkan
pembelajaran biasa (konvensional). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
metaphorical thinking diharapkan mampu untuk menunjukkan kemampuan komunikasi
matematis siswa baik secara lisan maupun tulisan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini
yaitu berupa data hasil observasi kemampuan komunikasi matematis siswa secara lisan selama
pembelajaran dengan pendekatan metaphorical thinking. Selanjutnya data hasil tes kemampuan
komunikasi matematis siswa secara tulisan dan hasil wawancara terhadap subjek penelitian.
Data hasil observasi dan data hasil tes akan dianalisis berdasarkan pedoman penskoran berupa
indikator kemampuan komunikasi matematis yang ditinjau dari indikator metaphorical thinking.
Kata Kunci: Kemampuan Komunikasi Matematis, Metaphorical Thinking
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Matematika merupakan ilmu dasar yang mempunyai peranan penting dalam upaya
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pentingnya pembelajaran matematika juga
perlu memperhatikan prestasi matematika siswa Indonesia. Pada kenyataannya, prestasi
matematika siswa Indonesia masih tergolong rendah. Seperti hasil studi yang dilakukan oleh
TIMSS tahun 2007 (dalam Gunawan, 2014: 231) skala matematika TIMSS-Benchmark
International menunjukkan bahwa siswa Indonesia berada pada tingkat bawah, Malaysia
pada tingkat tengah, dan Singapura berada pada tingkat atas. Rendahnya prestasi tersebut
dikarenakan beberapa faktor baik faktor dari siswa itu sendiri maupun faktor dari luar. Salah
satu faktor dari luar yaitu guru yang menyajikan materi secara monoton dan kurang
melibatkan aktivitas siswa secara optimal. Padahal dalam pembelajaran matematika
diperlukan sekali interaksi yang baik antara guru dengan siswa. Salah satu interaksi dalam
pembelajaran yaitu komunikasi yang terjadi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa,
dan siswa dengan sumber belajarnya (buku, LKS, dan lain-lain). Komunikasi dalam
pembelajaran dapat terjadi secara lisan maupun tulisan.
Berdasarkan hasil observasi peneliti pada saat melakukan praktek pengalaman
lapangan (PPL) di SMP Negeri 3 Kediri pada tahun pelajaran 2014/2015 dan wawancara
dengan guru matematika, diperoleh informasi bahwa siswa kurang mampu dalam
menyampaikan ide/gagasan matematika dalam diskusi kelas maupun dalam menyelesaikan
tugas dari guru. Pada saat pembelajaran materi Sistem Koordinat, siswa kurang mampu
menggunakan simbol/notasi matematika dengan baik. Siswa juga kesulitan saat
memberikan kesimpulan pada akhir pembelajaran. Maka dari itu, kemampuan komunikasi
matematis penting, karena matematika pada dasarnya adalah bahasa simbol.
Dikarenakan pentingnya kemampuan komunikasi matematis yang harus dimiliki
siswa, maka diperlukan suatu pendekatan yang mampu meningkatkan kemampuan
komunikasi matematis siswa. Salah satu pendekatan pembelajaran yang cukup relevan
digunakan adalah pendekatan Metaphorical Thinking.
Menurut Carreira (dalam Afrilianto, 2014: 68), konsep berfikir yang menekankan
pada kemampuan menghubungkan ide matematika dan fenomena yang ada di antaranya
adalah metaphorical thinking. Dengan pendekatan metaphorical thinking belajar siswa
menjadi lebih bermakna karena siswa dapat melihat hubungan antara konsep yang
dipelajarinya dengan konsep yang dikenalnya.
Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka penulis ingin mengadakan penelitian
tentang ―Profil Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Ditinjau dari Metaphorical
Thinking pada Materi Fungsi‖. Penelitian ini berupa penelitian kualitatif untuk mengetahui
profil kemampuan komunikasi matematis siswa yang ditinjau dari pendekatan metaphorical
thinking.
247

B. Rumusan Pertanyaan
1. Bagaimanakah profil kemampuan komunikasi matematis siswa dalam menggunakan
ide-ide matematika secara lisan dalam pembelajaran metaphorical thinking pada materi
Fungsi?
2. Bagaimanakah profil kemampuan komunikasi matematis siswa dalam menggunakan
ide-ide matematika secara tulisan dalam pembelajaran metaphorical thinking pada
materi Fungsi?

C. Tujuan Penelitian
1. Mendeskripsikan profil kemampuan komunikasi matematis siswa dalam menggunakan
ide-ide matematika secara lisan dalam pembelajaran metaphorical thinking pada materi
Fungsi.
2. Mendeskripsikan profil kemampuan komunikasi matematis siswa dalam menggunakan
ide-ide matematika secara tulisan dalam pembelajaran metaphorical thinking pada
materi Fungsi.

D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti
a. Mendapatkan

pengalaman

langsung

menerapkan

pembelajaran

dengan

menggunakan pendekatan metaphorical thinking.
b. Mengetahui profil kemampuan komunikasi matematis siswa yang ditinjau dari
metaphorical thinking.
c. Mendapatkan bekal tambahan sebagai mahasiswa dan calon guru matematika
sehingga siap melaksanakan tugas di lapangan.
2. Bagi Siswa
a. Siswa tidak merasa bosan dan lebih rileks dalam mengikuti pembelajaran.
b. Menumbuhkan motivasi siswa dalam pembelajaran matematika.
c. Melatih siswa untuk dapat berpikir kreatif dan jenius.
d. Melatih siswa untuk dapat percaya diri dalam mengkomunikasikan ide-ide
matematikanya.
3. Bagi Guru
a. Memperluas wawasan guru mengenai penelitian kualitatif dan pendekatan
pembelajaran metaphorical thinking.
b. Sebagai salah satu alternatif pendekatan pembelajaran dalam melaksanakan
pembelajaran.

248

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk
mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis siswa baik secara lisan maupun tulisan
selama pembelajaran dengan menggunakan pendekatan metaphorical thinking pada materi
Fungsi.
Pengambilan data dilaksanakan pada semester ganjil kelas VIII SMP tahun ajaran
2015/2016. Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti memberikan soal pretes berupa materi
prasyarat untuk menentukan subjek penelitian menggunakan rumus Standar Deviasi yang akan
dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok atas, sedang, dan kurang yang masingmasing kelompok akan diambil 2 subjek dengan nilai tertinggi, sehingga akan diperoleh 6
subjek penelitian. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar observasi
siswa, lembar soal tes, dan lembar wawancara. Observasi digunakan untuk memperoleh data
kemampuan komunikasi matematis siswa secara lisan pada saat pembelajaran dengan
pendekatan metaphorical thinking. Lembar tes digunakan untuk mengetahui kemampuan
komunikasi matematis siswa secara tulisan selama pembelajaran dengan pendekatan
metaphorical thinking. Soal tes yang digunakan berbentuk uraian yang ditujukan agar siswa
dapat menunjukkan proses jawaban yang disertai langkah-langkah secara rinci. Sedangkan
wawancara digunakan untuk mengecek keabsahan data pada hasil tes kemampuan komunikasi
matematis siswa secara tulisan, di mana jawaban dari soal tes akan dikonfirmasi dengan subjek
penelitian, sehingga akan diketahui secara mendalam mengenai tingkat kemampuan komunikasi
matematis siswa baik secara lisan maupun tulisan pada pembelajaran dengan pendekatan
metaphorical thinking. Instrument-instrument tersebut telah divalidasi baik secara internal
maupun eksternal, serta dicari reliabilitasnya.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Data Hasil Observasi
Teknik analisis data pada hasil observasi ini, yaitu dengan cara memberikan skor dan
menjumlahkan skor pada lembar observasi yang berpedoman pada pedoman penskoran
berupa indikator kemampuan komunikasi matematis siswa secara lisan yang ditinjau dari
indikator metaphorical thinking. Setelah itu, mengkategorikan sesuai dengan skor yang
diperoleh siswa. Kriteria kemampuan komunikasi matematis siswa secara lisan dapat dilihat
seperti tabel berikut ini:
Tabel 3.1
Kriteria Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Secara Lisan
Kriteria
Nilai (N)
Sangat Baik
Q3  N  Skor Maks
Baik
Median  N < Q3
Cukup Baik
Q1  N < Median
Kurang Baik
Skor Min  N < Q1
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Keterangan:
Skor Maksimum
Skor Minimum
Median (Q2)

=
=
=

Skor jawaban terbesar dikali banyaknya item.
Skor jawaban terkecil dikali banyaknya item.
Hasil penjumlahan skor maksimum dengan skor
minimum dibagi dua.
Q1
= Hasil penjumlahan skor minimum dengan median
dibagi dua.
Q3
= Hasil penjumlahan skor maksimum dengan median
dibagi dua.
(Sumber: Kancayana dalam Subroto, 2014: 28)
2. Data Hasil Tes
Data hasil kemampuan komunikasi matematis siswa secara tulisan yang dilakukan dengan
menggunakan tes tertulis, dapat diperoleh dengan penskoran terhadap jawaban siswa
berdasarkan pedoman penskoran tes tertulis berupa indikator kemampuan komunikasi
matematis siswa secara tulisan yang ditinjau dari indikator metaphorical thinking.
Tabel 3.2
Kriteria Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Secara Tulisan
Kriteria
Nilai (N)
Sangat Baik
Q3  N  Skor Maks
Baik
Median  N < Q3
Cukup Baik
Q1  N < Median
Kurang Baik
Skor Min  N < Q1
(Sumber: Kancayana dalam Subroto, 2014: 28)
3. Data Hasil Wawancara
Wawancara dilakukan dengan beberapa subjek penelitian yang diambil secara acak dari
masing-masing kategori, dan hasil wawancara tersebut dianalisis secara deskriptif dan
disederhanakan menjadi susunan bahasa serta kalimat yang baik. Aspek yang dinilai dari
wawancara yaitu kemampuan siswa dalam menjelaskan setiap langkah penyelesaian soal
untuk mendukung hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa secara tulisan dalam
pembelajaran metaphorical thinking.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan

: SMP / MTs

Kelas/Semester

: VIII/Ganjil

Mata Pelajaran

: Matematika

Materi Pokok

: Fungsi

Alokasi Waktu

: 1 x 40 menit (pertemuan ke – 2)

A. Standar Kompetensi
1. Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus
B. Kompetensi Dasar
1.3 Memahami relasi dan fungsi

C. Indikator


Kognitif
a. Menjelaskan pengertian fungsi (pemetaan).

 Afektif
a. Menunjukkan rasa percaya diri saat menjelaskan pengertian fungsi.
b. Menunjukkan rasa percaya diri saat menyelesaikan soal.
c. Menunjukkan sika kerja sama saat mendiskusikan penyelesaian soal bersama
kelompok masing-masing.
d. Menunjukkan rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh
guru.


Psikomotorik
a. Terampil dalam menyelesaikan soal yang diberikan guru.
b. Terampil dalam mendemonstrasikan soal yang diberikan guru di depan kelas.

D. Tujuan Pembelajaran
1. Kognitif
a. Dengan diberikan contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari, maka siswa dapat
menjelaskan pengertian fungsi (pemetaan) dengan baik.
2. Afektif
a. Siswa dapat menunjukkan rasa percaya diri saat menjelaskan pengertian fungsi
dengan baik.
b. Siswa dapat menunjukkan percaya diri saat menyelesaikan soal dengan baik.
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c. Siswa dapat menunjukkan sikap kerja sama saat mendiskusikan penyelesaian soal
bersama kelompok masing-masing dengan baik.
d. Siswa dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang
diberikan oleh guru dengan baik.
3. Psikomotorik
a. Siswa dapat terampil dalam menyelesaiakn soal yang diberikan guru dengan baik.
b. Siswa dapat terampil dalam mendemonstrasikan soal yang diberikan guru di depan
kelas dengan baik.

E. Materi Pembelajaran
1. Pengertian fungsi (pemetaan).

F. Model / Metode Pembelajaran
a. Model

: STAD

b. Strategi

: Siswa Aktif Belajar (SAB)

c. Pendekatan

: Metaphorical Thinking

d. Metode

: Penugasan, diskusi, tanya jawab

e. Teknik : Berkelompok

G. Kegiatan Pembelajaran
 Pertemuan 2 (1 × 40 menit)
Tahap
Pendahuluan

Inti

Kegiatan
(Skenario Pembelajaran)
1. Guru memberi salam.
2. Guru
memeriksa
kehadiran siswa.
3. Guru menyampaikan
materi pembelajaran
hari ini.
4. Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran.
5. Guru
memberikan
cerita tentang tokohtokoh terkenal melalui
video-video motivasi.
1. Guru menggali ingatan
siswa tentang materi
yang telah dipelajari
pada
pertemuan
sebelumnya.
2. Guru
memberikan
contoh fungsi dengan
mengkaitkan
pada
kehidupan nyata.
3. Guru melakukan tanya
jawab dengan siswa
tentang
pengertian
fungsi.

Strategi /
Metode /
Pendekatan

Nilai Budaya

Alokasi
Waktu

Menghargai
Disiplin

1‘
1‘

Menghargai

1‘

Menghargai

2‘

Metaphorical
thinking

Menghargai

5‘

Tanya jawab

Menghargai

1‘

2‘

SAB,
Metaphorical
thinking

Menghargai

10
menit

20
menit

1‘
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Penutup

4. Guru meminta siswa
untuk
berkumpul
dengan
kelompok
masing-masing.
(kelompok sudah
terbentuk)
5. Guru
memberikan
LKS 2 pada masingmasing kelompok.
6. Siswa diminta untuk
membaca
dan
menjawab soal pada
LKS 2 yang telah
dibagikan
bersama
kelompok
masingmasing.
7. Sambil
siswa
mengerjakan,
guru
memberikan
ceritacerita berupa nasehat
kepada siswa.
8. Guru meminta siswa
untuk
perwakilan
kelompok menyajikan
hasil
pekerjaan
kelompoknya di depan
kelas.
9. Siswa
mendemonstrasikan
hasil
pekerjaan
kelompoknya di depan
kelas.
10. Guru
membimbing
siswa
dalam
melakukan
diskusi
kelas.
1. Guru mengajak siswa
untuk menyimpulkan
pembelajaran hari ini.
2. Guru memberikan PR
kepada siswa.
3. Guru meminta siswa
untuk
melakukan
evaluasi diri.
4. Guru
memberikan
video motivasi sebagai
refleksi
di
akhir
pembelajaran.
5. Guru mengajak siswa
untuk menyimpulkan
video motivasi yang
telah dilihat.
6. Guru
mengakhiri
pembelajaran dengan
memberikan salam.

1‘

Penugasan

Penugasan,
diskusi

Tanggung
jawab

1‘

Kerja sama

7‘

2‘

Metaphorical
thinking

Diskusi

Tanggung
jawab

Diskusi, SAB
5‘

1‘

SAB

Tanggung
jawab

1‘
1‘
5‘

Metaphorical
thinking

10
menit

1‘

1‘

253

H. Sumber dan Media Pembelajaran
a. Sumber :
-

Nuharini ,D., Wahyuni, T., Matematika Konsep dan Aplikasinya Untuk Kelas VIII
SMP dan MTs. 2008. Surakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

-

Agus, N.A., Mudah Belajar Matematika Untuk Kelas VIII Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah. 2008. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen
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ABSTRAK
Makalah ini menyajikan rencana penelitian yang akan dilaksanakan pada siswa kelas
VII semester Gasal 2015/2016 dimana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses
kognitif dan kemampuan kognitif siswa dilihat dari bagaimana siswa menyelesaikan soal cerita
matematika pada materi pecahan. Peneliti memilih soal cerita untuk mengumpulkan data
mengenai proses kognitif dan kemampuan kognitif. Dalam soal uraian, siswa dapat sebebas
mungkin dalam memilih cara untuk menyelesaikan soal yang merupakan perwujudan dan
aktivitas kognitif siswa. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif
dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan
tindakan dalam penelitian dengan menggunakan dokumen berupa tes, wawancara dengan subjek
penelitian dan lembar observasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah
observasi, teknik tes, wawancara, dan dokumentasi.
Kata Kunci: Kemampuan kognitif, Proses kognitif, Soal cerita matematika
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan silabus yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Indonesia Kurikulum KTSP 2006, materi pelajaran matematika bagi siswa SD berkutat
pada aritmatika (penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian), operasi hitung
bilangan cacah dan bulan, bilangan geometri, pengukuran dan pecahan. Materi-materi
inilah yang dianggap sebagai kompetensi dasar dari matematika selanjutnya (di bangku
SMP, SMA/SMK, dst).
Berdasarkan penjelasan diatas bahwa penguasaan konsep matematika mutlak
diperlukan dan harus dipahami dengan betul dan benar sejak dini. Hal ini karena konsepkonsep dalam matematika merupakan suatu rangkaian sebab-akibat. Suatu konsep disusun
berdasarkan konsep-konsep sebelumnya dan akan menjadi dasar bagi konsep-konsep
selanjutnya, sehingga pemahaman yang salah terhadap suatu konsep akan berakibat pada
kesalahan pemahaman terhadap konsep-konsep selanjutnya (Cahya, 2006: 1).
Lebih khususnya lagi, mengenai pecahan, Heruman (2007: 43) mengatakan bahwa
pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari suatu yang utuh. Kesatuan yang dipecahkan
menjadi bagian-bagian yang lebih kecil menghasilkan pecahan. Pada awal materi tentang
pecahan ini, siswa lebih diarahkan untuk mengenal konsep pecahan sederhana, seperti
mengenal konsep yang ―utuh‖ dan yang ― sebagian dari‖, dan nilai-nilai pecahan sederhana
yang ditemukan dikeseharian (setengah, seperempat, tigaperempat). Menuruh Vygotsky
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(dalam Yoshida, 2004: 3) yang dimaksud dengan ―konsep‖ disini adalah sebuah ide,
sebuah pemahaman yang bukan berasal dari sebuah sistem atau hapalan melainkan dari
konteks keseharian yang padat, dan pengalaman akan sebuah kejadian yang membuatnya
belajar mengkontruksikan pemahaman-pemahaman menjadi sebuah abstrak. Menurut
Benzuk dan Cramer (dalam Mariana, 2010: 3) kebutuhan untuk pengetahuan yang lebih
mendalam yaitu tentang bagaimana terbentuknya suatu konsep adalah hal yang amat
penting. Salah satu kesalahan unum yang seringkali dilakukan adalah membuat siswa mulai
mengerjakan kalkulasi/operasi bilangan tanpa memahami konsep pecahan, yang nantinya
akan menyulitkan siswa di materi matematika selanjutnya.
Hasil penelitian Siraj (dalam jurnal pendidikan matematika, 2014) menyatakan
bahwa siswa mengalami kesulitan menggunakan prinsip karena kurangnya pemahaman
konsep dasar. Kesulitan yang paling banyak adalah menyamakan dua penyebut yang
berbeda serta menyelesaikanya, dan menyelesaikan soal dalam bentuk gambar.
Penguasaan suatu konsep matematika dapat diukur dengan menilai kemampuan
menyelesaikan soal cerita matematika siswa karena berdasarkan pendapat Lester (dalam
Sugiman dkk. 2009: 1) menegaskan bahwa ― Problem solving is the heart of mathematics‖
yang berarti jantungnya matematika adalah penyelesaian masalah. Begitu pula dengan
NCTM (national Counil of Teacher of Mathematics) yang menegaskan bahwa kemampuan
menyelesaikan soal cerita matematika sebagai salah satu aspek penting untuk menjadikan
siswa menjadi terampil dalam matematika.
Namun menyelesaikan soal cerita merupakan suatu hal yang masih dirasakan sulit
oleh siswa, karena dalam penyelesaianya siswa harus menerjemahkan ke dalam bentuk
matematika (Marhayati, 2012: 1). Selanjutnya menurut Ahmadi (dalam Aisyah, 2007: 6)
menyatakan ― masalah yang dihadapi dalam pembelajaran matematika biasanya dinyatakan
dalam bentuk soal cerita, baik tertulis ataupun lisan. Soal cerita lebih sulit dipecahkan dari
pada soal-soal yang melibatkan bilangan-bilangan‖. Di dalam menyelesaikan soal cerita,
siswa terlebih dahulu dituntut untuk mengetahui apa yang diketahui dan apa yang
ditanyakan dalam soal. Selanjutnya siswa membuat model matematika untuk
menyelesaikan soal tersebut. Berdasarkan model matematika yang telah dibuat, siswa
mencari penyelesaian. Pada akhirnya perlu dikembalikan penyelesaian tersebut terhadap
masalah semula (Sumantri, 2014: 2).
Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu alternatif yang dapat dilakukan menurut
pendapat Suhartatik (2013: 72) adalah menggunakan metode mengajar yang sesuai dengan
proses kognitif siswa. Proses kognitif siswa dalam menyelesaikan soal cerita dapat dilihat
dalam pemecahan atau penyelesaian masalah yang dilakukan siswa dalam mengerjakan
soal cerita. Untuk dapat memilih pembelajaran yang tepat tersebut diperlukan informasi
tentang kemampuan kognitif siswa dalam menyelesaikan soal cerita. seorang guru dituntut
untuk mengetahui proses kognitif siswa.
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Kognitif dipandang sebagai suatu konsep yang luas dan inklusif yang mengacu
kepada kegiatan mental yang terlibat didalam perolehan, pengolahan, organisasi dan
penggunaan

pengetahuan.

Proses

terjadi

meliputi

mendeteksi,

menafsirkan,

mengelompokkan dan mengingat informasi, mengevaluasi gagasan, menyimpulkan prinsip
dan kaidah, mengkhayal berbagai kemungkinan, menghasilkan strategi dan berfantasi. Bila
disimpulkan maka kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang mencangkup segala
bentuk pengenalan, kesadaran, pengertian yang bersifat mental pada diri individu yang
digunakan dalam interaksinya antara kemampuan potensial dengan lingkungan dalam hal
aktivitas mengamati, memperkirakan, mengingat, dan menilai (Suharman, 2005; Syaodih,
1995).
Dimulai dari kondisi diatas maka diperlukan penelitian mengenai profil proses
kognitif siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi pecahan di kelas VII SMP
Pawiyatan Daha 1 Kediri.

B. Ruang Lingkup
Dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan dan pemfokusan masalah, sehingga
yang diteliti lebih jelas dan kesalahpahaman dapat dihindari. Untuk itu perlu dibatasi ruang
lingkup dan fokus masalah yang diteliti.
1. Objek penelitian
Objek penelitian ini adalah aspek-aspek dari subjek penelitian yang menjadi sasaran,
meliputi:
a) Proses kognitif siswa di kelas VII SMP Pawiyatan Daha 1 Kediri dalam
menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan materi pecahan.
b) Kemampuan kognitif siswa di kelas VII SMP Pawiyatan daha 1 Kediri dalam
menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan materi pecahan.
2. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas VII SMP Pawiyatan Daha 1 Kediri.

C. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah dan ruang lingkup penelitian, dirumuskan
pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana profil proses kognitif siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi
pecahan?
2. Bagaimana profil kemampuan kognitif siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi
pecahan?
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D. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang
hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mendeskripsikan proses kognitif siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi
pecahan.
2. Mendeskripsikan kemampuan kognitif siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi
pecahan.

E. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:
1. Peniliti
Dapat memperluas dan menambah pengalaman serta pengetahuan tentang proses
kognitif dan kemampuan kognitif siswa sebagai bekal kelak mengajar.
2. Guru
Dapat dijadikan masukan pada guru atau calon guru tentang proses dan
kemampuan kognitif siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi pecahan untuk
membantu guru dalam memandu pembelajaran berikutnya sehingga kesulitan belajar
siswa dapat teratasi dan tidak terulang kembali.
3. Sekolah
Bagi institusi pendidikan sebagai bahan acuan untuk mengtahui kemampuan
kognitif siswa dalam langkah penegakan mutu pendidikan
4. Siswa
Siswa dapat mengetahui letak kesalahan mereka dalam mengerjakan soal cerita
yang berkaitan dengan pecahan, sehingga siswa lebih termotivasi untuk lebih rajin
belajar supaya mencapai prestasi yang optimal.

METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan jenis Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif . menurut
Maleong (dalam Arikunto, 2010: 22), penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa
kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati
sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif.
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan,
kondisi atau hal lan-lain,

yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian

(Arikunto, 2010: 3).
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B. Subjek penelitian
Pemlihan subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Pawiyatan
Daha 1 Kediri. Peneliti menggolongkan siswa dalam 3 kelompok berdasarkan nilai dari
soal materi pra syarat, sehingga didapatkan 3 kelompok yaitu kelompok atas, sedang dan
rendah. Dari masing-masing kelompok diambil 2 siswa yaitu 1 laki-laki dan 1 wanita
dengan nilai tertinggi, sehingga akan didapatkan 6 siswa sebagai subjek penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data
Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sebagai instrumen utama,
penelitian juga dibantu instrumen soal tes hasil belajar, pedoman wawancara, pedoman
observasi dan dokumentasi.

D. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Analisis Hasil Observasi
analisis hasil observasi bertujuan untuk mendeskripsian proses kognitif dan
kemampuan kognitif siswa untuk mendukung data hasil tes dan wawancara.
2. Analisi Hasil Tes
Analisis data hasil tes digunakan untuk mengetahui profil proses kognitif siswa.
Analisis data hasil tes dilakukan terhadap data yang bersifat kuantitatif yang diperoleh
melalui tes. Analisis data hasil tes pada penelitian ini mengacu pada penentuan
kedudukan siswa dengan pengelompokan atas 4 ranking.
Hasil jawaban tes penyelesaian soal cerita siswa dianalisis dengan metode
analisis dengan metode analisis yang telah ditentukan. Analisis hasil tes penyelesaian
soal cerita dilakukan dengan cara memeriksa jawaban siswa kemudian dianalisis
berdasarkan indikator yang telah ditentukan.
Tabel
Kriteria Proses Kognitif dan Kemampuan Kognitif Siswa
Kriteria
Nilai (N)
Sangat Baik
Q3 ≤ N ≤ Skor Maks
Baik
Median (Q2) ≤ N < Q3
Cukup Baik
Q1 ≤ N < Median
Kurang Baik
Skor Min ≤ N < Q1
Keterangan :
Skor Maksimum
Skor Minimum
Median (Q2)

:
:
:

Q1

:

Q3

:

Skor jawaban terbesar dikali banyaknya item.
Skor jawaban terkecil dikali banyaknya item.
Hasil penjumlahan skor maksimum dengan skor
minimum dibagi dua.
Hasil penjumlahan skor minimum dengan median
dibagi dua.
Hasil penjumlahan skor maksimum dengan median
dibagi dua.
(Kancayana, dalam Subroto 2014: 80)
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3. Analisis Hasil Wawancara
analisis hasil wawancara bertujuan untuk mendeskripsian proses kognitif dan
kemampuan kognitif siswa dengan harapan peneliti dapat mengetahui lebih mendalam
tentang proses kognitif dan kemampuan kognitif siswa dalam menyelesaikan soal
cerita.
.
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ABSTRAK
Makalah ini menyajikan rencana penelitian yang akan dilaksanakan pada siswa kelas VIII
semester Gasal 2015/2016 dimana penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana
kemampuan komunikasi matematis siswa dengan penerapan strategi inkuiri pada materi relasi
dan fungsi ditinjau dari perbedaan gender. Strategi inkuiri menekankan pada proses berpikir
kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang
dipertanyakan. Diharapkan dengan strategi inkuiri siswa mampu menunjukkan kemampuan
komunikasi matematis. Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan dalam
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penelitian dengan menggunakan dokumen berupa tes, wawancara dan lembar observasi.
Tahapan penelitian meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap analisa data. Setelah
data terkumpul diadakan analisis data agar data tersebut diinterprestasikan serta mempunyai
makna.
Kata Kunci: Kemampuan Komunikasi Matematis, Strategi Inkuiri
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Matematika berperan penting disekolah maupun dalam kehidupan masyarakat.
Siswa memerlukan matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.
Salah satu aspek penting yang menjadi tujuan pembelajaran matematika adalah kemampuan
komunikasi. Kemampuan komunikasi dalam matematika sangat penting dimiliki oleh siswa,
hal ini karena matematika memiliki peran sebagai bahasa simbolik yang memungkinkan
terwujudnya komunikasi secara cermat dan tepat. Dapat dikatakan bahwa perkembangan
pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh
perkembangan matematika. Oleh karena itu, mata pelajaran matematika perlu diajarkan di
setiap jenjang pendidikan untuk membekali siswa dengan mengembangkan kemampuan
menggunakan bahasa matematika dalam mengkomunikasikan ide atau gagasan matematika
untuk memperjelas suatu keadaan atau masalah.
Realita yang berkembang, guru mempunyai beberapa masalah yang berkaitan
dengan pelaksanaan pembelajaran matematika. Pengalaman penulis saat melaksanakan
praktik pengalaman lapangan (PPL2) adalah sering merasa kesulitan dalam menciptakan
suasana pembelajaran matematika yang menyenangkan. Siswa merasa takut dan kehilangan
semangat belajar ketika jam pelajaran matematika segera dimulai. Untuk itu guru harus
mencari strategi pembelajaran yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan siswa-siswinya.
Wena (dalam Sutarsih dkk, 2011: 2) menyatakan strategi pembelajaran adalah cara dan seni
untuk menggunakan semua sumber belajar dalam upaya membelajarkan siswa. Strategi
pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan meningkatkan
komunikasi matematis siswa adalah strategi pembelajaran inkuiri dengan tahapan-tahapan
tertentu.
Windari (2014:26) menyatakan bahwa strategi pembelajaran inkuiri menekankan
pada proses berpikir yang sistematis sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemecahan
masalah sehingga siswa terbiasa pada pemikiran yang logis dan sistematis. Pada proses
kegiatan pembelajaran matematika di kelas banyak siswa yang terlibat baik siswa laki-laki
maupun siswa perempuan. Hasil penelitian Dewi (dalam Prayitno, 2013: 3) menyimpulkan
bahwa kelengkapan komunikasi matematis siswa perempuan lebih baik dibanding siswa
laki-laki, namun keakuratan komunikasi matematis siswa laki-laki lebih baik dibandingkan
siswa perempuan. Di samping itu, komunikasi lisan siswa perempuan lebih baik dibanding
siswa laki-laki, kecuali pada siswa yang berkemampuan matematika tinggi.
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Dari permasalahan diatas peneliti mencoba memberikan tindakan alternatif kepada
guru, untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematika perlu penerapan sebuah
strategi pembelajaran untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu masalah
yang dipertanyakan. Strategi yang dimaksud adalah strategi Inkuiri. Peneliti juga ingin
mengetahui lebih dalam tentang perbedaan gender dalam prestasi belajar matematika. Maka
perlu penelitian mengenai profil kemampuan komunikasi matematis siswa dengan
penerapan strategi inkuiri ditinjau dari gender.

B. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan paparan dari latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana profil kemampuan komunikasi matematis siswa dengan penerapan strategi
inkuiri pada materi relasi dan fungsi pada siswa laki-laki kelas VIII ?
2. Bagaimana profil kemampuan komunikasi matematis siswa dengan penerapan strategi
inkuiri pada materi relasi dan fungsi pada siswa perempuan kelas VIII ?

C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untukmendeskripsikan
tentang :
1. Mendeskripsikan profil kemampuan komunikasi matematis siswa dengan penerapan
strategi inkuiri pada materi relasi dan fungsi pada siswa laki-laki kelas VIII.
2. Mendeskripsikan profil kemampuan komunikasi matematis siswa dengan penerapan
strategi inkuiri pada materi relasi dan fungsi pada siswa perempuan kelas VIII.

D. Kegunaan Penelitian
Peneliti ingin mencari, meneliti, dan mengumpulkan data secara empiris tentang
kemampuan komunikasi matematis dengan penerapan strategi inkuiri ditinjau dari
perbedaan gender, hal ini ada dua manfaaat yang dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Secara teori, sebagai bahan informasi bahwa kemampuan komunikasi matematis ini
berperan penting dalam penerapan strategi inkuiri ditinjau dari perbedaan gender
sehingga siswa laki-laki dan perempuan dapat terlatih dengan sendirinya untuk
memperoleh hasil belajar yang baik atau untuk melatih pikiran mereka agar berpikir
dengan cepat dan logis.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini ditunjukkan pada praktisi pendidikan untuk
meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa dalam penerapan strategi
inkuiri ditinjau dari perbedaan gender karena seorang praktisi pendidikan mempunyai
peranan yang sangat penting dan juga sebagai bahan pertimbangan merencanakan
proses belajar mengajar didalam kelas.
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METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.
Menurut Maleong (dalam Arikunto, 2010: 22), penelitian kualitatif adalah tampilan yang
berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang
diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau
bendanya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian
deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki
keadaan, kondisi atau hal lan-lain,

yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan

penelitian (Arikunto, 2010: 3).
Pengambilan data dilaksanakan pada semester ganjil kelas VIII SMP tahun ajaran
2015/2016. Pemilihan

subjek penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti

menggolongkan siswa dalam 3 kelompok berdasarkan nilai dari soal materi pra syarat,
sehingga didapatkan 3 kelompok yaitu kelompok atas, sedang dan rendah. Dari masingmasing kelompok diambil 2 siswa yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan dengan nilai tertinggi,
sehingga akan didapatkan 6 siswa sebagai subjek penelitian.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi siswa,
lembar observasi guru, lembar soal tes, dan lembar wawancara. Observasi dilakukan untuk
memperoleh data aktivitas siswa pada pembelajaran yang dilakukan oleh guru selama
proses pembelajaran. Lembar soal tes digunakan untuk mengukur ketrampilan
pengetahuan, intelegensi, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Lembar
wawancara dilakukan untuk mengetahui informasi tentang kemampuan komunikasi
matematis siwwa. Instrumen-instrumen tersebut telah divalidasi baik secara internal
maupun secara eksternal, serta dicari reliabilitasnya.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Analisis Data Observasi Siswa dan Guru
Analisis yang digunakan adalah menghitung persentase hasil pengamatan
terhadap aktivitas guru dan aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran. Rumus
yang digunakan adalah sebagai berikut:

(Sudjana, 2011: 133)
Selanjutnya nilai tersebut dikonverkasikan dengan kriteria persentase sebagai
berikut:
Sangat baik 86 % - 100 %
Baik
76% - 85%
Cukup
60% - 75%
Kurang
55% - 59%
Kurang sekali≤ 54 %
(Purwanto, 2010: 103)
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Jadi kemampuan guru dan kemampuan siswa dalam mengelola pembelajaran
memenuhi kriteria efektif apabila mencapai kategori minimal baik.
2. Analisis Data Soal Tes
Data hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa dapat diperoleh dengan
penskoran terhadap jawaban siswa berdasarkan pedoman penskoran tes tertulis berupa
indikator kemampuan komunikasi matematis dan ikuiri. Dan kriteria kemampuan
komunikasi matematis siswa seperti tabel berikut:
Tabel 3.1
Kriteria Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Secara Lisan
Kriteria
Nilai (N)
Sangat Baik
Q3  N  Skor Maks
Baik
Median  N < Q3
Cukup Baik
Q1  N < Median
Kurang Baik
Skor Min  N < Q1
(Sumber: Kancayana dalam Subroto, 2014: 28)

3. Analisis Data Wawancara.
Wawancara dilakukan dengan beberapa subjek penelitian yang diambil secara acak
dari masing-masing kategori, dan hasil wawancara tersebut dianalisis secara deskriptif dan
disederhanakan menjadi susunan bahasa serta kalimat yang baik. Aspek yang dinilai dari
wawancara yaitu kemampuan siswa dalam menjelaskan setiap langkah penyelesaian soal
untuk mendukung hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa dengan penerapan
strategi inkuiri.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan

: SMP

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas / Semester

: VIII / I

Alokasi Waktu

: 1 x 40 menit

Standart Kompetensi

: Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan
garis lurus.

Kompetensi Dasar

: 1.3 Memahami relasi dan fungsi

I. Indicator
1. Pertemuan I
a. Kognitif


Menjelaskan pengertian fungsi.



Menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan fungsi.

b. Afektif


Menunjukkan rasa percaya diri saat menjelaskan pengertian fungsi.



Menunjukkan rasa tanggung jawab.

c. Psikomotorik


Terampil dalam menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru.

II. Tujuan Pembelajaran
1. Pertemuan I
a. Kognitif


Siswa dapat menjelaskan pengertian fungsi dengan baik.

b. Afektif


Siswa dapat menunjukkan rasa percaya diri saat menjelaskan pengertian fungsi
dengan baik.



Siswa dapat menunjukkan sikap tanggung jawab

c. Psikomotorik


Siswa dapat terampil dalam menyelesaikan soal yang diberikan guru

III. Materi Pembelajaran
Relasi dan Fungsi
IV. Model / Metode Pembelajaran
Pertemuan I


Model



Strategi : Inkuiri



Pendekatan



Metode : ceramah, tanya jawab, penugasan

: konstektual (CTL)

: pembelajaran konstektual
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V. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Tahap

Kegiatan
(Skenario Pembelajaran)

Pendahuluan

Inti

Penutup

- Guru mengucapkan salam
- Guru meminta ketua kelas
untuk memimpin doa
- Guru menanyakan kabar siswa
- Guru mengabsen siswa
- Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran yaitu tentang
pentingnya belajar fungsi
- Guru memberikan informasi
tentang materi fungsi
- Guru memberikan pertanyaan
tentang materi dan menyuruh
salah satu siswa untuk
mengerjakan di depan kelas
- Guru mengarahkan dan
mengembangkan jawaban dari
siswa
- Guru memberikan soal-soal
latihan pada siswa secara
individu mengenai materi
terkait
- Siswa memahami soal, mencari
mana yang diketahui dan
ditanya, kemudian menemukan
solusi dari soal-soal yang
diberikan
- Siswa membangun konsepkonsep tentang materi terkait
- Guru mereview dan merangkum
materi yang berkaitan dengan
soal-soal
- Guru menilai hasil pekerjaan
siswa dan menilai selama proses
sampai akhir pembelajaran
- Guru menyampaikan
kesimpulan hasil belajar hari
ini.
- Guru memberikan tugas rumah
kepada siswa
- Guru memberikan motivasi
kepada siswa.
- Guru mengucapkan salam
penutup

Strategi/
Metode/
Pendekatan

Nilai Budaya

Alokasi
Waktu

Menghargai
Religius

10
menit

Disiplin
Tanggung jawab
Tanggung jawab

Tanggung jawab
Tanya jawab,
Inkuiri

20
menit

Rasa ingin tahu

Tanggung jawab

Penugasan,
Inkuiri

Mandiri

Mandiri
Inkuiri

Mandiri
Tanggung jawab

Tanggung jawab

Ceramah

Tanggung jawab

Penugasan

Tanggung jawab

10
menit

Tanggung jawab
Menghargai

VI. Sumber dan Media Pembelajaran
c. Sumber :
-

Buku Matematika kelas VIII semester 1

-

Buku referensi lain
266

d. Media :
-

Spidol

-

Papan tulis

-

Penghapus

-

Penggaris

VII. Penilaian
4. Prosedur

:

5. Jenis Penilaian

:

6. Bentuk Instrumen

:

c.
d.
c.
d.
c.
d.

Penilaian proses
Penilaian akhir
Tes tulis
Tes unjuk kerja
Tes tulis  soal uraian
Tes unjuk kerja  pedoman penilaian unjuk
kerja

Kediri,

2015

Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Matematika

Mahasiswa UNP Kediri

NIP:

Nita agustina Wahyudi
NIM: 11.1.01.05.0151

PERBADINGAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VIII ANTARA
MODEL PEMBELAJARANROTATING TRIO EXCHANGE (RTE) DAN MIND
MAPPING DI SMP NEGERI 5 KEDIRI
Nova Rita Indah Yuliani
inovaryta@yahoo.com
Feny Rita Fiantika, M.Pd.
fentfeny@gmail.com
Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nusantara PGRI Kediri
2015
ABSTRAK
Makalah ini menyajikan rencana penelitian yang akan dilaksanakan pada siswa kelas
VIII semester Gasal 2015/2016pada materi Relasi dan Fungsi. Penelitian ini bertujuan untuk(1)
mendeskripsikan hasil belajar matematika siswa menggunakan model pembelajaran Rotating
Trio Exchange (RTE), (2) mendeskripsikan hasil belajar matematika siswa menggunakan model
pembelajaran Mind Mapping, (3) mengetahui perbandingan hasil belajar matematika siswa
antara model pembelajaran Rotating Trio Exchange (RTE) dengan model pembelajaran Mind
Mapping.Model pembelajaran RTE merupakan model pembelajaran yang mengutamakan
aktivitas belajar siswa melalui diskusi kelompok, diskusi kelas, eksperimen dan demonstrasi
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dalam menemukan konsep baru sehingga diharapkan hasil belajar siswa menjadi lebih
meningkat. Sedangkan Mind Mapping merupakan model yang dirancang oleh guru untuk
membantu siswa dalam proses belajar, menyimpan informasi berupa materi pelajaran, dan
membantu siswa menyusun inti-inti yang penting dari materi pelajaran kedalam bentuk peta
atau grafik sehingga siswa lebih mudah memahaminya. Data yang dikumpulkan dalam
penelitian ini yaitu data hasil pre-test dan post-test, selanjutnya akan dilakukan penskoran
sebagai hasil belajar siswa.
Kata Kunci: Model Pembelajaran Rotating Trio Exchange (RTE), Model pembelajaran
Mind Mapping, Hasil Belajar Siswa
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Undang- Undang Republik Indonesia No.
20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa pendidikan merupakan upaya sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan,
pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang dimiliki dirinya,
masyarakat, bangsa, dan Negara. Pendidikan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, salah
satunya pendidikan yang dilakukan di sekolah.
Berdasarkan pengalaman PPL 2disekolah diperoleh hasil belajar siswa pada pelajaran
matematika khususnya materi relasi dan fungsi belum seperti yang diharapkan.Banyak siswa
yang mendapat nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). Ini terbukti dari nilai
ulangan siswa SMPN 5 Kediri kelas VIII pada pelajaran matematika materi relasi dan fungsi,
yaitu 52 dari 70 siswa mendapat nilai dibawah KKM yang telah ditetapkan sekolah yaitu 70, ini
berarti 74, 3% siswa dinyatakan belum tuntas.
Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebanyakan siswa masih belum
memahami materi relasi dan fungsi. Kadang mereka masih bingung menentukan mana fungsi
dan mana relasi karena keduanya hampir sama. Sehingga dibutuhkan suatu model pembelajaran
yang dapat membuat siswa menjadi lebih aktif dan memahami materi sehingga dapat
meningkatkan hasil belajar siswa.
Menurut Joyce (1992: 4) dalam Trianto model pembelajaran adalah suatu perencanaan
atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran dikelas
atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran
termasuk didalamnya buku-buku, film, computer, kurikulum, dan lain-lain.Ada beberapa
macam tipe model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran diantaranya yaitu
model pembelajaran Rotating Trio Exchange (RTE) dan Mind Mapping.
Model pembelajaran Rotating Trio Exchange (RTE) merupakan model pembelajaran
yang digunakan dalam diskusi tentang berbagai masalah dengan beberapa teman kelasnya
(Silberman, 2009:85). Dalam model pembelajaran ini akan terjadi perputaran atau pertukaran
anggota kelompok sehingga akan terbentuk kelompok-kelompok baru pada setiap pergantian
masalah atau pertanyaan. Dengan adanya proses perputaran anggota kelompok ini, diharapkan
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dapat meningkatkan keaktifan siswa. Dengan RTE siswa juga dapat memahami materi ang
diberikan guru secara keseluruhan, proses berpikir setiap siswa dapat diketahui dan menuntut
kemandirian serta kebersamaan siswa untuk menyelesaikan masalah.
Menurut Buzan (2006: 4) Mind Mapping adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, dan
secara harfiah akan ―memetakan‖ pikiran-pikiran kita. Mind Mapp juga merupakan peta rute
yang hebat bagi ingatan, memungkinkan kita menyusun fakta dan pikiran sedemikian rupa
sehingga cara kerja alami otak dilibatkan sejak awal (Buzan, 2006: 5).Model pembelajaran mind
mapping (peta pikiran) juga merupakan teknik meringkas bahan yang akan dipelajari masalah
yang dihadapi ke dalam bentuk peta atau teknik grafik sehingga lebih mudah memahaminya.
Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut guna mengetahui seberapa besar
pengaruh pembelajaran Matematika dengan menggunakan model pembelajaran Rotating Trio
Exchange (RTE) dan model pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar Matematika
siswa, adakah perbedaan hasil belajar siswa antara pembelajaran dengan menggunakan model
pembelajaran Rotating Trio Exchange (RTE) dan model pembelajaran mind mapping, serta
manakah yang memberikan hasil yang lebih baik, pembelajaran matematika dengan
mengunakan model pembelajaran Rotating Trio Exchange (RTE) ataukah pembelajaran
matematika dengan menggunakan model pembelajaran mind mapping.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul ―Perbandingan
hasil belajar Matematika siswa kelas VIII antara model pembelajaran Rotating Trio Exchange
(RTE) dan Mind Mapping di SMP Negeri 5 Kediri‖.

B. Rumusan masalah
1. Bagaimanakah hasil belajar matematika siswa kelas VIII pada materi fungsi menggunakan
model pembelajaran Rotating Trio Exchange (RTE) di SMP Negeri 5 Kediri?
2. Bagaimanakah hasil belajar matematika siswa kelas VIII pada materi fungsi menggunakan
model pembelajaran Mind Mappingdi SMP Negeri 5 Kediri?
3. Bagaimanakah perbandingan hasil belajar matematika siswa kelas VIII pada materi fungsi
antara model pembelajaran Rotating Trio Exchange (RTE) dan Mind Mapping di SMP
Negeri 5 Kediri?
C. Tujuan Penelitian
1. Mendeskripsikan hasil belajar matematika siswa kelas VIII pada materi fungsi
menggunakan model pembelajaran Rotating Trio Exchange (RTE) di SMP Negeri 5 Kediri
2. Mendeskripsikan hasil belajar matematika siswa kelas VIII pada materi fungsi
menggunakan model pembelajaran Mind Mappingdi SMP Negeri 5 Kediri
3. Mendeskripsikan perbandingan hasil belajar matematika siswa kelas VIII pada materi
fungsi antara model pembelajaran Rotating Trio Exchange (RTE) dan Mind Mapping di
SMP Negeri 5 Kediri
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D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk:
1. Guru
a. Membantu guru matematika dalam usaha mencari bentuk pembelajaran yang dapat
meningkatkan prestasi belajar siswa.
b. Menjadi referensi bagi guru dan untuk memotivasi guru untuk meneliti pada pokok
bahasan yang lain.
2. Siswa
a. Agar siswa dapat belajar dengan model pembelajaran Rotating Trio Exchange (RTE)
dan Mind Mapping sehingga mereka lebih mampu menguasai materi matematika
dengan lebih baik.
b. Meningkatkan kreatifitas belajar siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih
berkualitas.
3. Peneliti
a. Untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan model
pembelajaran Rotating Trio Exchange (RTE) dan model pembelajaran Mind Mapping.
b. Untuk membandingkan hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan model
pembelajaran Rotating Trio Exchange (RTE) dan model pembelajaran Mind Mapping.

METODE PENELITIAN
A. Variabel Penelitian
1. Variabel Bebas (Independen) dalam penelitian ini yaitu:
a. Model pembelajaran Rotating Trio Exchange (RTE)
b. Model pembelajaran Mind Mapping
2. Variabel Terikat (Dependen) dalam penelitian yaitu Hasil Belajar Matematika siswa
pada materi Relasi dan Fungsi.

B. Rancangan Penelitian
Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 5 Kediri pada semester ganjil tahun ajaran
2015/2016.Berdasrkan permasalahan yang dihadapi, maka jenis penelitian ini merupakan
penelitian eksperimen.Penelitian eksperimen (Experimental Research) merupakan penelitian
yang bertujuan untuk mengetahui / menilai suatu pengaruh dari suatu perlakuan / tindakan /
treatmentpendidikan terhadap perilaku siswa atau menguji hipotesis tentang ada tidaknya
pengaruh tindakan itu bila dibandingkan dengan tindakan yang lain.
Untuk tujuan penelitian siswa dibagi menjadi 2 kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas
kontrol. Kelas eksperimen akan diberi perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran
Rotating Trio Exchange (RTE). Sedangkan, kelas kontrol diberi perlakuan dengan
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menggunakan model pembelajaran Mind Mapping. Rancangan penelitian yang akan digunakan
adalah pretest-posttest control group design.

C. Populasi dan Sampel
Menurut Arikunto (2013: 173) populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, dalam
penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh siswa kelas VIII SMP NEGERI 5
KEDIRI.Sedangkan sampel menurut (Arikunto, 2010: 173), yang dimaksud sampel adalah
sebagian atau wakil populasi yang diteliti.Sampel dari penelitian ini adalah 2 kelas /
kelompok.Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu Simple Random Sampling.Teknik
ini digunakan untuk penelitian karena dalam pengambilan anggota sampel dari populasi
memang sudah homogen.

D. Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah
lembar observasi, tes hasil belajar matematika siswa, dan angket.Lembar Observasi pada
penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu lembar observasi siswa dan lembar observasi guru.
Lembar observasi siswa diisi sejak dimulainya proses belajar mengajar sampai selesai
pembelajaran selama 80 menit.Lembar observasi kemampuan guru digunakan untuk melihat
kemampuan guru dalam menerapkan dan mengelola kegiatan pembelajaran dengan
menggunakan model pembelajaran RTE dan Mind Mapping.
Tes yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pre-test dan post-test.Soal pre-test dan
post-test dalam penelitian ini berupa uraian dengan jumlah soal 5 item.Untuk mengetahui baik
tidaknya suatu tes maka perlu memperhatikan validitas tes dan reliabilitasnya. Untuk itu soal
yang akan digunakan dalam penelitian tersebut diuji cobakan terlebih dahulu pada kelas lain
yang telah mempelajari materinya, dari uji tersebut dianalisis validitas dan reliabilitasnya.
Kemudian soal yang dinyatakan valid dan reliabel di ambil atau diperbaiki, sedangkan soal yang
tidak valid dan reliabel dihilangkan.
Angket dibagikan kepada semua siswa yang terlibat dalam penelitian.Angket diberikan
pada akhir perlakuan.Pada penelitian ini terdapat beberapa kondisi yang akan dijabarkan pada
angket respon siswa, yaitu Attention (Perhatian), Relevance (Relevansi), Confidence (Percaya
Diri), Satisfaction (Kepuasan).

E. Analisis Data
Analisis data yang digunakan untuk menghitung data observasi guru dan siswa adalah
dengan cara menghitung presentase hasil pengamatan terhadap aktivitas guru dan siswa selama
proses pembelajaran, kemudian hasilnya dikonversikan dengan kriteria persentase.Untuk hasil
tes yang dianalisis adalah skor hasil post-test siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol.Setelah
data diperoleh dilakukan analisis untuk menguji hipotesis dengan membandingkan skor rata-rata
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siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol menggunakan uji-t.Sebelum menganalisis uji-t harus
diuji dengan uji normalitas, uji linieritas, dan uji homogenitas.Sedangkan untuk data respon
siswa dianalisis dengan menghitung persentase respons siswa terhadap masing-masing
pertanyaan.

Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
1. Model pembelajaran RTE
Nama Sekolah

: SMP NEGERI 5 KEDIRI

Kelas/ Semester : VIII (Delapan)/ I (Satu)
Mata Pelajaran

: Matematika

Materi pokok

: Relasi dan Fungsi

Sub Materi Pokok: Pengertian Relasi, Cara Menyajikan Relasi, Pengertian Fungsi, dan Cara
Menyajikan Fungsi
Alokasi Waktu

: 2 x 40 menit

A. Standar Kompetensi
Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus
B. Kompetensi Dasar
1. Memahami relasi dan fungsi
C. Indikator
1. Menyatakan relasi dengan menggunakan himpunan pasangan berurtan
2. Menggambarkan relasi dengan menggunakan diagram panah
3. Menggambarkan relasi dengan diagram kartesius
4. Menyatakan fungsi dengan menggunakan himpunan pasangan berurtan
5. Menggambarkan fungsi dengan menggunakan diagram panah
6. Menggambarkan fungsi dengan diagram kartesius
D. Tujuan Pembelajaran
Melalui proses pembelajaran, diharapkan siswa dapat:
1. Menyatakan relasi dengan menggunakan himpunan pasangan berurtan
2. Menggambarkan relasi dengan menggunakan diagram panah
3. Menggambarkan relasi dengan diagram kartesius
4. Menyatakan fungsi dengan menggunakan himpunan pasangan berurtan
5. Menggambarkan fungsi dengan menggunakan diagram panah
6. Menggambarkan fungsi dengan diagram kartesius
E. Materi Pembelajaran
Cara menyajikan relasi dan fungsi (terlampir)
F. Model/Metode Pembelajaran
Model

: Rotating Trio Exchange (RTE)

Strategi

: Siswa Aktif Belajar (SAB)
272

Metode

: Diskusi kelompok, Tanya jawab

Teknik

: Berkelompok

G. Kegiatan Pembelajaran
Tahap
Pendahu
luan

Inti

Kegiatan Guru
1. Guru memberi salam

Kegiatan Siswa
1) Siswa menjawab salam

Waktu
±1‘

2. Guru menanyakan kabar dan
kehadiran siswa
3. Guru menanyakan PR yang di
berikan pada pertemuan yang lalu
4. Guru mengingatkan kembali
tentang materi yang akan dipelajari
pada hari itu
5. Guru memberikan materi tentang
cara menyajikan fungsi

2) Siswa menanggapi

±1‘

3) Siswa menanggapi
pertanyaan guru
4) Siswa menanggapi
pertanyaan guru

±2‘

5) Siswa mengamati cara
menyajikan fungsi yang
ditampilkan oleh guru
6) Siswa bertanya hal-hal
yang belum jelas mengenai
materi
7) Siswa memperhatikan
penjelasan guru

±15‘

8) Siswa berkumpul sesuai
kelompoknya

±2‘

9) Siswa memperhatikan dan
mengingat nomernya
10) Siswa mengerjakan tugas
kelompok
11) Siswa mendiskusikan tugas
dengan kelompoknya
12) Salah satu kelompok
mempresentasikan jawaban
hasil diskusi kelompoknya
13) siswa dari kelompok lain
menanggapi hasil diskusi
14) Siswa bersama guru
menyimpulkan hasil diskusi
15) Siswa berputar sesuai
ketentuan.

±1‘

16) Siswa mengerjakan tugas
kelompok

±1‘

17) Siswa mendiskusikan tugas
dengan kelompoknya
18) Salah satu kelompok
mempresentasikan jawaban

±5‘

6. Guru memberi kesempatan kepada
siswa untuk bertanya hal-hal yang
kurang jelas mengenai materi
7. Guru menjelaskan kepada para
siswa bahwa akan menerapkan
model pembelajaran RTE
8. Guru membagi siswa ke dalam
beberapa kelompok yang
beranggotakan 3anak
9. Guru memberi nomor 0, 1, 2
kepada setiap anggota kelompok
10. Guru memberi tugas kelompok
11. Guru menyuruh untuk diskusi
kelompok
12. Guru mempersilahkan kelompok
yang ingin menunjukkan hasil
diskusinya.
13. Guru meminta kelompok lain
untuk menanggapi hasil diskusi
14. Guru bersama siswa
menyimpulkan hasil diskusi
15. Guru meminta trio untuk berputar
sesuai ketentuan yaitu nomor 1
berpindah ke kelompok
disampingnya (searah jarum jam).
Siswa yang bernomor 2 berpindah
ke dua kelompok disampingnya
(searah jarum jam). Sedangkan
nomor 0 tetap tinggal
dikelompoknya.
16. Guru kembali memberikan tugas
kepada kelompok dengan bobot
pertanyaan yang lebih berat.
17. Guru menyuruh untuk diskusi
kelompok
18. Guru mempersilahkan kelompok
yang ingin menunjukkan hasil

±1‘

±2‘
±2‘

±1‘
±3‘
±3‘
±3‘
±2‘
±1‘

±3‘
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19.
20.
21.

22.

23.
24.

25.
26.
27.

28.
Penutup

diskusinya.
Guru meminta kelompok lain
untuk menanggapi hasil diskusi
Guru bersama siswa
menyimpulkan hasil diskusi
Guru meminta trio untuk berputar
sesuai ketentuan yaitu nomor 1
berpindah ke kelompok
disampingnya (searah jarum jam).
Siswa yang bernomor 2 berpindah
ke dua kelompok disampingnya
(searah jarum jam). Sedangkan
nomor 0 tetap tinggal
dikelompoknya.
Guru kembali memberikan tugas
kepada kelompok dengan bobot
pertanyaan yang lebih berat.
Guru menyuruh untuk diskusi
kelompok
Guru mempersilahkan kelompok
yang ingin menunjukkan hasil
diskusinya.
Guru meminta kelompok lain
untuk menanggapi hasil diskusi
Guru bersama siswa
menyimpulkan hasil diskusi
Setelah beberapa putaran Guru
melakukan evaluasi dengan cara
memberikan kuis kepada semua
siswa
Guru membahas jawaban kuis

29. Guru memberi PR
30. Guru memberi salam

hasil diskusi kelompoknya
19) siswa dari kelompok lain
menanggapi hasil diskusi
20) Siswa bersama guru
menyimpulkan hasil diskusi
21) Siswa berputar sesuai
ketentuan.

±3‘
±2‘
±1‘

22) Siswa mengerjakan tugas
kelompok

±1‘

23) Siswa mendiskusikan tugas
dengan kelompoknya
24) Salah satu kelompok
mempresentasikan jawaban
hasil diskusi kelompoknya
25) siswa dari kelompok lain
menanggapi hasil diskusi
26) Siswa bersama guru
menyimpulkan hasil diskusi
27) Siswa mendengarkan dan
mengerjakan kuis yang
diberikan oleh guru

±7‘

28) Siswa memperhatikan
penjelasan guru.
29) Siswa menulis PR
30) Siswa menjawab salam

±10‘

±3‘
±3‘
±2‘
±2‘

±2‘
±1‘

H. Alat/ Media/ Sumber Pembelajaran
1. Media
 Papan tulis
2. Alat
 Spidol
 Penggaris
 Penghapus
3. Sumber Pembelajaran
Buku Matematika SMP/MTs Kelas VIII, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
I. Penilaian Hasil Belajar
Kognitif
 Jenis
: Tes
 Bentuk
:Tes tulis, Uraian
 Teknik
: Pengerjaan post-test
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2. Model Pembelajaran Mind Mapping
Nama Sekolah

: SMP NEGERI 5 KEDIRI

Kelas/ Semester : VIII (Delapan)/ I (Satu)
Mata Pelajaran

: Matematika

Materi pokok

: Fungsi

Sub Materi Pokok: Pengertian Relasi, Cara Menyajikan Relasi, Pengertian Fungsi, dan Cara
Menyajikan Fungsi
Alokasi Waktu

: 2 x 40 menit

A. Standar Kompetensi
Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus
B. Kompetensi Dasar
1. Memahami relasi dan fungsi
C. Indikator
1. Menyatakan relasi dengan menggunakan himpunan pasangan berurtan
2. Menggambarkan relasi dengan menggunakan diagram panah
3. Menggambarkan relasi dengan diagram kartesius
4. Menyatakan fungsi dengan menggunakan himpunan pasangan berurtan
5. Menggambarkan fungsi dengan menggunakan diagram panah
6. Menggambarkan fungsi dengan diagram kartesius
D. Tujuan Pembelajaran
Melalui proses pembelajaran, diharapkan siswa dapat:
1. Menyatakan relasi dengan menggunakan himpunan pasangan berurtan
2. Menggambarkan relasi dengan menggunakan diagram panah
3. Menggambarkan relasi dengan diagram kartesius
4. Menyatakan fungsi dengan menggunakan himpunan pasangan berurtan
5. Menggambarkan fungsi dengan menggunakan diagram panah
6. Menggambarkan fungsi dengan diagram kartesius
E. Materi Pembelajaran
Cara menyajikan Relasi dan Fungsi (terlampir)
F. Model/Metode Pembelajaran
Model

: Mind Mapping

Strategi

: Siswa Aktif Belajar (SAB)

Metode

: Diskusi kelompok, Tanya jawab

Teknik

: Berkelompok

G. Kegiatan Pembelajaran
Tahap
Pendahuluan

Kegiatan Guru
1. Guru memberi salam
2. Guru menanyakan kabar dan
kehadiran siswa

Kegiatan Siswa
1) Siswa menjawab salam
2) Siswa menanggapi

Waktu
±1‘
±1‘
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Inti

Penutup

3. Guru menanyakan PR yang di
berikan pada pertemuan yang lalu
4. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran yang ingin dicapai
5. Guru memberikan materi tentang
cara menyajikan fungsi

6. Guru memberi kesempatan kepada
siswa untuk bertanya hal-hal yang
kurang jelas mengenai materi
7. Guru menyuruh siswa untuk
berpasangan dengan teman
sebangkunya.
8. Guru menyuruh seorang dari
pasangan itu menceritakan materi
yang baru diterimanya dan
pasangannya mendengarkan
sambil membuat catatan kecil,
kemudian bergantian peran, begitu
kelompok lain.
9. Guru menyuruh siswa secara
bergiliran menyampaikan hasil
wawancaranya dengan teman
pasangannya.
10. Guru mengulangi/
menjelaskan kembali materi
yang sekiranya belum
dipahami siswa.
11. Guru memberikan kesimpulan
apa yang telah dipelajari pada
hari itu.
12. Guru memberi salam

3) Siswa menanggapi
pertanyaan guru
4) Siswa memperhatikan
penjelasan guru
5) Siswa mengamati cara
menyajikan fungsi
yang ditampilkan oleh
guru
6) Siswa bertanya hal-hal
yang belum jelas
mengenai materi
7) Siswa memperhatikan
penjelasan guru

±3‘

8) Siswa memperhatikan
penjelasan guru

±10‘

9) Siswa menyampaikan
hasil wawancaranya.

±20‘

10) Siswa memperhatikan
penjelasan guru.

±5‘

11) Siswa memperhatikan
kesimpulan yang
diberikan guru.
12) Siswa menjawab salam

±5‘

±5‘
±20‘

±5‘
±4‘

±1‘

H. Alat/ Media/ Sumber Pembelajaran
1. Media
 Papan tulis
2. Alat
 Spidol
 Penggaris
 Penghapus
3. Sumber Pembelajaran
Buku Matematika SMP/MTs Kelas VIII, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
I. Penilaian Hasil Belajar
Kognitif
 Jenis
: Tes
 Bentuk
:Tes tulis, Uraian
 Teknik
: Pengerjaan post-test
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ABSTRAK
Makalah ini menyajikan rencana penelitian yang akan dilaksanakan pada siswa kelas
VII semester Gasal 2015/2016 dimana penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana
kemampuan siswa dalam menyelesikan masalah berdasarkan pemecahan masalah George Polya.
Kebanyakan siswa tidak mementingkan langkah-langkah penyelesaian dari suatu masalah
melainkan hanya mementingkan hasil akhir. Pemecahan masalah George Polya terdapat 4 tahap
atau langkah untuk memecahkan masalah yang meliputi memahami masalah, merencanakan
pemecahan, menyelesaikan masalah, dan memeriksa kembali pemecahan. Dengan langkah
pemecahan masalah George Polya ini peserta didik diharapkan mampu mementingkan langkahlangkah penyelesaian masalah dan hasil akhir.
Kata Kunci : Kemampuan, Pemecahan Masalah George Polya
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan adalah pimpinan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada
anak-anak, dalam pertumbuhannya (baik jasmani maupun rohani) agar berguna bagi diri
sendiri dan masyarakat. Terdapat dua macam pendidikan yaitu pendidikan formal dan
pendidikan non formal. Pendidikan formal diselenggarakan di sekolah dan bersifat resmi.
Pada pendidikan formal, penyelenggara pendidikan tidak lepas dari tujuan pendidikan yang
akan dicapai. Dengan tercapainya atau tidaknya tujuan pendidikan tolak ukur dari
penyelenggara pendidikan. Pendidikan matematika itu sendiri memiliki peran penting
karena matematika merupakan ilmu dasar yang digunakan secara luas dalam berbagai
bidang kehidupan. Proses berfikir dalam pemecahan matematika memerlukan kemampuan
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tertemtu yang akan menentukan cara yang akan ditempuh siswa dengan data dan
permasalahan yang dihadapi.
Pemecahan masalah pada matematika itu penting, tetapi banyak ditemukan siswa yang
sering mengalami kesulitan dalam pemecahan masalah matematika. (Lambertus, 2010:6)
yang dikutip oleh Herlambang menyatakan, ―Kelemahan lain yang ditemukan adalah
lemahnya siswa dalam menganalisis soal, memonitor proses penyelesaian, dan
mengevaluasi hasilnya, kurang nampak pada diri siswa‖. Dengan kata lain, siswa tidak
mengutamakan teknik tetapi lebih mementingkan hasil akhir.
Betdasarkan latar belaknag tersebut, peneliti tertarik membuat suatu penelitian yang
berjudul “Analisis Kemampuan Siswa Dalam Menyelesaikan Masalah Berdasarkan
Pemecahan Masalah George Polya”

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana kemampuam siswa dalam menyelesaikan masalah berdasarkan pemecahan
masalah George Polya kelas VII SMP?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian diatas maka penelitian ini
bertujuan untuk :
1. Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah berdasarkan
pemecahan masalah George Polya.

D. Kegunanaan Penelitian
a. Sebagai alternatif guru untuk menyelesaikan masalah dalam pembelajaran matematika
b. Mengetahui kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah
c. Meningakatkan siswa dalam memecahkan masalah dalam pembelajaran matematika
d. Menambah wawasan dalam pemecahan masalah berdasarkan pemecahan masalah
George Polya
e. Dapat memberikan variasi pemecahan masalah dalam matematika yang baru

METEODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau dinamakan penelitian kualitatif.
Di mana peneliti ingin mengetahui kemampuan pemecahan masalah siswa berdasarkan
pemecahan masalah George Polya. Menurut Bogdan & Taylor, sebagaimana dikutip oleh
Moleong (2010:4), mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku
yang dapat diamati.
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Dalam penelitian ini, subyek yang digunakan untuk penelitian yaitu 6 subyek yang
diperoleh dari hasil pretest yang dikelompok kan menjadi kelompok atas, kelompok sedang dan
kelompok bawah. Dari masing-masing kelompok tersebut diambil 2 nilai teratas yang dipilih
wanita dan laki-laki.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi siswa, lembar
soal tes, dan lembar wawancara. Observasi dilakukan untuk memperoleh data aktivitas siswa di
dalam proses pembelajaran. Lembar tes digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam
menyelesaikan masalah George Polya. Lembar wawancara digunakan untuk memperkuat data
hasil tes kemampuan pemecahan masalah berdasarkan George Polya. Instrumen-instrumen
tersebut telah divalidasi baik secara internal maupun secara eksternal, serta dicari
reliabilitasnya.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Data hasil observasi dari tes kemampuan pemecahan masalah di analisis yang kemudian
dikelompokkan ke dalam kriteria kemampuan pemecahan masalah berdasarkan George
Polya. Adapun kreiterianya sebagai berikut :
Tabel 1.1
Kriteria Kemampuan Pemecahan Masalah Berdasarkan Pemecahan Masalah George
Polya
Kriteria
Nilai (N)
Sangat Baik
Q3  N  Skor Maks
Baik
Median  N < Q3
Cukup Baik
Q1  N < Median
Kurang Baik
Skor Min.  N < Q1
(Sumber: Kancayana dalam Subroto, 2014: 28)
Keterangan:
Skor Maksimum
Skor Minimum
Median (Q2)

=
=
=

Q1

=

Q3

=

Skor jawaban terbesar dikali banyaknya item.
Skor jawaban terkecil dikali banyaknya item.
Hasil penjumlahan skor maksimum dengan skor
minimum dibagi dua.
Hasil penjumlahan skor minimum dengan median
dibagi dua.
Hasil penjumlahan skor maksimum dengan median
dibagi dua.
(Sumber: Kancayana dalam Subroto, 2014: 28)

Jadi, perhitungan pengelompokkan data kemampuan pemecahan masalah berdasarkan
pemecahan masalah George Polya adalah:
Diketahui:
Skor Maksimum

=

Skor Minimum

=

Median (Q2)

=
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Q1

=

Q3

=

Dari perhitungan di atas, maka pada kriteria kemampuan pemecahan masalah
berdasarkan pemecahan masalah George Polya dapat disimpulkan seperti pada tabel
berikut ini:
Tabel 1.2
Kriteria Kemampuan Pemecahan Masalah Berdasarkan Pemecahan Masalah
George Polya
Kriteria
Nilai (N)
Sangat Baik
16,25  N  20
Baik
12,5  N < 16,25
Cukup Baik
8,75  N < 12,5
Kurang Baik
5  N < 8,75
2. Hasil pekerjaan siswa yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian yang
merupakan data mentah ditransformasikan pada catatan sebagai bahan untuk
wawancara.
DAFTAR PUSTAKA
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SMP Negeri 1 Kepahing Tentang Bangun Datar Ditinjau dari Teori Van Hiele. Tesis:
Universitas Bengkulu.
Moleong, L. J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Subroto,A.2014. Kemampuan Berfikir Kritis Siswa Dengan Metode Brain Stroarming Pada
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Program Studi Pendidikan Universitas PGRI Kediri.
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CONTOH
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas / Semester
Alokasi Waktu

: UPTD SMP Negeri 1 Semen
: Matematika
: VII / Ganjil
: 4 x 40 Menit

A. Standar Kompetensi
4. Memahami himpunan dan menggunakannya dalam pemecahan masalah.
B.

Kompetensi Dasar
4.5 Menggunakan konsep himpunan dalam penyelesaian masalah

C. Indikator
Menggunakan dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan diagram venn dan konsep
himpunan
D. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan diagram Venn dan konsep
himpunan
E.

Materi Ajar
Diagram Venn dan konsep himpunan

F.

Model Pembelajaran
Pertemuan 1
Pendekatan

: PAIKEM

Metode

: Penugasan

Model

: Cooperatif

Strategi

: Siswa belajar aktif

Pertemuan 2
Melakukan kegiatan wawancara
G. Langkah Pembelajaran :
Pertemuan 1 ( 2x40 menit)
Syntak
Pendahuluan

Inti

Skenario Pembelajaran
1. Menyampaikan apersepsi: mengingatkan
materi himpunan
2. Menyampaikan tujuan: menyelesaikan
masalah yang berkaitan dengan himpunan
3. Menyampaikan motivasi
1. Guru membagikan soal tentang himpunan
2. Guru memberikan contoh soal yang
diselesaikan dengan pemecahan masalah
George Polya

Alokasi
Waktu
10 menit

60 menit
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Syntak

Alokasi
Waktu

Skenario Pembelajaran

3. Guru bersama siswa memahami soal
4. Guru dan siswa mengerjakan berdasarkan
pemecahan masalah Polya
5. Guru memberikan soal tentang himpunan
6. Guru memantau siswa dalam menyelesaikan
tugas yang diberikan
7. Evaluasi
1. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil
Penutup
pembelajaran hari ini
2. Guru memberikan pesan untuk mendalami
materi hari ini.
Pertemuan 2 (2x 40 menit)

10 menit

Melakukan kegiatan wawancara
H. Alat dan Sumber Pembelajaran
Sumber :
 Buku Matematika kelas VIII semester 1
 Buku referensi lain.
Alat :


Spidol



Penghapus



Penggaris

I. Penilaian Hasil Belajar
Indikator Pencapaian
Kompetensi
 Menentukan penyelesaian
himpunan
dengan
pemecahan
masalah
Goerge Polya

Teknik
Tes tertulis

Penilaian
Bentuk
Instrumen

Instrumen/ Soal

Uraian

Kediri,
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran

(
NIP :

Mahasiswa Penelitian

)

(Novi Erliana)
NPM : 11.1.01.05.0154
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ANALISIS PENYELESAIAN SOAL CERITA MATEMATIKA BERDASARKAN
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nikmatuzz@yahoo.co.id
Feny Rita Fiantika, M.Pd.
fentfeny@gmail.com
Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nusantara PGRI Kediri
2015
ABSTRAK
Berpikir kritis merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh pemahaman secara
mendalam agar mampu menemukan penyelesaian berdasarkan penalaran secara logis. Salah
satu cara mengetahui kemampuan berpikir kritis yaitu dengan menyelesaikan soal dalam bentuk
cerita. Makalah ini menyajikan rencana penelitian yang akan dilaksanakan pada siswa kelas
VIII semester gasal tahun ajaran 2015/2016 dimana penelitian ini mendeskripsikan analisis
penyelesaian soal cerita matematika berdasarkan kemampuan berpikir kritis. Subjek penelitian
ini adalah 6 siswa yang diambil dari nilai rapot mata pelajaran matematika yang diklasifikasikan
dalam kelompok atas, kelompok sedang dan kelompok bawah. Subjek tersebut akan di beri tes
kemampuan berpikir kritis dengan bentuk soal cerita matematika. Hasil tes akan di analisis
menggunakan rubrik kemampuan berpikir kritis.
Kata Kunci: Kemampuan berpikir kritis, soal cerita
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber
daya manusia dan menjadi modal utama yang tidak akan pernah habis, tetap lestari dan
selalu berkesinambungan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia
menjadi tuntutan yang sangat mendesak demi tercapainya keberhasilan pembangunan
nasional. Dalam mencapai keberhasilan tersebut banyak bidang yang dapat dikembangkan
dalam dunia pendidikan, seperti ilmu alam, ilmu sosial dan ilmu hitung (matematik).
Dimana, setiap individu diharapkan mampu membentuk dan mengembangkan segala
kompetensi dibidangnya sehingga mendorong tercapainya perkembangan dan kemajuan
bangsa. Salah satu bidang yang perlu dikembangkan adalah matematika yang diajarkan di
sekolah. Namun, saat ini sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak siswa yang
menganggap matematika merupakan pelajaran yang sulit, tidak menarik dan menakutkan,
seperti yang dialami oleh siswa SMP Negeri 1 Semen.
SMP Negeri 1 Semen merupakan salah satu sekolah yang siswanya mempunyai
kemampuan belajar yang bervariasi. Berdasarkan hasil survei peneliti saat melakukan
Praktek Pengalaman Lapangan di SMP Negeri 1 Semen, banyak siswa yang mendapat nilai
di bawah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). Hal ini terbukti dari hasil nilai siswa SMP
Negeri 1 Semen kelas VII semester ganjil tahun 2014/2015 pada pelajaran matematika
kelas VII-A, yaitu sebanyak 29 dari 38 siswa kesulitan pada saat menyelesaikan soal
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cerita, mereka menganggap soal cerita itu rumit dan susah dipahami, terutama untuk siswa
yang mempunyai tingkat berpikir kritis rendah. Dengan mempertimbangkan hal tersebut,
seorang guru dituntut untuk mengetahui proses berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan
soal matematika dalam bentuk cerita sehingga guru dapat mengetahui kelemahan siswa
serta dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa.
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, penulis tertarik untuk
mengadakan penelitan yang berjudul “Analisis Penyelesaian Soal Cerita Matematika
Berdasarkan Kemampuan Berpikir Kritis”. Penelitian ini dilakukan agar dapat menemukan
solusi dan cara perbaikannya

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan
sebagai berikut:
1. Bagaimanakah hasil penyelesaian soal cerita siswa dalam pembelajaran matematika
pada materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel?
2. Bagaimanakah analisis penyelesaian soal cerita dalam pembelajaran matematika
berdasarkan kemampuan berpikir kritis siswa?
3. Adakah kendala yang dihadapi siswa dalam menyelesaikan soal cerita dalam
pembelajaran matematika pada materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel?

C. Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :
1. Mengetahui hasil penyelesaian soal cerita siswa dalam pembelajaran matematika pada
materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel.
2. Mengetahui analisis penyelesaian soal cerita dalam pembelajaran matematika
berdasarkan kemampuan berpikir kritis siswa.
3. Mengetahui kendala yang dihadapi siswa dalam menyelesaikan soal cerita dalam
pembelajaran matematika pada materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel.

D. 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:
a. Mendapatkan pengalaman langsung dalam penelitian tentang kemampuan siswa
SMP dalam menyelesaikan soal matematika dalam bentuk cerita berdasarkan
kemampuan berpikir kritis siswa.
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b. Mengembangkan kemampuan menulis karya ilmiah, untuk bekal dalam penyusunan
tugas akhir.
2. Manfaat bagi guru:
a. Secara bertahap guru dapat mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa dalam
menyelesaikan soal matematika dalam bentuk cerita.
b. Guru dapat menyesuaikan proses belajar dalam kelas dengan kemampuan berpikir
kritis siswa sehingga pembelajaran dapat berjalan lancar.
3. Manfaat bagi siswa:
a. Memberikan dampak positif bagi hasil belajar siswa.
b. Menambah motivasi siswa dalam mengembangkan pemahaman konsep dan
kemampuan secara utuh dan terpadu.
4. Manfaat bagi sekolah:
Dapat memberikan sumbangan yang baik dalam rangka perbaikan dan peningkatan
prestasi siswa serta kemajuan sekolah.

INTI
A. Kajian Teori
1. Hakekat Soal Cerita Matematika
Soal cerita merupakan salah satu bentuk soal yang menyajikan permasalahan yang
terkait dengan kehidupan sehari-hari dalam bentuk uraian kalimat dan mengandung
suatu pernyataan yang harus dipecahkan. Dalam matematika, soal cerita banyak terdapat
dalam aspek penyelesaian masalah, dimana dalam menyelesaikannya siswa harus
mampu memahami maksud dari permasalahan yang akan diselesaikan, dapat menyusun
model matematikanya serta mampu mengkaitkan permasalahan tersebut dengan materi
pembelajaran yang telah dipelajari sehingga dapat menyelesaikannya dengan
menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki.
2. Kemampuan berpikir kritis
Kemampuan berpikir kritis merupakan suatu aktifitas mental yang dilakukan
untuk mengevaluasi kebenaran sebuah pernyataan. Umumnya evaluasi berakhir dengan
putusan untuk menerima, menyangkal, atau meragukan kebenaran pernyataan yang
dimaksud (Faiz, 2012:3). Sedangkan menurut Santrock (dalam kowiyah, 2012:177)
menyatakan bahwa ―Berpikir kritis (critical thinking) adalah memahami makna masalah
secara lebih dalam, mempertahankan agar pikiran tetap terbuka terhadap segala
pendekatan dan pandangan yang berbeda, dan berpikir secara reflektif dan bukan hanya
menerima

pernyataan-pernyataan

dan

melaksanakan

prosedur-prosedur

tanpa

pemahaman dan evaluasi yang signifikan‖. Dari beberapa definisi diatas, dapat
disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis adalah suatu kecakapan untuk
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memperoleh pemahaman secara mendalam agar mampu menemukan penyelesaian
berdasarkan penalaran secara logis.
Faiz (2012:3) mengungkapkan terdapat dua belas indikator berpikir kritis
diantaranya: (1) Mencari jawaban yang jelas dari setiap pertanyaan; (2) Mencari alasan
atau argument; (3) Berusaha mengetahui informasi dengan tepat; (4) Memakai sumber
yang memiliki kredibilitas dan menyebutkannya; (5) Memperhatikan situasi dan kondisi
secara keseluruhan; (6) Berusaha tetap relevan dengan ide utama; (7) Memahami tujuan
yang asli dan mendasar; (8) Mencari alternatif jawaban; (9) Bersikap dan berpikir
terbuka; (10) Mengambil sikap ketika ada bukti yang cukup untuk melakukan sesuatu;
(12) Mencari penjelasan sebanyak mungkin apabila memungkinkan; (12) Berpikir dan
bersikap secara sistematis dan teratur dengan memperhatikan bagian-bagian dari
keseluruhan masalah. Sedangkan Facione (dalam Kowiyah, 2012:177) membagi proses
berpikir kritis menjadi enam aspek berpikir kritis yaitu (1) interpretasi, yaitu memahami
dan mengekspresikan makna dari berbagai macam pengalaman, situasi, data, penilaian
prosedur atau kriteria, (2) analisis, yaitu mengidentifikasi hubungan inferensial dan
aktual

diantara

pertanyaan-pertanyaan,

konsep-konsep,

deskripsi

untuk

mengekspresikan kepercayaan, penilaian dan pengalaman, alasan, informasi dan opini.
(3) evaluasi, yaitu menaksir kredibilitas pernyataan-pernyataan atau representasi yang
merupakan laporan atau deskripsi dari persepsi, pengalaman dan menaksir kekuatan
logis dari hubungan inferensial, deskripsi atau bentuk representasi lainnya (4) inference
(kesimpulan), yaitu mengidentifikasi dan memperoleh unsur yang diperlukan untuk
membuat kesimpulan-kesimpulan yang masuk akal, membuat dugaan dan hipotesis,
mempertimbangkan informasi yang relevan dan menyimpulkan konsekuensi dari data.
(5) penjelasan, yaitu mampu menyatakan hasil-hasil dari penalaran seseorang,
menjustifikasi penalaran tersebut dari sisi konseptual, metodologis dan konstektual. (6)
pengaturan diri (regulasi diri), yaitu secara sadar diri memantau kegiatan-kegiatan
kognitif, unsur-unsur yang digunakan dalam hasil yang diperoleh, terutama dengan
menerapkan kecakapan didalam analisis dan evaluasi untuk penilaiannya sendiri.
Dalam penelititian ini indikator yang digunakan untuk mengetahui kemampuan
berpikir kritis siswa adalah (1) interpretasi: menuliskan informasi yang relevan,
mengklarifikasi

makna; (2) analisis: menyusun operasi matematika, memecahkan

masalah; (3) kesimpulan: mengevaluasi hasil, membuat kesimpulan; (4) penjelasan:
menghadirkan argumen, menjelaskan kesimpulan.

B. 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
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adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang diambil oleh peneliti adalah penelitian
yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan berpikir
kritis siswa yang dilihat dari penyelesaian soal cerita matematika.
Rencana penelitian akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Semen Kab. Kediri kelas
VIII semester ganjil tahun ajaran 2015/2016. Kegiatan penelitian dimulai dengan
menanyakan kepada guru mata pelajaran tentang nilai raport siswa yang akan digunakan
sebagai subjek penelitian. Untuk menentukan subjek penelitian, maka dari nilai raport
matematika akan dikelompokkan menjadi 3 dengan menggunakan rumus Standar Deviasi,
kemudian diambil 2 siswa pada tiap kelompok, sehingga akan didapatkan 6 siswa sebagai
subjek penelitian.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi siswa,
lembar soal tes, dan lembar wawancara. Observasi dilakukan untuk memperoleh data
aktivitas siswa yang menunjukkan kemampuan berpikir kritis. Kegiatan pembelajaran
dilakukan oleh guru kelas, peneliti hanya sebagai observer. Dalam hal ini yang diobservasi
adalah 6 siswa sebagai subjek yang telah ditentukan sebelumnya dengan mengisi lembar
observasi kemampuan berpikir kritis siswa yang telah disiapkan oleh peneliti sesuai rubrik.
Di akhir pembelajaran siswa diberikan soal tes yang dikerjakan secara individu dan
diperkuat dengan wawancara. Hasil observasi, tes dan juga wawancara dari 6 subjek
tersebut, kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan kemampuan berpikir kritis
masing-masing siswa. Sebelum instrumen-instrumen tersebut digunakan harus divalidasi
terlebih dahulu baik secara internal maupun secara eksternal, serta dicari reliabilitasnya.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
i.

Analisis Data Observasi
Analisis yang digunakan adalah dengan memberikan skor dari hasil pengamatan
terhadap aktivitas siswa menunjukkan kemampuan berpikir kritis selama proses
pembelajaran berlangsung. Setelah total skor diperoleh, akan di kategorikan sesuai skor
yang diperoleh masing-masing siswa, seperti pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.1
Kriteria Hasil Observasi Kemampuan Kemampuan Berpikir Kritis
Kriteria
Nilai (N)
Sangat Baik
Q3  N  Skor Maks
Baik
Median  N < Q3
Cukup Baik
Q1  N < Median
Kurang Baik
Skor Min.  N < Q1
(Sumber: Kancayana dalam Subroto, 2014: 28)
Keterangan:
Skor Maks.
Skor Min .
Median
Q1
Q3

= Skor jawaban terbesar dikali banyaknya item
= Skor jawaban terkecil dikali banyaknya item
= Hasil penjumlahan skor maks dengan skor min dibagi dua
= Hasil penjumlahan skor min dengan median dibagi dua
= Hasil penjumlahan skor maks dengan median dibagi dua
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ii.

Analisis Data Tes
Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui skor kemampuan berpikir
kritis adalah dengan menggunakan tes. Hasil pekerjaan siswa akan diberi skor sesuai
dengan pedoman atau rubrik kemampuan berpikir kritis. Setelah data diperoleh,
kemudian dikategorikan berdasarkan skor yang diperoleh siswa dengan menggunakan
rumus seperti tabel kriteria hasil observasi diatas.

iii.

Analisis Data Wawancara
Wawancara yang digunakan adalah jenis wawancara bebas terpimpin dengan
membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang
ditanyakan. Wawancara akan dilakukan oleh 6 siswa yang dijadikan subjek penelitian,
kegiatan wawancara dilaksanakan setelah mengerjakan soal tes dengan bantuan alat
perekam. Hasil rekaman wawancara akan melalui proses enkripsi deskripsi, dan
selanjutnya dianalisa sebagai data pendukung untuk memperkuat data wawancara.

PENUTUP
Demikian rencana penelitian yang berjudul “Analisis Penyelesaian Soal Cerita
Matematika Berdasarkan Kemampuan Berpikir Kritis”. Dalam penelitian ini, Penulis berharap
penelitian dapat terlaksana dan berjalan sesuai dengan rencana. 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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Subroto, A. 2014. Kemampuan Berfikir Kreatif Siswa dengan Metode Brainstrorming pada
Pembelajaran Matematika di SMAN 1 Plosoklate. Skripsi. Tidak dipublikasikan. Kediri.
Program Studi Pendidikan Matematika UNP Kediri.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)
Nama Sekolah

: UPTD SMP Negeri 1 Semen

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas / Semester

: VIII / Ganjil

Alokasi Waktu

: 2 x 40 Menit

A. Standar Kompetensi
2. Memahami Sistem Persamaan Linier Dua Variabel dan menggunakannya dalam
pemecahan masalah.
B. Kompetensi Dasar
2.1 Menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel
C. Indikator
 Kognitif:
1. Menyebutkan perbedaan PLDV dan SPLDV
2. Mengenal SPLDV dalam berbagai bentuk dan variabel
3. Menentukan penyelesaian SPLDV dengan metode grafik, substitusi, eliminasi dan
gabungan
4. Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan SPLDV
dengan menggunakan salah satu metode
 Afektif:
1.

Kepribadian Bangsa:
 Menumbuhkan sikap kerja keras saat mengerjakan tugas
 Menekankan siswa sikap kritis saat pembelajaran berlangsung
 Memelihara sikap mandiri saat pengerjaan tugas maupun kuis

2.

Ketrampilan sosial:
 Menunjukkan sikap tekun saat mengerjakan soal.
 Menunjukkan sikap kerja sama saat diskusi kelompok
 Menyimak penjelasan guru
 Psikomotor:
 Melatih sikap teliti dalam mengerjakan soal.
 Melatih keteletian dalam menghitung.

D. Tujuan Pembelajaran
1. Menyebutkan perbedaan PLDV dan SPLDV
2. Mengenal SPLDV dalam berbagai bentuk dan variabel
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3. Menentukan penyelesaian SPLDV dengan metode grafik, substitusi, eliminasi dan
gabungan
4. Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan SPLDV
dengan menggunakan salah satu metode
E. Materi Ajar
Persamaan Linear Dua Variabel, yaitu mengenai :
1. Mengenal persamaan linear dua variabel (PLDV)
2. Menentukan himpunan penyelesaian persamaan linear dua variabel dan menggambar
grafik.
3. Mengenal sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV).
4. Menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV).
F. Model Pembelajaran
Pendekatan

: Konstektual

Metode

: Penugasan

Model

: Cooperatif

Strategi

: Siswa belajar aktif

G. Langkah Pembelajaran :
Pertemuan 1
Syntak

Skenario Pembelajaran

1. Menyampaikan apersepsi: mengingatkan sistem
persamaan linier dua variabel dengan berbagai metode
b. Menyampaikan tujuan: menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel
menggunakan metode grafik, substitusi, eliminasi dan
gabungan.
c. Menyampaikan motivasi
d. Guru menyampaikan materi tentang Sistem Persamaan
Inti
Linier Dua Variabel
e. Guru membagikan soal tentang sistem persamaan linear
dua variabel
f. Siswa mengerjakan soal yang diberikan guru
g. Guru memantau siswa dalam menyelesaikan tugas yang
diberikan
h. Evaluasi
i. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran
Penutup
hari ini
j. Guru memberikan pesan untuk mendalami materi hari
ini.
H. Alat dan Sumber Pembelajaran

Alokasi
Waktu

Pendahuluan

15
menit

50
menit

15
menit

Sumber :
Buku Matematika kelas VIII semester 1, Buku referensi lain.
Alat :
Spidol, Penghapus, Penggaris
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I. Penilaian Hasil Belajar
Indikator Pencapaian
Kompetensi

Penilaian
Bentuk
Instrumen

Teknik

 Menentukan
penyelesaian
SPLDV dengan berbagai
metode yaitu grafik, substitusi,
eliminasi, dan gabungan

Tes
tertulis

Instrumen/
Soal

Uraian

Kediri,

2015

Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran

(

Mahasiswa Penelitian

)

(Nunung Nisa’ul Kasanah)

NIP :

NPM : 11.1.01.05.0155

VISUAL THINKING SKILL DAN VERBAL SKILL MATEMATIKA SISWA DENGAN
PENDEKATAN GRUP INVESTIGATION (GI) DAN REALISTIC MATHEMATICS
EDUCATION (RME)
Rizca Ayu Febriana

rizcaayu.raf@gmail.com
Feny Rita Fiantika, M.Pd
fentfeny@gmail.com
Abstrak
Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman penulis, bahwa 60% dari 40
siswa beranggapan bahwa matematika adalah pelajaran yang membosankan dan menakutkan.
Selain itu nilai KKM di UPTD SMP Negeri 2 Gurah begitu tinggi sulit dicapai. Hal ini
dikatenakan kondisi siswa dalam proses belajar-mengajar masih cenderung pasif. Permasalahan
penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan pendekatan Grup Investigation (GI) dan
Realistic Mathematics Education (RME) di kelas VIII UPTD SMP Negeri 2 Gurah terhadap
guru dan siswa? (2) Bagaimanakah deskripsi ―Visual Thinking Skill dan Verbal Skill‖
matematika siswa dengan pendekatan Grup Investigation (GI) dan Realistic Mathematics
Education (RME) di kelas VIII UPTD SMP Negeri 2 Gurah?. Dengan pendekatan Grup
Investigation (GI) dan Realistic Mathematics Education (RME) diharapkan siswa mampu
mengembangkan potensinya dalam Visual Thinking Skill dan Verbal Skill agar siswa mampu
untuk menguasai, menerapkan, menyampaikan serta mampu mengaplikasikan matematika
dalam kehidupan nyata. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan
subjek penelitian siswa kelas VIII UPTD SMP Negeri 2 Gurah. Penelitian dilaksanakan dalam
tiga siklus, menggunakan instrumen RPP, lembar observasi guru dan siswa, wawancara bebas,
tes evaluasi, dan dokumentasi.
Kata kunci: Visual Thinking Skill, Verbal Skill, Grup Investigation (GI)
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A. Pendahuluan
Kurang minatnya siswa menerima mata pelajaran matematika yang diberikan oleh guru
adalah karena matematika sulit untuk dipahami, diterapkan, dan disampaikan. Siswa masih
mengalami kesulitan dalam mengubah masalah kedalam bentuk matematis dan kesulitan dalam
mengkomunikasikan apa yang telah dikerjakan. Hal ini sependapat dengan Husna, dkk., 2013
Salah satu penyebab rendahnya hasil belajar matematika siswa dikarenakan banyak siswa yang
menganggap matematika sulit dipelajari dan karekteristik matematika yang bersifat abstrak
sehingga siswa menganggap matematika merupakan momok yang menakutkan, padahal
penguasaan, penerapan, serta penyampaian pemecahan masalah tersebut merupakan indikator
keberhasilan dalam proses kegiatan belajar mengajar matematika. Siswa diharapkan kreatif
karena akan mempengaruhi ingatan materi yang akan diajarkan khususnya visual thinking skill
dan verbal skill siswa.
Visualisasi (Visual Thinking Skill) menurut Yin (2009) dalam Surya, 2011
mengidentifikasi pentinganya peran dari visualisasi (visual thinking) antara lain: untuk
memahami masalah, menyederhanakan masalah, melihat masalah ke koneksi terkait, memenuhi
gaya belajar individu, sebagai pengganti untuk perhitungan, sebagai alat untuk memeriksa
jawaban, dan untuk mengubah masalah kedalam bentuk-bentuk matematis. Sementara
kemampuan verbal adalah kemampuan menuangkan pengetahuan dalam bentuk bahasa,
sehingga dapat mengkomunikasikannya kepada orang lain (Winkel, 1991 dalam Silviani, dkk.,
2013). Dalam hal ini kemampuan untuk mengkaitkan suatu masalah matematis dari konkrit ke
abstrak, mengubah masalah dalam bentuk matematis dan cara untuk mengomunikasikannya
sangat diperlukan dalam proses pembelajaran terutama bidang studi matematika yang dianggap
sulit oleh siswa.
Pemilihan pendekatan pembelajaran yang tepat akan menunjang pengembangan kedua
kemampuan tersebut. Sehingga penulis menggunakan pendekatan Grup Investigation (GI) dan
Realistic Mathematics Education (RME)untuk mengembangkan Visual Thinking Skill dan
Verbal Skill matematika siswa. Pendekatan Group Investigation (GI) digunakan dalam proses
belajar Visual Thinking Skill dan Verbal Skill siswa, dimana menurut Sharan, 2009 pendekatan
Group Investigation (GI) memiliki langkah-langkah penyelidikan ilmiah dengan enam tahapan:
pengelompokkan, perencanaan, penyelidikan, pengorganisasian, presentasi,
sehingga dapat memfasilitasi siswa untuk lebih aktif dalam proses

dan evaluasi,

pembelajaran

dan

membantu siswa untuk mengkonstruksi konsep yang diperolehnya.

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. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan
mengamati suatu objek yang sifatnya tunggal, mengamati suatu fenomena atau gejala yang akan
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ditimbulkan ( Margono, 2004: 36). Fokus penelitian ini adalah analisis dan deskripsi siswa
dalam memecahkan masalah ditinjau dari Visual Thinking Skill dan Verbal Skill melalui
pendekatan Grup Investigation (GI) dan Realistic Mathematics Education (RME) pada materi
kubus dan balok.
Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif. Jenis
penelitian ini digunakan karena penulis ingin mendeskripsikan dan mengamati gejala, kejadian,
keaktifan, dan tingkah laku siswa secara langsung dan yang terjadi saat itu mulai dari awal
penelitian sampai penelitian berakhir seperti yang telah dijelaskan diatas. Penelitian deskriptif
memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian
berlangsung.peneliti bertindak sebagai perencana, perancang, pelaksana, pengumpul data, dan
pelapor penelitian. Selain itu rancangan penelitian ini diambil karena berbagai permasalahan
nyata, yaitu rendahnya Visual Thinking Skill dan Verbal Skill siswa.
Peneliti berperan sebagai pengamat partisipan yaitu sebagai guru (partisipan) dan
sebagai pengumpul data (pengamat).Peneliti sebagai partisipan bertindak menjadi guru yang
melaksanakan pembelajaran Grup Investigation (GI) dan Realistic Mathematics Education
(RME). 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 UPTD SMPN 2 Gurah kabupaten
Kediri yang beralamat di jalan Raya Turus 108 TurusGurahKabupaten Kediriuntuk
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.
1. Tahap persiapan: mengajukan judul penelitian, melakukan bimbingan, observasi ke
sekolah, meminta surat izin penelitian, mengajukan surat izin Kelapa UPDT SMPN
2 Gurah, konsultasi dengan guru matematikaUPDT SMPN 2 Gurah.
2. Tahap pelaksanaan: menyiapkan perangkat pembelajaran dan instrumen, menguji
validitas instrumen, uji coba keterbacaan. Uji coba, melakukan kegiatan belajar
mengajar kelas eksperimen.
3. Tahap pengamatan: mengobservasi siswa saat kegiatan belajar mengajar, melakukan
wawancara, mengadakan tes akhir.
4. Tahap pengolahan data: menganalisis proses pemecahan masalah siswa ditinjau dari
Visual Thinking Skill dan Verbal Skill siswa dan membuat kesimpulan hasil
penelitian
Prosedur pengumpulan data penelitian ini menggunakan 4 metode berikut.
1.

Lembar observasi guru dan siswa
Lembar observasi digunakan untuk mendeskripsikan dan secara sistematik
terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
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2.

Tes
Tes digunakan untuk mengetahui Visual Thinking Skill dan Verbal Skill siswa

3.

Wawancara
Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan agar pewawancara dapat memberi
penjelasan secara eksplisit tentang tujuan penelitian, dan informasi yang diperoleh
lebih dapat terperinci.

4.

Dokumentasi
Hasil penelitian akan lebih kredibel jika didukung oleh foto-foto. Oleh karena
itu peneliti akan menggunakan dokumentasi berupa foto-foto aktivitas siswa dan
guru untuk mendukung hasil penelitian.

C. Pembahasan
Berikut ini akan diuraikan contoh penerapan pengajaran menggunakan pendekatan
Grup Investigation (GI) dan Realistic Mathematics Education (RME) pada materi kubus dan
balok.
Satuan Pendidikan
: UPTD SMP Negeri 2 Gurah
Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas/Semester

: VIII/Genap

Alokasi Waktu : 4 x 40 Menit
Standar Kompetensi

: Geometri dan Pengukuran (Kubus dan Balok)
5. Memahamisifat-sifatkubus, balok, prisma, limas, dan bagianbagiannya, sertamenentukanukurannya

Kompetensi Dasar

: 5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok,
prisma dan limas

A. Indikator
1. Kognitif:
a. Mengenal luas permukaan kubus dan balok
b. Menyebutkan rumus luas permukaan kubus dan balok
2. Afektif:
Menumbuhkan sikap saling kerjasama dalam mendiskusikan menemukan rumus luas
permukaan kubus dan balok melalui jaring-jaring
3. Psikomotor:
a. Mensketsa gambar jaring-jaring kubus dan balok dengan skala tertentu untuk
menunjukkan luas permukaan kubus dan balok
b. Mendemonstrasikan penemuan rumus luas permukaan kubus dan balok melalui
jaring-jaring
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B.

Tujuan Pembelajaran
1. Kognitif:
a. Siswa dapat mengenal luas permukaan kubus dan balok dengan menunjukkan
gambar jaring-jaringnya
b. Siswa dapat menyebutkan rumus luas permukaan kubus dan balok dengan tepat
2. Afektif:
Siswa mampu menumbuhkan sikap saling kerjasama dalam mendiskusikan
menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok melalui jaring-jaring, bersama
teman kelompoknya dengan diskusi tanya jawab tentang rumus luas permukaan kubus
dan balok menggunakan jaring-jaring kubus dan balok
3. Psikomotor:
a. Siswa mampu mensketsa gambar jaring-jaring kubus dan balok dengan skala
tertentu agar mampu menunjukkan luas permukaan kubus dan balok
b. Siswa mampu mendemonstrasikan penemuan rumus luas permukaan kubus dan
balok melalui jaring-jaring dengan menjelaskan kembali penemuan rumus luas
permukaan kubus dan balok

C. Materi Pembelajaran
1. Luas Permukaan Kubus
2. Luas Permukaan Balok
D. Model/Metode Pembelajaran

E.

Pendekatan

: Discovery Learning (Penemuan)

Model Pembelajaran

: Group Investigation (GI)

Metode

: Diskusi Kelompok, Tanya Jawab

Strategi Pembelajaran

: Siswa Aktif Belajar

Alat/Media/ Sumber Belajar
1. Alat/Bahan

: Penggaris, Gunting, Kertas Berpetak, Karton, Alat Perekat

2. Media

: Papan Tulis/White Board, Spidol

3. Sumber

:

Buku KTSP Seribu Pena Matematika Untuk SMP/MTs kelas VIII Hal. 147-169,
Erlangga 2008
F.

Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Pendahuluan

1. Guru mengawali pelajaran dengan memberi salam dan
memimpin do‘a bersama-sama sesuai dengan agama yang
dianutnya
2. Guru memeriksa kehadiran siswa
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai
yaitu menghitung dan mendemonstrasikan penemuan luas

Alokasi
Wak
tu
1‖
2‖
2‖
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4.
5.

Inti

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
1.

Penutup

2.

3.

4.

permukaan kubus dan balok dengan jaring-jaring kubus dan
balok
Guru memberikan gambaran awal tentang luas permukaan kubus
dan balok
Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk mendorong rasa
ingin tahu siswa dan menumbuhkan sikap semangat dalam
mengikuti pelajaran matematika tentang luas permukaan kubus
dan balok
Guru memberikan penjelasan tentang mekanisme proses
pembelajaran
Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok heterogen
dengan tiap kelompok terdiri atas 5 orang
Guru membagi permasalahan tentang luas permukaan dengan
penemuan jaring-jaring kubus dan balok kepada setiap kelompok
Guru meminta perwakilan dari tiap kelompok maju kedepan
untuk mengambil tugas/masalah yang telah dibagi untuk
didiskusikan bersama kelompoknya
Perwakilan salah satu siswa maju kedepan untuk mengambil
tugas/masalah yang diberikan guru
Guru menugaskan siswa untuk mendiskusikan masalah sesuai
dengan yang telah diberikan
Siswa berdiskusi dengan kelompoknya tentang masalah yang
telah diberikan oleh guru
Siswa diminta agar menggunakan alat/media yang ada disekitar
mereka sesuai kebutuhan
Siswa membuat media sesuai kebutuhan dengan dipantau dan
diamati oleh guru
Guru memfasilitasi siswa untuk menanyakan hal-hal yang belum
dipahami terkait tugas yang diberikan
Guru memberitahu siswa untuk menyiapkan hasil diskusi dan
membuat ringkasannya
Guru meminta perwakilan setiap kelompok untuk
menyajikan/mempresentasikan hasil diskus kelompoknya
masing-masing
Guru memberikan penghargaan kepada siswa
Secara bersama-sama guru dan siswa menyimpulkan kembali
tentang penemuan rumus permukaan kubus dan balok dengan
menggunakan jaring-jaringnya
Guru mengakhiri pelajaran dengan memberikan pesan untuk
tetap belajar dan mampu mengingat/mengulang kembali
pelajaran untuk kemudian diterapkan pada pembelajaran
berikutnya
Guru mengingatkan siswa tentang materi yang akan dibahas
pada pertemuan berikutnya yaitu menghitung luas permukaan
kubus dan balok
Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam.

5‖
2‖

5‖
2‖
4‖
1‖
1‖
2‖
25‖
1‖
5‖
1‖
5‖
9‖
2‖
5‖
2‖
1‖
1‖

G. Penilaian
1. Kognitif
a. Prosedur

: awal

b. Teknik

: tes tulis

c. Bentuk/Alat : tanya jawab
d. Instrumen

: terlampir pada LKS
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2. Afektif
a. Prosedur

: proses

b. Teknik

: non tes

c. Bentuk/Alat : pengamatan
d. Instrumen

: terlampir pada LKS

3. Psikomotor
a. Prosedur

: akhir

b. Teknik

: tes unjuk kerja

c. Bentuk/Alat

: laporan unjuk kerja dan presentasi

d. Instrumen

: terlampir pada LKS

Dari kegiatan pembelajaran tersebut peneliti menentukan kisi-kisiVisual Thinking Skill dan
Verbal Skill sebagai berikut.

No

Aspek

Visual Thinking Skill
1
Siswa kreatif dalam
memecahkan masalah

2

Dengan bimbingan
dari guru, siswa
mampu merubah
masalah kedalam
bentuk matematisnya,
dapat berupa gambar,
simbol, angka, dll.

Verbal Skill
1
Mengolah informasi
menjadi pengetahuan
baru dan
menyampaikan
pengetahuan yang
dimiliki kepada orang
lain.

Indikator Pengembangan

Jumlah
item

a. Siswa menuliskan rumus
b. Siswa
mensubtitusikan
yang
diketahui kedalam rumus
c. Siswa menuliskan keterkaitan
perhitungan dengan yang dituliskan
sebelumnya
d. Siswa
menuliskan
dan
menyebutkan bagian-bagian dari
media yang dibuat
a. Siswa
menggambarkan
dari
pertanyaan
b. Siswa menuliskan apa yang
diketahui dalam soal
c. Siswa menuliskan apa yang
ditanyakan
d. Siswa menggunakan media dalam
pengerjaannya

1
1

a. Siswa menyebutkan pengertian
luas permukaan kubus dan
balok setelah guru memberikan
informasi
b. Siswa
mencari
serta
menuliskan
rumus
luas
permukaan kubus dan balok
melalui pendekatan jaringjaringnya

1

1
1

1
1
1
1

1

Analisis penelitian
Penlitian ini merupakan penelitian deskriptif sehingga analisis data yang digunakan untuk
mengolah data menggunakan metode
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1.

2.
3.

4.

5.

Mengamati proses pembelajaran dengan pendekatan Grup Investigation (GI) dan Realistic
Mathematics Education (RME) hasil observasi akan terkumpul yang dibutuhkan dalam
penelitian.
Melakukan observasi, wawancara dan memberikan tes evaluasi untuk mengetahui fakta
dan realita Visual Thinking Skill dan Verbal Skill matematika siswa
Reduksi Data (data reduction)
Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang diperoleh di
dalam lapangan ditulis/ diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci.
Penyajian Data (Data Display)
Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,
flowchart, dan sejenisnya.
Conclusion Drawing/Verification
Dari data yang diperoleh, kemudian dikategorikan, dicari tema dan polanya kemudian
ditarik kesimpulan. Penyimpulan juga berdasarkan tahapan kemampuan berpikir dalam
taksonomi Bloom dengan menggunakan pendekatan Group Investigation (GI) dan Realistic
Mathematics Education (RME) dan proses pembelajaran menggunakan pendekatan Group
Investigation (GI) dan Realistic Mathematics Education (RME) melalui observasi siswa
kelas VIII UPTD SMP Negeri 2 Gurah.

D. Simpulan dan saran
Berdasarkan uraian diatas dpat disimpulkan bahwa pendekatan Group Investigation
(GI) dan Realistic Mathematics Education (RME) merupakan langkah awal dalam memperoleh
pengetahuan baru berdasarkan pengalaman pada aktivitas nyata sehingga akan membentuk
Visual Thinking Skill dan Verbal Skill siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. Dalam
pembelajaran Group Investigation (GI) dan Realistic Mathematics Education (RME), guru
dituntut mampu memberikan masalah matematika yang terkait dengan dunia nyata. Oleh karena
itu peneliti ingin melakukan penelitian tentang Visual Thinking Skill dan Verbal Skill
Matematika Siswa dengan Pendekatan Grup Investigation (GI) dan Realistic Mathematics
Education (RME).
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Universitas Nusantara PGRI Kediri
Abstrak
Penalaran dalam matematika memiliki peran yang sangat penting dalam proses berfikir
seseorang. Penalaran juga merupakan pondasi dalam pembelajaran matematika. Bila
kemampuan bernalar siswa tidak dikembangkan, maka bagi siswa matematika hanya akan
manjadi materi yang mengikuti serangkaian prosedur dan meniru contoh-contoh tanpa
mengetahui maknanya (Ma‘sum, 2012: 3). Hal ini sejalan terkait yang penulis temui saat praktik
pengalaman lapangan (PPL) menunjukkan bahwa sedikit siswa yang mengunakan penalaran
untuk memecahkan masalah matematika. Mereka cenderung menunggu jawaban yang
dikerjakan oleh temannya atau jawaban yang diberikan guru di papan tulis. Dibuktikan dengan
hasil belajar siswa pada salah satu materi yang membutuhkan penalaran yaitu geometri. Hasil
dari ulangan harian mereka menyatakan bahwa dari 32 siswa hanya 14 siswa yang nilainya
mencapai KKM yang ditentukan yaitu 78, sedangkan sisanya nilainya dibawah KKM.
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui penalaran matematis siswa dalam pembelajaran matematika melalui
Problem Based Learning dengan pendekatan scientific 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: Penalaran matematis, Problem Based Learning, Pendekatan Scientific
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A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
Kurikulum 2013 sudah disahkan dan penerapan untuk beberapa jenjang pun sudah
dimulai di tahun pelajaran 2013/2014. Kurikulum ini menekankan pada dimensi pedagogik
modern dalam pembelajaran, yaitu dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Penerapan
pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam pembelajaran meliputi mengamati,
menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta (Majid, 2013:
211). 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.
Pemilihan metode yang tepat dapat menunjang pembelajaran, sehingga penulis
menggunakan metode yang tepat yaitu Problem Based Learning. Menurut (Suyanto, 2013:
154) metode mengajar ini, pendidik memberikan bekal kepada siswa tentang kemampuan
untuk memecahkan masalah dengan menggunakan kaidah ilmiah tentang teknik dan
langkah-langkah berfikir kritis dan rasional.
Problem based Learning sangat terkait dengan kemampuan siswa dalam membaca
dan memahami bahasa soal cerita, menyajikan dalam model matematika, merencanakan
perhitungan dari model matematika, serta menyelesaikan perhitungan dari soal-soal yang
tidak rutin. Pencapaian kemampuan pemecahan masalah matematika memerlukan
penalaran matematika yang baik (Anisa, 2014: 3).
Penalaran dalam matematika memiliki peran yang sangat penting dalam proses
berfikirsiswa. Penalaran juga merupakan pondasi dalam pembelajaran matematika. Bila
kemampuan bernalar siswa tidak dikembangkan, maka bagi siswa matematika hanya akan
manjadi materi yang mengikuti serangkaian prosedur dan meniru contoh-contoh tanpa
mengetahui maknanya (Ma‘sum, 2012: 3). Hal ini sejalan terkait yang penulis temui saat
praktik pengalaman lapangan (PPL) menunjukkan bahwa tidak banyak siswa yang mau dan
suka mengunakan nalarya untuk memecahkan masalah matematis. Mereka lebih cenderung
menunggu jawaban yang dikerjakan oleh teman-temanya atau jawaban yang telah
diberikan guru di papan tulis. Dibuktikan dengan hasil belajar siswa pada salah satu materi
yang membutuhkan penalaran yaitu geometri. Hasil dari ulangan harian mereka
menyatakan bahwa dari 32 siswa hanya 14 siswa yang nilainya mencapai KKM yang
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ditentukan yaitu 78, sedangkan sisanya nilainya dibawah KKM. Hal ini menunjukkan
bahwa kemampuan penalaran matematis siswa dalam menyelesaikan soal geometri masih
rendah.
Dari sini jelas bahwa kemampuan bernalar (reasoning ability) merupakan salah satu
kompetensi matematika yang ingin dicapai dalam pembelajaran matematika. Hal tersebut
yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul ―PROBLEM
BASED LEARNING DENGAN PENDEKATAN SCIENTIFIC UNTUK MENGETAHUI
PENALARAN MATEMATIS SISWA PADA PEMBELAJARAN GEOMETRI ‖.
2. Pertanyaan Penelitian
Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk
pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran geometri menggunakan pendekatan
scientific dengan model problem based learning pada siswa kelas VIII SMP
Negeri 1 Prambon?
2. Bagaimanakah penalaran matematis siswa pada pembelajaran geometri
menggunakan pendekatan scientific dengan model Problem based learning
pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Prambon?
3. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini
betujuan sebagai berikut:
1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pembelajaran geometri pada
materi bangun sisi datar menggunakan pendekatan scientific dengan model
problem based learning.
2. Untuk mengetahui bagaimana penalaran matematis siswa dalam pembelajaran
geometri pada materi bangun sisi datar menggunakan pendekatan scientific
dengan model problem based learning.
4. Kegunaan Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti berharap semoga hasil penelitian dapat
memberikan manfaat terutama pada pembelajaran matematika. Selain itu dapat
meningkatkan mutu, proses dan hasil pembelajaran.

B. Metode
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian studi kasus. Studi kasus adalah studi yang mengekplorasi suatu masalah
dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan
berbagai sumber informasi. Hal yang akan di ekplorasi dalam penelitian ini adalah
penalaran matematis siswa dengan penerapan model pembelajaran problem based learning
dengan pendekatan Scientific berdasarkan tes penalaran matematis dengan kriteria yang
301

telah ditentukan dan pelaksanaan pembelajaran dengan model problem based learning
dengan pendekatan scientific.
Subjek dalam penelitian ini adalah 6 siswa kelas VIII-A SMPN 1 Prambon
Nganjuk, yaitu 2 siswa berkemampuan tinggi, berkemampuan sedang, dan berkemampuan
rendah. Pengelompokan kemampuan tersebut berdasarkan nilai ulangan harian yang siswa
peroleh sebelumnya.
Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan Lembar kerja siswa (LKS). Adapun instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Lembar Observasi
Pada penelitian ini menggunakan dua lembar observasi, yaitu lembar observasi
guru dan lembar observasi siswa keduanya dipilih untuk mengamati proses
pelaksanaan pembelajaran menggunakan model problem based learning dengan
pendekatan scientific pada materi bangun ruang sisi datar dan untuk mengetahui
penalaran matematis siswa.
2. Soal Tes Penalaran
Tes ini dibuat oleh peneliti dan sebelumnya telah divalidasi yang berisi soal-soal
yang digunakan untuk mengetahui penalaran matematis siswa pada materi bangun
ruang sisi datar. Tes ini dikerjakan siswa secara individu. Soal tes penalaran tediri dari
empat soal yang disesuaikan dengan indikator penalaran matematis.
3. Pedoman Wawancara
Pedoman wawancara digunakan sebagai panduan wawancara untuk menggali
penalaran matematis siswa, karena langkah-langkah penalaran tidak semua tampak
pada tulisan (jawaban) siswa.
4. Dokumentasi
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi visual dimana
dokumentasi berupa gambar dari pelaksanan penelitian di lapangan. Dokumentasi
visual dapat meminimalisir adanya manipulasi data.

C. Pembahasan
Berikut ini akan diuraikan contoh penerapan pengajaran menggunakan pembelajaran
Problem Based Learning pada materi bangun ruang sisi datar.
Satuan Pendidikan

: SMP Negeri 1 Prambon

Kelas/Semester

: VIII / II

Mata Pelajaran

: Matematika

Materi pokok

: Bangun ruang sisi datar - Limas

Waktu

: 2 x 40 menit
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A. Kompetensi Inti SMP kelas VIII:
KI 1

:

KI 2

:

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya.
KI 3
:
Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
KI 4
: Mengolah, menyaji, dan menalar 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
Kompetensi Dasar
1.1 Menghargai dan menghayati ajaran agama
yang dianutnya.
2.1

Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik,
konsisten dan teliti, bertanggung jawab,
responsif, dan tidak mudah menyerah dalam
memecahkan masalah.

Indikator Pencapaian Kompetensi
1.1.1 Mengungkapkan rasa syukur
dengan cara mengikuti
pembelajaran dengan baik.
2.1.1 Menunjukkan sikap teliti,
bertanggung jawab pada saat
mengerjakan tugas yang terkait
dalam luas permukaan limas.
2.1.2

2.1.3

2.2

3.1

Memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan
ketertarikan pada matematika serta
memiliki rasa percaya pada daya dan
kegunaan matematika, yang terbentuk
melalui pengalaman belajar
Menentukan luas permukaan dan volume
kubus, balok, prisma, dan limas

Bersikap responsif dan tidak
mudah menyerah dalam
mengerjakan tugas pada saat
proses pembelajaran luas
permukaan limas berlangsung.
Menunjukkan sikap konsiten
terhadap prinsip-prinsip luas
permukaan limas dalam
menyelesaikan masalah.

Menyebutkan unsur-unsur limas
3.1.1
3.1.2

3.1.3
3.1.4

Menemukan rumus luas
permukaan limas melalui jaringjaring limas
Menghitung luas permukaan
limas
Menyelesaikan masalah dalam
kehidupan sehari-hari yang
berkaitan dengan luas permukaan
limas

C. Tujuan Pembelajaran
Melalui pengamatan, tanya jawab, penugasan individu dan kelompok, diskusi kelompok,
siswa dapat:
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1. Menyebutkan unsur-unsur limas dengan benar
2. Menemukan rumus luas permukaan limas melalui jaring-jaring limas dengan benar
3. Menghitung luas permukaan limas dengan benar
4. Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan luas
permukaan limas dengan benar
5. Memiliki rasa tanggung jawab saat menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan luas
permukaan limas dengan baik
6. Terampil mengemukakan hasil diskusi secara lisan maupun tertulis dengan baik
D. Materi Pembelajaran :
Bangun ruang sisi datar-Limas
E. Metode Pembelajaran
1. Model

: PBL (Problem Based Learning)

2. Pendekatan

: Pendekatan ilmiah (scientific),

F. Media,Alat, dan Sumber Pembelajaran
1. Media

: Papan tulis, White Board

2. Alat/bahan

: Penggaris, kertas

3. Sumber Belajar:
a. Lembar Kerja Siswa
b. Buku siswa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
c. Buku guru, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
G. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan

Syntak
1.

2.

3.

Pendahuluan
4.

L1

5.
L1

Deskripsi Kegiatan
Guru
Siswa
Guru mengucapkan
1. Siswa menjawab salam
salam dan meminta
dari guru dan berdoa
salah satu siswa untuk
sesuai keyakinan
memimpin doa.
masing-masing
Guru menanyakan
2. Siswa menjawab kabar
kabar dan mengecek
dan absensi kehadiran
kehadiran siswa
Guru mengingatkan
3. Siswa mengaitkan
kembali materi
kembali materi
pertemuan
pertemuan sebelumnya
sebelumnya yaitu
yaitu tentang luas
tentang luas
permukaan prisma
permukaan prisma
Guru menyampaikan
4. Siswa memahami tujuan
tujuan pembelajaran
pembelajaran yang ingin
yang ingin dicapai
dicapai yaitu
yaitu menyelesaikan
menyelesaikan masalah
masalah yang
yang berkaitan dengan
berkaitan dengan luas
luas permukaan limas
permukaan limas
Guru memotivasi
5. Siswa termotivasi
siswa tentang
dengan penjelasan guru
kegunaan materi luas

Alokasi
waktu

Metode

Ceramah

Tanya jawab

Tanya jawab

Ceramah

Ceramah
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permukaan limas
dalam kehidupan
sehari-hari.

L2

L3

L3

L4

L5

L6

1. Guru memberikan
penjelasan tentang
mekanisme proses
pembelajaran.
2. Guru membagi siswa
kedalam beberapa
kelompok secara
heterogen setiap
kelompok terdiri dari
4 orang
3. Guru membagi
lembar kerja siswa
(LKS) yang berisikan
masalah dan langkahlangkah pemecahan
4. Guru meminta siswa
mengamati dan
mencermati masalah
secara individu
maupun kelompok
yang berkaitan degan
kehidupan sehari-hari
misalnya luas
pemukaan atap rumah
1. Guru guru
memancing siswa
untuk mengajukan
pertanyaan terkaitan
kesulitan dengan
masalah yang
disajikan
2. Guru berkeliling
mencermati siswa
bekerja dan
menemukan berbagai
kesulitan yang
dialami siswa,
kemudian
menanyakan hal-hal
mana yang kurang
dipahami oleh siswa.
3. Guru memberi
bantuan berkaitan
kesulitan yang
dialami siswa secara
individu maupun
kelompok.
1. Guru meminta siswa
untuk menghimpun
berbagai konsep dan

Mengamati
1. Siswa mendengarkan
penjelasan tentang
mekanisme proses
pembelajaran.
2. Siswa berkelompok
secara heterogen setiap
kelompok terdiri dari 4
orang

3. Siswa menerima lembar
kerja siswa (LKS) yang
berisikan masalah dan
langkah-langkah
pemecahan
4. Siswa mengamati dan
mencermati masalah
secara individu maupun
kelompok yang berkaitan
degan kehidupan seharihari misalnya luas
pemukaan atap rumah

Menanya
1. Siswa mengajukan
pertanyaan terkait
kesulitan dengan
permasalahan yang
disajikan guru.

2. Siswa berdiskusi dengan
kelompok untuk
memecahkan masalah
dan menanyakan hal-hal
yang belum dipahami

3. Siswa memperhatikan
penjelasan terkait
kesulitan yang dialami
siswa

Menalar
1. Siswa menghimpun
berbagai konsep dan
aturan matematika yang

Ceramah

Diskusi

Ceramah
Praktik

Scientific
mengamati

Scientific
Menanya,
diskusi,
tanya
jawab

Diskusi,
tanya
jawab

Ceramah

Scientific
Menalar,
diskusi
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2.

3.
L7
4.

5.
L8

L9

L9

L10

L11

L12

L12

aturan matematika
yang sudah dipelajari
serta memikirkan
strategi untuk
memecahkan masalah
Guru mengondisikan
siswa agar bekerja
sama dalam kelompok
Guru memotivasi
siswa agar terlibat
aktif dalam
pemecahan masalah
Guru meminta siswa
untuk menyelidiki
hubungan-hubungan
antara permasalahan
berdasarkan informasi
dan data terkait.
Guru meminta siswa
mendiskusikan cara
yang digunakan untuk
menemukan semua
kemungkinan

1. Guru meminta siswa
untuk mencoba cara
yang telah ditemukan
untuk pemecahan
masalah yang tepat.
2. Guru membimbing
siswa menyusun
laporan diskusi
3. Guru memberikan
bantuan berkaitan
kesulitan siswa yang
dialami dalam
menyusun laporan

1. Guru meminta siswa
menyiapkan hasil
diskusi yang akan di
persentasikan
2. Guru meminta salah
satu perwakilan
kelompok untuk
mempersentasikan
hasil diskusinya
3. Guru meminta siswa
dari kelompok lain
untuk mengajukan
pertanyaan, dan saran
dalam rangka
penyempurnaan
4. Guru meminta

sudah dipelajari serta
memikirkan strategi
untuk memcahkan
masalah
2. Siswa bekerja sama
dengan kelompok
masing-masing.
3. Siswa termotivasi dan
terlibat aktif dalam
pemecahan masalah.
4. Siswa menyelidiki
hubungan-hubungan
antara permasalahan
berdasarkan informasi
dan data terkait.
5. Siswa mendiskusikan
cara yang digunakan
untuk menemukan
semua kemungkinan
Mencoba
1. Siswa mencoba cara
yang telah ditemukan
untuk pemecahan
masalah yang tepat.
2. Siswa memperhatikan
saat guru membimbing
menyusun laporan
diskusi
3. Siswa menerima dan
memperhatikan
penjelasan berkaitan
kesulitan siswa yang
dialami dalam
menyusun laporan
Menyaji
1. Siswa merespon dengan
menyiapkan hasil
diskusi yang akan di
persentasikan
2. Salah satu perwakilan
kelompok bersiap-siap
untuk
mempersentasikan hasil
diskusinya
3. Siswa mengajukan
pertanyaan, dan
memberi saran dalam
rangka penyempurnaan

4. Siswa

Diskusi

Ceramah

Scientific
Menalar,
praktek

Diskusi

Scientific
Mencoba

Ceramah

Ceramah

Praktek

Praktek

Diskusi,
Praktek

Diskusi,
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L12

L13

L14

Penutup

perwakilan kelompok
yang memiliki cara
dan hasil berbeda
dengan kelompok
sebelumnya untuk
mempersentasikan
5. Guru meminta siswa
dari kelompok lain
untuk mengajukan
pertanyaan dan saran
untuk mengetahui
letak perbedaan
sehingga didapat
pemahaman yang
rasional.
6. Guru memberikan
penghargaan atau
apresiasi kepada
kelompok atau
individu yang terlibat
aktif selama proses
diskusi dan persentasi.
7. Dengan tanya jawab
guru mengarahkan
siswa pada
kesimpulan mengenai
permasalahan tersebut
1. Guru bersama dengan
siswa menyimpulkan
kegiatan pembelajaran
2. Guru mengakhiri
kegiatan dan
mengucap salam.

mempersentasikan cara
dan hasil berbeda
dengan kelompok
sebelumnya untuk
mempersentasikan
5. Siswa mengajukan
pertanyaan dan saran
untuk mengetahui letak
perbedaan sehingga
didapat pemahaman
yang rasional.

6. Siswa menerima
penghargaan atau
apresiasi yang telah
diberikan oleh guru
karena terlibat aktif
selama proses diskusi
dan persentasi
7. Siswa menjawab
pertanyaan yang
mengarahkan siswa
pada kesimpulan
permasalahan tersebut.
1. Siswa bersama-sama
menyimpulkan
kegiatan pembelajaran.
2. Siswa menjawab salam.

Praktek

Diskusi,
Praktek

Ceramah

Ceramah

Ceramah

Dari kegiatan pembelajaran tersebut peneliti menentukan kisi-kisi penalaran matematis sebagai
berikut.
Tabel 1.2
Kisi-kisi penalaran matematis
Jumlah
No. Variabel
Indikator pengembangan
item
1
kemampuan seseorang a. Memperkirakan solusi untuk
untuk melakukan
proses penyelesaian soal
kegiatan atau proses
matematika
1
berpikir logis dan
b. Menggunakan pola-pola
analitik berdasarkan
yang diketahui dari soal
1
pernyataan
matematika
matematika yang telah c. Menghubungkan pola yang
Penalaran dipercaya
1
diketahui dari soal untuk
matematis kebenarannya sampai
menganalisa situasi
akhirnya didapatkan
matematik yang ada
1
kesimpulan
d. Menyusun argumen dengan
menggunakan langkah1
langkah penyelesaian
e. Menarik kesimpulan dengan
memberikan alasan
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Tehnik Analisis Data
1. Data reduksi (Reduksi data)
a. Data Observasi: aktivitas siswa dan guru dikatakan baik dalam kegiatan
pembelajaran jika minimal memenuhi prosentase pencapaian 76% - 85%.
b. Data soal tes: hasil tes penalaran dinilai dengan berpedoman pada alternatif
jawaban dan rubrik penilaian. Kemudian Dari hasil tersebut akan dikriteriakan
kemampuan penalaran matematis siswa. Adapun pengkriteriaannya sebagai
berikut.
Tabel 1.3
Kriteria Penalaran Matematis
Kriteria
Nilai
Sangat baik
85-100
Baik
75-84
Cukup
65-74
Kurang
≤64
2. Data Display (penyajian data)
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Yang
paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitataif adalah
dengan teks yang bersifat naratif.
3. Conclusion Drawing/verification
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif akan dapat menjawab rumsusan masalah yang
dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena sebagaimana dijelaskan di
atas bahwa masalah dan rumusan masalh dapat berkembang setelah penelitian berada
di lapangan

D. Simpulan dan saran
Berdasarkan hasil analisis penulis dari berbagai sumber, pembelajaran Problem
based learning dapat merangsang siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, membantu
siswa mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, keterampilan
intelektual menjadi pembelajar yang mandiri dan mampu membantu meningkatkan
pemahaman siswa dalam pembelajaran. Selain itu kelemahan dari Problem Based
Learing adalah memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang lama dalam proses
pemecahan masalah. Dengan mengunakan pendekatan scientific yang memiliki
langkah-langkah ilmiah diharapkan siswa mampu memahami materi yang disampaikan
guru dengan baik.
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Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk menelaah pengembangan sense making siswa MTS setelah
mendapatkan pembelajaran dengan Pendekatan Matematika Realistik (PMR). Jenis penelitian
yang dilakukan adalah penelitian berbasis masalah. Permasalahan penelitian ini adalah (1)
Bagaimanakah pelaksanaan Pendekatan Matematika Realistik di kelas VIII MTS Rhaudlatut
Thalabah? (2) Bagaimanakah perkembangan sense making siswa dengan pendekatan
matematika realistik di kelas VIII MTS Rhaudlatut Thalabah? (3) Apakah pendekatan
Matematika Realistik dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VIII MTS
Rhaudlatut Thalabah?. Dengan Pendekatan Matematika Realistik diharapkan siswa mampu
mengembangkan sense making serta dapat mengaplikasikan matematika dalam kehidupan
nyata. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan subjek penelitian
siswa kelas VIII MTS Rhaudlatut Thalabah. Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan
data dalam penelitian ini berupa hasil observasi guru & siswa, tes evaluasi, hasil wawancara dan
dokumentasi. Hasil data penelitian akan di analisis setelah peneliti melakukan penelitian.
Kata Kunci: Sense Making, Pendekatan Matematika Realistik (PMR).
A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan
Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Sepertihalnya yang dikemukakan pemerintah
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melalui Undang-undang No. 20 Tahun 2003 menegaskan bagaimana arah pembangunan
pendidikan nasional dan kualitas individu yang diharapkan. Namun pada faktanya
pendidikan di Indonesia belum seperti yang diharapkan, pernyataan ini didukung Zulkardi
(dalam Indrawati, 2006: 42) dua masalah utama dalam pendidikan matematika di Indonesia
adalah rendahnya prestasi siswa (rendahnya daya saing siswa diajang Internasional dan
rendahnya nilai rata-rata EBTANAS murni nasioanal khususnya matematika) serta
kurangnya minat mereka dalam belajar matematika (matematika dianggap sulit dan
diajarkan dengan metode yang tidak menarik karena guru menerangkan, sedangkan siswa
hanya mencatat. Diduga, pendekatan pembelajaran matematika yang dipakai kurang
menarik. Hal ini terjadi karena guru masih menggunakan pendekatan matematika yang
kurang mengena pada kelas tersebut. Terlihat pula dari nilai matematika untuk ujian
tengah semester terdapat 70% siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM). Diketahui bahwa

kemampuan siswa belum mampu untuk menjawab soal

berbentuk cerita. Hal ini ditegaskan oleh pernyataan Jenning dan Dunne (dalam Soviawati,
2001: 80) ―Kebanyakan siswa mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan matematika
kedalam situasi kehidupan nyata. Salah satu strategi untuk memotivasi belajar siswa adalah
dengan cara mendekatkan matematika ke dalam kehidupan siswa.. Salah satu pembelajaran
matematika yang berorientasi pada matematisasi pengalaman sehari-hari (mathematize of
everyday experience) dan menerapkan matematika dalam kehidupan yang riil adalah
Pendekatan Matematika Realistik (PMR). Menurut Zainuri (dalam Soviawati, 2001: 81) ―
PMR merupakan pendekatan matematika sekolah yang dilaksanakan dengan menempatkan
realitas dan pengalaman siswa sebagai titik awal pembelajaran‖. Pembelajaran yang
menggunakan Pendekatan Matematika Realistik pertama kali dikembangkan dan
dilaksanakan di Belanda dan dipandang sangat berhasil untuk mengembangkan pengertian
dan kemampuan berfikir siswa.
Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang
berjudul ―Implementasi Pendekatan Matematika Realistik (PMR) Untuk Mengembangkan
Sense Making Siswa Pada Pembelajaran Matematika Kelas VIII MTS Raudlatut
Thalabah‖.
2. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikembangkan diatas, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimanakah pelaksanaan Pendekatan Matematika Realistik di kelas VIII MTS
Raudlatut Thalabah?

b. Bagaimanakah perkembangan sense making siswa dengan Pendekatan Matematika
Realistik di kelas VIII MTS Raudlatut Thalabah?

c. Apakah Pendekatan Matematika Realistik dapat meningkatkan hasil belajar
matematika siswa kelas VIII MTS Raudlatut Thalabah?
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3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pendekatan Matematika Realistik di kelas VIII
MTS Raudlatut Thalabah.
2. Mendeskripsikan sense making siswa pada pembelajaran matematika kelas VIII
MTS Raudlatut Thalabah.
3. Untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa kelas VIII MTS Raudlatut
Thalabah melalui Pendekatan Matematika Realistik.
4. Kegunaan Penelitian
Berkaitan dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat
memberikan manfaat terhadap pembelajaran matematika dan meningkatkan proses dan
hasil belajar.

B. Metode
Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena metode penelitian kualitatif
adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah,
(sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci,
teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat
induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi
(Sugiono, 2014: 1). Fokus penelitian ini adalah analisis dan deskripsi siswa dalam
memecahkan masalah ditinjau dari sense making siswa melalui Pendekatan Matematika
Realistik (PMR) pada materi kubus dan balok.
Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti bertindak sebagai
pengumpul data dan sebagai instrument aktif dalam upaya mengumpulkan data-data di
lapangan seperti hasil observasi guru, observasi siswa, hasil wawancara, dan hasil tes
evaluasi. Tahapan dalam penelitian ini meliputi: tahap persiapan, pelaksanaan, dan
penyelesaian.
Rencana kegiatan pada penelitian ini diuraikan sebagai berikut:
1. Tahap persiapan : pengajuan judul skripsi, permohonan pembimbing, pembuatan
proposal penelitian, survey ke sekolah yang digunakan untuk penelitian, permohonan
ijin penelitian, menyusun instrumen penelitian yang terdiri dari Silabus, Rencana
Pembelajaran, soal-soal evaluasi hasil belajar, lembar wawancara dan lembar observasi.
2. Tahap pelaksanaan : Validasi ahli, uji keterbacaan, dan uji coba.
3. Tahap Pelaksanaan : Pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan penulis setelah semua
instrumen memenuhi kriteria baik.
Prosedur Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa instrumen sebagai
berikut :
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4. Lembar observasi
Lembar observasi ini berupa lembar observasi siswa dan lembar observasi guru yang
digunakan untuk mendeskripsikan penerapan metode sense making pada pembelajaran
matematika.
5. Wawancara
Wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang disediakan penulis.
6. Soal tes evaluasi
Soal tes yang diberikan pada peserta didik digunakan penulis untuk mengetahui
koneksi matematika.
Semua instrumen dalam penelitian akan divalidasi terlebih dahulu dan dilengkapi
rubrik penskoran agar instrumen benar-benar valid.

C. Pembahasan
Berikut ini akan diuraikan contoh penerapan pengajaran menggunakan Pendekatan
Matematika Realistik (PMR) pada materi pada materi kubus dan balok.
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Alokasi Waktu

: MTS Raudlatut Thalabah Kolak
: Matematika
: VIII/Genap
: 4 x 40 Menit

Standar Kompetensi : Geometri dan Pengukuran (Kubus dan Balok)
5. Memahamisifat-sifatkubus, balok, prisma, limas, dan
bagian-bagiannya, sertamenentukanukurannya
Kompetensi Dasar

: 5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok,
prisma dan limas

A. Indikator
Kognitif
a.

b.

Mengenal luas
permukaan
kubus dan balok
Menyebutkan
rumus luas
permukaan
kubus dan balok

Afektif
a
.

Menumbuhkan sikap
saling kerjasama dalam
mendiskusikan
menemukan rumus luas
permukaan kubus dan
balok melalui jaringjaring

Psikomotor
a.

b.

Mensketsa gambar jaringjaring kubus dan balok dengan
skala tertentu untuk
menunjukkan luas permukaan
kubus dan balok
Mendemonstrasikan penemuan
rumus luas permukaan kubus
dan balok melalui jaring-jaring
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B. Tujuan Pembelajaran
a

b

C.

Kognitif
Siswa dapat
mengenal luas
permukaan kubus
dan balok dengan
menunjukkan
gambar jaringjaringnya
Siswa dapat
menyebutkan
rumus luas
permukaan kubus
dan balok dengan
tepat

a
.

Afektif
Siswa mampu
menumbuhkan sikap
saling kerjasama dalam
mendiskusikan
menemukan rumus luas
permukaan kubus dan
balok melalui jaringjaring, bersama teman
kelompoknya dengan
diskusi tanya jawab
tentang rumus luas
permukaan kubus dan
balok menggunakan
jaring-jaring kubus dan
balok

a

b

Psikomotor
Siswa mampu mensketsa
gambar jaring-jaring kubus
dan balok dengan skala
tertentu agar mampu
menunjukkan luas permukaan
kubus dan balok
Siswa mampu
mendemonstrasikan penemuan
rumus luas permukaan kubus
dan balok melalui jaring-jaring
dengan menjelaskan kembali
penemuan rumus luas
permukaan kubus dan balok

Materi Pembelajaran
1. Luas Permukaan Kubus
2. Luas Permukaan Balok

D. Model/Metode Pembelajaran

E.

Pendekatan

: Discovery Learning (Penemuan)

Model Pembelajaran

: Group Investigation (GI)

Metode

: Diskusi Kelompok, Tanya Jawab

Strategi Pembelajaran

: Siswa Aktif Belajar

Alat/Media/ Sumber Belajar
1. Alat/Bahan : Penggaris, Gunting, Kertas Berpetak, Karton, Alat Perekat
2. Media

: Papan Tulis/White Board, Spidol

3. Sumber

:

Buku KTSP Seribu Pena Matematika Untuk SMP/MTs

kelas VIII Hal. 147-

169, Erlangga 2008
F.

Kegiatan Pembelajaran
No
1.

Kegiatan
Pendahuluan

Deskripsi Kegiatan
a. Guru mengawali pelajaran dengan memberi salam
dan memimpin do‘a bersama-sama sesuai dengan
agama yang dianutnya
b. Guru memeriksa kehadiran siswa
c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai
materi.
d. Guru memberikan motivasi sesuai materi yang
dibahas.
e. Guru mengkondisikan siswa

Alokasi
Waktu
10 menit
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2.

Inti
Pendekatan
Matematika
Realistik
(PMR)

3

Sense
making

4.

Penutup

a. Guru menentukan materi yang akan dipelajari.
b. Guru memperkenalkan masalah pokok bahasan yang
berkaitan dengan dunia nyata.
c. Guru memberi pengarahan dan menyarankan siswa
untuk membuat model/alat peraga yang bahanbahannya ada disekitar mereka.
d. Guru menginstruksikan siswa membentuk kelompok
heterogen yang beranggotakan 2-6 orang.
e. Guru meminta siswa untuk mendiskusikan masalah
yang telah diberikan.
f. Guru menugaskan siswa untuk presentasi di depan
kelas.
g. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk
bertanya berkaitan dengan pokok bahasan yang
belum dipahami.
h. Guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh
siswa.
i. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan hasil
diskusi.
a. Guru meminta siswa Mencari solusi dari
permasalahan matematika
b. Guru meminta siswa mencari struktur tersembunyi
c. Guru meminta siswa Mencari solusi matematika
yang berbeda
d. Guru meminta siswa Menyatukan pendekatan yang
berbeda untuk memecahkan masalah
e. Guru meminta siswa Generalisasi solusi yang lebih
luas dari masalah dan mencari koneksi dengan
masalah lain
a. Guru bersama dengan siswa menyimpulkan hasil
kegiatan pembelajaran.
b. Guru memberikan penghargaan
c. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan
mengucapkan salam

45 menit

25 menit

10 menit

G. Penilaian
Kognitif

Afektif

a.
b.
c.

Prosedur
Teknik
Bentuk/Alat

awal
tes tulis
tanya jawab

proses
non tes
pengamatan

d.

Instrumen

terlampir pada
LKS

terlampir
pada LKS

Psikomotor
akhir
tes unjuk kerja
laporan unjuk kerja dan
presentasi
terlampir pada LKS

Dari kegiatan pembelajaran tersebut peneliti menentukan kisi-kisi sense making sebagai berikut.
Kisi-kisi sense making
Tabel 1.2
No. Variabel
Indikator pengembangan
1
mengembangkan pemahaman
a. Guru meminta siswa Mencari
situasi, konteks, atau konsepsi
solusi dari permasalahan
Sense
dengan menghubungkannya
matematika
Making dengan pengetahuan yang ada. b. Guru meminta siswa mencari
struktur tersembunyi
c. Guru meminta siswa Mencari
314

solusi
matematika
yang
berbeda
d. Guru
meminta
siswa
Menyatukan pendekatan yang
berbeda untuk memecahkan
masalah
e. Guru
meminta
siswa
Generalisasi solusi yang lebih
luas dari masalah dan mencari
koneksi dengan masalah lain

Analisis penelitian
Penlitian ini merupakan penelitian deskriptif sehingga analisis data yang digunakan untuk
mengolah data menggunakan metode
1. Mengamati proses pembelajaran dengan Pendekatan Matematika Realistik (PMR) hasil
observasi akan terkumpul yang dibutuhkan dalam penelitian.
2. Melakukan observasi, wawancara dan memberikan tes evaluasi untuk mengetahui sense
making siswa
3. Reduksi Data (data reduction)
4. Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang diperoleh di
dalam lapangan ditulis/ diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci.
5. Penyajian Data (Data Display)
6. Penyajian data pada penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan
hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya Conclusion Drawing/Verification

D. Simpulan dan Saran
Berdasarkan hasil analisis penulis dari berbagai sumber bahwa pembelajaran
matematika dengan menggunakan Pendekatan Matematika Realistik mampu membawa
alam pikiran siswa ke dalam pembelajaran dan mengembangkan sense making siawa.
Dalam hal ini disarankan guru menggunakan Pendekatan Matematika Realistik secara
maksimal, karena pendek atan ini sebenarnya membutuhkan waktu yang lama.
Daftar pustaka
Endah. 2012. Lumbung pustaka UNY. Tersedia: http://eprints.uny.ac.id/7905/3/BAB%202%20%2008404241011.pdf. Di unduh 21 Januari 2015.
Heruman. 2013. Model Pembelajaran Matematika di SD. Bandung: PT Remaja Karya.
Indrawati. (2006). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru matematika dalam
pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi pada sekolah menengah atas kota
Palembang. Jurnal manajemen & bisnis. Volume 7. Nomor 7 Juni 2006
NCTM. 2009. Focus in high school mathematics reasoning and sense making. Amerika
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Prof. Dr. Delphie Bandi, M.A., S.E. 2009. Matematika untuk anak berkebutuhan khusus.
Klaten. PT Intan Sejati
Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung:CV. ALFABETA
Soviawati. 2001. Pendekatan matematika realistic untuk meningkatkan kemampuan berfikir
siswa di tingkat sekolah dasar. ISSN 1412-565X.
Trianto. 2009. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif. Jakarta: Kencana. Tersedia:
http://abrrorrr.blogspot.com/2013_09_01_archive.html
Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Online), tersedia
: http://sulsel.kemenag.go.id/file/dokumen/UU2003sisdiknas.pdf., diunduh 21 Januari
2015.

PENERAPAN METODE BLENDED LEARNING PADA PEMBELAJARAN
MATEMATIKA UNTUK MENGETAHUI KOMUNIKASI MATEMATIK SISWA
Sukmawati Sri Sedono Anggraini
Sedono_sri@yahoo.co.id
Feny Rita Fiantika, M.Pd
fentfeny@gmail.com
Abstrak
Blended learning merupakan istilah yang berasal dari bahasa inggris yang terdiri dari dua suku
kata blended dan learning. Blended artinya campuran atau kombinasi yang baik. blended
learning ini pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan
secara tatap muka dan secara virtual. Pada penelitian ini akan digambarkan tentang penggunaan
metode blended learning untuk mengetahui komunikasi siswa di sekolah menengah pertama
pawyatan daha 2 kediri. Dimana komunikasi matematik adalah kemampuan siswa membaca
wacana matematika dengan pemahaman, mampu mengembangkan bahasa dan simbol
matematika sehingga dapat mengkomunikasikan secara lisan maupun tulisan, mampu
merumuskan dan mampu memecahkan masalah melalui penemuan.
Kata Kunci : Blended Learning, Komunikasi Matematik.
PENDAHULUAN
Pada saat proses pembelajaran berlangsung guru memegang peranan yang sangat
penting. Karena hasil belajar siswa sebagian besar ditentukan oleh peranan dan kompetensi
guru. Guru yang berkompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif
dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa dapat mencapai tingkat
optimal. (Usman, 2003: 9). Dalam proses pembelajaran, guru biasanya menjelaskan konsep
secara informative, memberikan contoh soal dan memberikan soal–soal latian. Guru adalah
pusat kegiatan pembelajaran sedangkan siswa selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung
cenderung pasif. Siswa hanya mendengarkan, mencatat penjelasan, dan mengerjakan soal.
Dengan demikian hal inilah yang menyebabkan pengalaman belajar yang dimiliki kurang
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berkembang. Karena setiap siswa mempunyai karateristik yang berbeda–beda dalam menerima
pelajaran yang disampaikan guru.
Salah satu cara yang dianggap bisa mengatasi perbedaan karakteristik siswa yang
berbeda–beda adalah dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi
siswa, penulis menggunakan metode pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi modern
yang dikombinasikan dengan pembelajaran online atau offline. Metode yang dirasa cocok
adalah metode blended learning. Hal ini sejalan dengan (Dwiyogo, 2011) yang mengatakan
blended learning merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan atau mencampurkan
pembelajaran tatap muka dan pembelajaran berbasis computer (online atau offline).
Pada saat penerapan pembelajaran dengan metode blended learning bisa terjadi
komunikasi matematik siswa. Kemampuan komunikasi yang efektif saat ini merupakan
kemampuan yang perlu dimiliki oleh siswa untuk semua mata pelajaran. Dimana komunikasi
matematik ini sangat diperlukan seorang siswa jika ia ingin berhasil dalam studinya (Kist dalam
Clark, 2005). Untuk melatih kemampuan komunikasi matematik siswa maka, dalam proses
pembelajaran siswa perlu dibiasakan untuk memberikan argumen atas setiap jawabannya serta
mampu memberikan tanggapan atas jawaban yang diberikan orang lain (Pugalee, 2001).
Komunikasi merupakan bagian yang sangat penting pada matematika dan pendidikan
matematika. Ketika siswa ditantang berfikir tentang matematika dan mengkomunikasikan hasil
pikiran mereka secara lisan atau dalam bentuk tulisan, berarti mereka sedang belajar
menjelaskan dan menyakinkan apa yang ada didalam benak mereka. Seorang siswa memperoleh
informasi berupa konsep matematika yang diberikan guru maupun yang diperoleh dan bacaan,
maka saat itu terjadi transformasi informasi matematika dan sumber kepada siswa tersebut.
Siswa akan memberikan respon berdasarkan interpretasinya terhadap informasi itu. Masalah
yang sering timbul adalah respon yang diberikan siswa atas informasi yang diterimanya tidak
sesuai dengan apa yang diharapkan. Disekolah pembelajaran matematika yang dilakukan guru
cenderung bertujuan siswa dapat mengerti dan menjawab soal yang diberikan oleh guru. Tetapi
pada kenyataannya siswa jarang dimintai penjelasan asal mula mereka menemukan jawaban
tersebut.

Sehingga siswa jarang berkomunikasi matematik. Menurut NCTM (2000: 348)

komunikasi matematik siswa dapat dilihat ketika siswa menganalisis dan menilai pemikiran dan
strategi matematis orang lain dan menggunakan bahasa matematika untuk menyatakan ide
matematika dengan tepat.
Melihat paparan di atas tentu dapat dipahami bahwa mengetahui kemampuan
komunikasi siswa merupakan hal yang penting dalam hubungannya dengan penentuan strategi
pembelajaran, metode pembelajaran dan model pembelajaran yang tepat dalam artian sesuai
dengan kemampuan komunikasi siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan
kemampuan komunikasi matematis siswa di SMP Pawyatan Daha 2 Kediri pada materi bangun
ruang sisi datar dan untuk mendiskripsikan penerapan metode blended learning di SMP
Pawyatan Daha 2 Kediri.
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METODELOGI PENELITIAN
Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan deskripsi kualitatif.
Pendekatan kualitatif ialah sebagai sebuah prosedur dasar penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Taylor
dalam Maleong, 1993: 3). Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menggambarkan
kemampuan komunikasi matematik siswa di SMP Pawyatan Daha 2 Kediri pada penerapan
metode blended learning. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu
untuk memberikan gambaran kemampuan komunikasi matematik siswa pada penerapan metode
blended learning. Maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di SMP Pawyatan Daha 2 Kediri kelas 8A

Rencana kegiatan pada penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:
1. Tahap Persiapan :Pada tahap persiapan ini meliputi: Pengajuan judul penelitian,
permohonan

bimbingan, pembuatan proposal penelitian, survey ke tempat yang akan

dilakukan penelitian, permohanan ijin penelitian, penyusunan instrument penelitian.
2. Tahap Pelaksanaan yang terdiri dari validitas ahli, uji keterbacaan, uji coba, pelaksaaan dan
penelitian pengambilan data.
3. Tahap Penyelesaian terdiri dari pengambilan data dan analisis data.

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu:
1. Tes digunakan untuk mengetahui komunikasi matematik siswa pada metode blended
learning.
2. Wawancara
Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang
berkaitan dengan tes yang diberikan.
3. Observasi. Untuk observasi yang digunakan adalah lembar observasi guru, lembar observasi
siswa dan lembar obsevasi komunikasi matematik.

PEMBAHASAN
Berikut ini akan diuraikan contoh penerapan pengajaran menggunakan pembelajaran
blended learning.
Satuan Pendidikan

: SMP

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas/Semester

: VIII / 2

Alokasi Waktu

: 4 x 40 menit

Standart Kompetensi

: Geometri dan Pengukuran.

Kompetensi Dasar

: Menentukan luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan

limas.
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A. Tujuan Pembelajaran
1. Kognitif:
a. Siswa mampu menentukan luas permukaan kubus dan balok serta pengaplikasian
pada kehidupan sehari-hari
b. Siswa mampu menentukan volume kubus dan balok serta pada pengaplikasian
kehidupan sehari-hari.
2. Afektif
a. Kepribadian:
1) Siswa mampu menanamkan sikap kreatif dalam menentukan luas permukaan
kubus dan balok serta pengaplikasian kehidupan sehari-hari
2) Siswa mampu menanamkan sikap percaya diri dan mandiri dalam menentukan
volume kubus dan balok serta pada pengaplikasian kehidupan sehari-hari.
b. Keterampilan:
1) Siswa dapat menunjukkan sikap aktif siswa dengan mempresentasikan hasil
temuan dalam diskusi dengan baik.
2) Siswa dapat menunjukkan sikap terampil dalam menyelesaikan masalah.
c. Psikomotorik:
1) Siswa dapat terampil menentukan luas permukaan kubus dan balok serta
pengaplikasian kehidupan sehari-hari.
2) Siswa dapat terampil menentukan volume kubus dan balok serta pada
pengaplikasian kehidupan sehari-hari
3) Siswa dapat mendemonstrasikan luas permukaan kubus dan balok serta pada
pengaplikasian kehidupan sehari-hari.
4) Siswa dapat mendemonstrasikan volume kubus dan balok serta pada
pengaplikasian kehidupan

B. Materi Pembelajaran
1. Luas Permukaan kubus dan balok
2. Volume kubus dan balok

C. Metode Pembelajaran
1. Blended Learning
2. Koorperatif.

D. Sumber Belajar
1. Adinawan Cholik. 2007. Matematika. Bandung: Airlangga
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E. Tujuan Metode Pembelajaran.
Mengabungan pembelajaran offline dan online yang bertujuan untuk mendiskripsikan
komunikasi matematik siswa.
Syntax

Kegiatan Guru

Kegiatan Siswa

Pendahuluan

Langkah I :
Menyampaikan
tujuan

Guru masuk kelas mengucapkan
salam
Guru menunjuk salah satu dari
siswa untuk memimpin doa
Guru mengabsen kehadiran
siswa
Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran

Alokasi
Waktu
2x40
menit

Siswa menjawab salam dari
guru.
Salah satu siswa memimpin doa

5‘

Siswa memperhatikan
Siswa memperhatikan

5‘

Inti
Langkah II :
Menyajikan
Informasi

Guru memberikan sedikit
penjelasan yang mengkaitkan
tentang luas permukaan kubus
dan balok beserta pengaplikasian
kehidupan sehari-hari.
Guru membentuk kelempok
diskusi yang terdiri dari 4 orang
yang memiliki kemampuan
secara heterogen.
Guru memberikan petunjuk
diskusi dan menjelaskan langkah
dalam melakukan diskusi.
Guru menugaskan siswa untuk :
1. Menentukan luas permukaan
dan volume kubus dan balok
serta pengaplikasian pada
Langkah III :
kehidupan sehari-hari.
Mengorganisasi
kan siswa
2. Menghitung luas permukaan
dalam
dan volume kubus dan balok
kelompok
pada penerapan kehidupan
belajar.
sehari-hari.
Guru memberikan kesempatan
pada siswa untuk bertanya
apabila mengalami kesulitan
atau kurang jelas saat
mengerjakan tugas
Guru meminta siswa untuk
mengerjakan tugas yang telah
diberikan
Guru membimbing siswa dalam
berdiskusi
Langkah IV :
Untuk melatih sikap aktif siswa,
Membimbing guru meminta siswa menjelaskan
kelompok
secara lisan hasil diskusi dan
belajar
menuliskan hasil diskusi secara
tertulis.

Siswa memperhatikan penjelasan
guru.
5‘

Siswa membentuk kelompok
sesuai instruksi dari guru

Siswa dapat merespon petunjuk
dan langkah diskusi yang
disampaikan guru.
Siswa menentukan luas
permukaan dan volume kubus
dan balok serta pada
pengaplikasian pada kehidupan
sehari-hari
Siswa menghitung luas
permukaan kubus dan balok
pada penerapan kehidupan
sehari-hari.
Siswa bertanya pada guru saat
mengalami kesulitan dalam
mengerjakan tugas.

Siswa mengikuti instruksi dari
guru.
Siswa memperhatikan dan
menyimak.
Siswa menjelaskan secara lisan
hasil diskusi serta
menuliskannya secara tertulis

5‘

5‘

5‘

5‘

10‘
5‘

10‘
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Guru membimbing siswa dalam
membahas hasil diskusi.
Guru mengevaluasi jawaban
siswa dan mengarahkan siswa
pada kesimpulan permasalahan
tersebut.

Siswa memperhatikan dan
menyimak.
Siswa menyimak memperhatikan
guru.

10‘

Analisis Penelitian
Penelitian ini merupakan deskripsi kualitatif sehingga menggunakan analisis data sesuai
dengan kebutuhan peneliti.

Simpulan dan Saran
Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran
blended learning merupakan cara belajar dengan menggabungkan media online dan offline.
Dalam pembelajaran dengan menggunakan metode blended learning ini guru dituntut untuk
menggunakan media online maupun offline. Metode blended learning diharapkan mampu
meningkatkan keakftifan siswa sehingga dapat melihat komunikasi siswa.

DAFTAR PUSTAKA
Arifin. 2014. Penelitian Pendidikan. Bandung: Rosda
Bambang Riyanto.2011. MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENALARAN DAN PRESTASI
MATEMATIKA DENGAN PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME PADA SISWA
SEKOLAH MENENGAH ATAS. (Online)
Dona

Dinda Pratiwi. 2013. KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS DALAM
PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA SESUAI DENGAN GAYA KOGNITIF PADA
SISWA KELAS IX SMP NEGERI 1 SURAKARTA. (Online)

Husamah. 2014. Pembelajaran Bauran (Blended Learning). Jakarta: Prestasi Pustaka
Muhammad Darkasyi.2014. Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis dan Motivasi
Siswa dengan Pembelajaran Pendekatan Quantum Learning pada Siswa SMP Negeri 5
Lhokseumawe. (Online)
Putra Nusa. 2013. Penelitian Kualitatif. Depok: Rajagrafindo Persada
Rois U Rias. 2013. KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA PADA MATERI
KUBUS DAN BALOK. (Onlinne)
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabet.

321
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ABSTRAK
Salah satu masalah dalam pembelajaran matematika di SMP adalah rendahnya
kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika yang dikemas dalam bentuk soal
yang lebih menekankan pada pemahaman dan penguasaan konsep suatu pokok bahasan tertentu.
Menyikapi hal tersebut, solusi yang bisa digunakan yaitu melalui pendekatan Reciprocal
Teaching, guna meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep Menentukan Kemiringan
Persamaan Garis Lurus, melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, dan mendorong
pembelajaran mandiri yang berpusat pada siswa sehingga guru hanya sebagai fasilitator.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tes yang diberikan kepada
siswa untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa. Dan metode angket diberikan setelah
pembelajaran untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran matematika.
Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa
respon siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan penerapan Strategi Reciprocal Teaching
menggunakan Microsoft Power Point adalah positif. Hasil belajar siswa secara klasikal telah
mencapai ketuntasan dengan persentase 88%. Hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa yang tuntas
mencapai 22 dari 25 siswa.
PENDAHULUAN
Salah satu masalah dalam pembelajaran matematika di SMP adalah rendahnya kemampuan
siswa dalam menyelesaikan masalah matematika yang dikemas dalam bentuk soal yang lebih
menekankan pada pemahaman dan penguasaan konsep suatu pokok bahasan tertentu.
Kasus seperti ini juga merupakan fenomena yang terjadi di SMP Negeri 1 Sedati Kabupaten
Sidoarjo. Pada saat melakukan studi awal di SMP tersebut tepatnya tanggal 01 Sepetember
2014, diperoleh informasi dari guru matematika bahwa dalam proses pembelajaran matematika
masih banyak ditemui permasalahan. Salah satu masalah yang sering dihadapi adalah pada
pembelajaran Sub Pokok Bahasan Persamaan Garis Lurus, yaitu Menentukan Kemiringan
Persamaan Garis Lurus siswa kelas VIII semester I, dimana siswa kurang memahami sejumlah
fakta-fakta matematika di dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan Kemiringan dari
Suatu Persamaan Garis Lurus. Hal ini ditandai dengan banyaknya kesalahan yang dilakukan
siswa dalam menyelesaikan soal-soal pada sub pokok bahasan tersebut, siswa terkadang kurang
memahami apa yang dimaksud dari soal yang mereka hadapi. Hal ini mengakibatkan rendahnya
nilai matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sedati Sidoarjo.
Berdasarkan akar permasalahan yang dikemukakan di atas, maka perlu dicarikan solusinya
sehingga oleh peneliti dipandang perlu melakukan suatu penelitian yang bertujuan untuk
menerapkan pendekatan Reciprocal Teaching dalam pembelajaran, guna meningkatkan
pemahaman siswa tentang konsep Menentukan Kemiringan Persamaan Garis Lurus, melibatkan
siswa secara aktif dalam pembelajaran, dan mendorong pembelajaran mandiri yang berpusat
pada siswa sehingga guru hanya sebagai fasilitator. selama ini kenyataan di lapangan
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menunjukkan bahwa pembelajaran Menentukan Kemiringan Persamaan Garis Lurus hanya
disampaikan dengan cara langsung yaitu diberikan sejumlah rumus, lalu siswa mengerjakan
sejumlah soal dengan menggunakan rumus-rumus tersebut.
Reciprocal Teaching adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menerapkan empat strategi
pemahaman

mandiri,

yaitu

menyimpulkan

bahan

ajar,

menyusun

pertanyaan

dan

menyelesaikannya, menjelaskan kembali pengetahuan yang telah diperolehnya, kemudian
memprediksikan pertanyaan selanjutnya dari persoalan yang disodorkan kepada siswa.
Strategi Reciprocal Teaching merupakan strategi dalam pembelajaran yang menekankan
pada pemahaman mandiri siswa, sehingga dapat meningkatkan penguasaan konsep matematika.
Mellihat paparan di atas, penelitian ini ingin menjawab permasalahan, bagaimana respon
siswa terhadap strategi Reciprocal Teaching menggunakan Microsoft Power Point dalam
pembelajaran matematika di SMP Negeri 1 Sedati Sidoarjo? dan bagaimana hasil belajar siswa
dengan penerapan strategi Reciprocal Teaching menggunakan Microsoft Power Point dalam
pembelajaran matematika di SMP Negeri 1 Sedati Sidoarjo? yang hasilnya diharapkan dapat
meningkatkan hasil prestasi belajar siswa di sekolah.
Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan respon siswa terhadap
strategi Reciprocal Teaching menggunakan Microsoft Power Point dalam pembelajaran
matematika di SMP Negeri 1 Sedati Sidoarjo dan untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa
dengan penerapan strategi Reciprocal Teaching menggunakan Microsoft Power Point dalam
pembelajaran matematika di SMP Negeri 1 Sedati Sidoarjo.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang termasuk
di dalam Penelitian Kualitatif beragam, salah satunya adalah pendekatan komunikatif dengan
metode pembelajaran Reciprocal Teaching. Pendekatan pembelajaran dengan menggunakan
strategi Reciprocal Teaching merupakan strategi pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman
membaca (reading comprehension). Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah salah satu
kelas VIII dari SMPN 1 Sedati Sidoarjo, yaitu kelas VIII – D yang berjumlah 25 orang,
sedangkan pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara mengerjakan lembar angket
respon dan tes belajar yang diberikan oleh guru.

HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian ini dipaparkan dalam dua sajian. Sajian pertama merupakan hasil respon
siswa kelas VIII-D SMP Negeri 1 Sedati terhadap strategi Reciprocal Teaching dan sajian
kedua hasil tes belajar siswa kelas VIII-D SMP Negeri 1 Sedati setelah melakukan strategi
Reciprocal Teaching.
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Hasil respon siswa Kelas VIII-D SMP Negeri 1 Sedati dapat dilihat pada Tabel 4.1
Tabel 4.1 Hasil Respon Peserta Didik Kelas VIII – D SMP Negeri 1 Sedati
NO

ASPEK YANG DIRESPON

Bagaimanakah perasaan kalian selama mengikuti
pembelajaran ini?
Apakah kalian merasa senang atau tidak senang
terhadap komponen pembelajaran di bawah ini ?
a. Materi Pelajaran
b. Lembar Kegiatan Siswa (LKS)
2.
c. Lembar Materi Ahli (LMA)
d. Kuis
e. Tes Hasil Belajar (pre-test / post-test)
f. Suasana Pembelajaran di Kelas
g. Cara Belajar
Apakah komponen pembelajaran berikut ini
baru atau tidak baru bagi kalian?
a. Materi Pelajaran
b. Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD)
c. Lembar Materi Ahli (LMA)
3.
d. Kuis
e. Tes Hasil Belajar
f. Suasana Pembelajaran di Kelas
g. Cara Belajar
Menurut pendapat kalian, apakah bahasa yang
digunakan pada komponen pembelajaran di
bawah ini jelas atau tidak jelas?
a. Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD)
4.
b. Lembar Materi Ahli (LMA)
c. Kuis
d. Tes Hasil Belajar
Menurut kalian, apakah penampilan (tulisan,
ilustrasi/ gambar, dan letak gambar) komponen
pembelajaran di bawah ini menarik atau tidak
menarik?
5.
a. Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD)
b. Lembar Materi Ahli (LMA)
c. Kuis
d. Tes Hasil Belajar
Bagaimana pendapat kalian jika pokok bahasan/
materi yang lain diajarkan dengan menggunakan
Strategi Reciprocal Teaching menggunakan
microsoft power point yang telah kalian ikuti?
6.
Alasan :
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………
Keterangan:
1.

RESPON SISWA
SENANG
100 %

TIDAK SENANG
0%

SENANG

TIDAK SENANG

100 %
88 %
80 %
88 %
96 %
88 %
88 %

0%
12 %
20 %
12 %
4%
12 %
12 %

BARU

TIDAK BARU

92 %
92 %
96 %
88 %
88 %
88 %
72 %

8%
8%
4%
12 %
12 %
12 %
28 %

JELAS

TIDAK JELAS

92 %
92 %
92 %
96 %

8%
8%
8%
4%

MENARIK

TIDAK
MENARIK

92 %
80 %
96 %
96 %
SETUJU

8%
20 %
4%
4%
TIDAK SETUJU

92 %

8%

Rs = Respon Siswa

Dari hasil data respon di atas maka respon siswa terhadap pembelajaran dengan strategi
Reciprocal Teaching adalah baik, hal ini dapat dilihat dari antusias siswa yang besar dalam
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proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) di kelas. Karena siswa yang memberi respon positif
sebesar 90% yang berarti ≥ 85%.
Hasil tes siswa kelas VIII-D terhadap strategi Reciprocal Teaching dapat dilihat pada Tabel
4.2.
Tabel 4.2 Hasil Tes Peserta Didik Kelas VIII – D SMP Negeri 1 Sedati
No

Nama

1.
Adrista Naifa A
2.
Akmal Yusron U
3.
Anastasia Cyntia D
4.
Annisa Humami S
5.
Aulia Rizkyna J
6.
Bernardino Krishna
7.
Dedy Faturachman
8.
Dhivanty M.
9.
Elang Wibawa
10. Galih Arum P
11. Iqbal Akbar F.
12. Jihan Risda K
13. Laurensius Yuda W
14. Margaretha Helena
15. Orvin Disza P
16. Puteri Aulia Fahlia
17. Putu Gita M
18. Rahmawati K.
19. Recky Jacob Putra
20. Reynaldi B.
21. Shanet Salsabila
22. Sintya Ayu W
23. Yakob Tulus M
24. Zahra Wine F
25. Zakky Hadi S
Jumlah Nilai
Nilai Rata – rata atau
Keterangan:

KKM

Nilai

85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85

97
89
89
86
86
87
88
57
92
91
85
97
69
88
88
86
71
88
86
92
86
97
89
97
86
2167

Persentase
Ketuntasan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
67%
100%
100%
100%
100%
81%
100%
100%
100%
83%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Ket
T
√
√
√
√
√
√
√

TT

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

86,68

T

= Tuntas

TT

= Tidak Tuntas

Skor maksimal = 97
Skor minimal

= 57

Siswa yang tuntas sebanyak 22 siswa
Siswa yang tidak tuntas sebanyak 3 siswa
Ketuntasan Belajar Klasikal =
∑
∑
Ketuntasan Belajar Klasikal =
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Dari hasil data di atas maka hasil ketuntasan belajar klasikal siswa telah mencapai
ketuntasan. Karena siswa yang memperoleh nilai ≥ 85 telah mencapai 88% yang telah
memenuhi ketuntasan maksimal ≥ 85%. maka dapat peneliti simpulkan bahwa hasil belajar
matematika SMP Negeri 1 Sedati Sidoarjo dikatakan berhasil.

PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Metode Tes
Data yang diperoleh dengan metode ini adalah data hasil belajar siswa. Evaluasi / tes
dalam bentuk uraian diberi waktu 30 menit, sebanyak 5 butir soal yang bervariasi aspek
penilaiannya, sesuai dengan materi yang sudah diberikan selama penerapan strategi
Reciprocal Teaching menggunakan Microsoft Power Point.
b. Metode Angket
Untuk mengetahui respon / pendapat siswa terhadap pelaksanaan penerapan strategi
Reciprocal Teaching menggunakan Microsoft Power Point dalam pembelajaran
matematika, maka peneliti menggunakan angket kepada responden (siswa) yang terdiri dari
6 item. Tanggapan dari siswa / responden dikategorikan menjadi 2 yaitu setuju / senang atau
tidak setuju / tidak senang terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Respon disebut
positif bila lebih dari 85% menjawab senang / setuju.

Penelitian penerapan strategi Reciprocal Teaching menggunakan Microsoft Power
Point dalam pembelajaran matematika menghasilkan temuan penelitian yaitu terdapat pengaruh
positif yang signifikan mengenai penerapan strategi Reciprocal Teaching terhadap hasil prestasi
belajar siswa.
Berdasarkan data hasil penelitian diketahui jumlah subjek sebagai sampel yang
dianalisis yaitu 25 siswa SMP Negeri 1 Sedati Sidoarjo.
Data respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran dianalisis secara deskriptif dalam
bentuk persentase, bila persentase siswa yang memilih kategori setuju / senang lebih besar dari
pada jumlah persentase siswa yang memilih tidak setuju / tidak senang, berarti dari segi minat
penerapan strategi Reciprocal Teaching menggunakan Microsoft Power Point dalam
pembelajaran matematika efektif (positif). Dari hasil data respon yang diperoleh maka respon
siswa terhadap pembelajaran dengan strategi Reciprocal Teaching adalah baik, hal ini dapat
dilihat dari antusias siswa yang besar dalam proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) di kelas.
Karena siswa yang memberi respon positif sebesar 90% yang berarti ≥ 85%.
Seorang siswa dikatakan tuntas individual apabila telah mencapai penguasaan ≥ Standar
Ketercapaian Materi (SKM). SKM di SMP Negeri 1 Sedati yaitu 85. Sedangkan untuk
persentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal yaitu jika persentase keberhasilan siswa ≥
85%, maka kelas tersebut dinyatakan tuntas. Sebaliknya jika < 85%, maka keberhasilan siswa
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dinyatakan belum tuntas. Dari hasil data tes yang diperloeh maka hasil ketuntasan belajar
klasikal siswa telah mencapai ketuntasan. Karena siswa yang memperoleh nilai ≥ 85 telah
mencapai 88% yang telah memenuhi ketuntasan maksimal ≥ 85%. maka dapat peneliti
simpulkan bahwa hasil belajar matematika SMP Negeri 1 Sedati Sidoarjo dikatakan berhasil.
Penelitian ini tentunya masih memiliki banyak kelemahan, baik yang bersumber dari
terbatasnya populasi, instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data, maupun rancangan
eksperimental yang diterapakan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini masih perlu diverifikasi
melalui penelitian dengan menggunakan metode yang lebih komprehensif sehingga dapat
menghasilkan temuan penelitian yang lebih salih.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa :
1. Respon siswa selama mengikuti pembelajaran dengan penerapan Strategi Reciprocal
Teaching menggunakan Microsoft Power Point termasuk kedalam kategori positif.
2. Tes hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan penerapan Strategi
Reciprocal Teaching menggunakan Microsoft Power Point di kelas VIII – D SMP Negeri 1
Sedati Sidoarjo mencapai ketuntasan klasikal yaitu 88%. Hal ini dapat dilihat dari jumlah
siswa yang tuntas mencapai 22 dari 25 siswa.
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Abstrak
Dalam setiap kesempatan pembelajaran matematika, hendaknya dimulai dengan
pengenalan masalah dengan mengajukan masalah umum, peserta didik secara bertahap
dibimbing untuk menguasai konsep matematika. Untuk meningkatkan keefektifan dalam
pembelajaran alangkah baiknya jika memanfaatkan alat peraga, permainan dan media yang
lainnya. Untuk menumbuhkan minat belajar matematika yang diajarkan, guru dituntut kreatif
menciptakan situasi pembelajaran yang inovatif dengan mengerahkan secara optimal sumber
daya dan sumber dana yang ada. Oleh karena itu, kami mencoba menumbuhkan minat belajar
matematika pada siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan metode
bermain Game Brain.
Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan metode bermain Game Brain kami
coba penerapannya se-interaktif mungkin dengan tujuan dapat lebih menumbuhkan minat
belajar matematika pada siswa. Contoh salah satu alat peraganya adalah Menara Hanoi. Menara
Hanoi adalah sebuah permainan matematis atau teka-teki. Permainan ini terdiri dari tiga tiang
dan sejumlah cakram dengan ukuran berbeda-beda yang bisa dimasukkan ke tiang mana saja.
Permainan dimulai dengan cakram-cakram yang tertumpuk rapi berurutan berdasarkan
ukurannya dalam salah satu tiang, cakram terkecil diletakkan teratas, sehingga membentuk
kerucut.
Kesimpulan dari makalah ini adalah menumbuhkan minat belajar matematika
dibutuhkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan metode bermain Brain Game,
dalam penyampaian materinya agar siswa lebih mudah dalam memahami dan menangkap
materi tersebut sehingga tercipta proses pembelajaran yang aktif, kreatif dan efektif.
Kata kunci: Kooperatif tipe STAD, Metode Game Brain, Menara hanoi
A. LATAR BELAKANG
Dalam kehidupan sehari-hari tentunya tidak akan pernah lepas dari matematika.
Bukan hanya di sekolah saja kita mempelajari matemetika, namun dalam kehidupanpun
matematika sangat penting, dari matematika tingkat dasar hingga yang tersulit sekalipun.
Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari
tingkat sekolah dasar, untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis,
analitis, sistematis, kritis dan kreatif serta kemampuan bekerja sama. Ini diperlukan agar
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peserta didik dapat memiliki kemampuan mengelola dan memanfaatkan informasi untuk
bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah.
Dalam setiap kesempatan pembelajaran matematika, hendaknya dimulai dengan
pengenalan masalah dengan mengajukan masalah umum, peserta didik secara bertahap
dibimbing untuk menguasai konsep matematika. Untuk meningkatkan keefektifan dalam
pembelajaran alangkah baiknya jika memanfaatkan alat peraga, permainan dan media yang
lainnya. Diharapkan dengan metode menggunakan alat peraga maupun permainan dapat
membuat peserta didik lebih mudah dalam belajar karena tidak hanya melalui teori tetapi
juga praktek.

B. RUMUSAN MASALAH
Bagaimana cara menumbuhkan minat belajar matematika pada siswa melalui model
pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan metode bermain Brain Game ?

C. TUJUAN
Untuk mengetahui cara menumbuhkan minat belajar matematika pada siswa melalui
model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan metode bermain Brain Game.

D. MANFAAT
1. Bagi Guru
a. Sebagai selingan dalam menyampaikan pembelajaran.
b. Sebagai tambahan metode dalam menyampaikan pembelajaran Matematika
2. Bagi Peserta didik
a. Sebagai wahana baru dalam proses belajar.
b. Sebagai salah satu cara untuk memudahkan dalam mengingat materi pembelajaran.

E. KAJIAN TEORI
1. Minat Belajar Matematika
Minat atau dengan kata lain adalah motivasi. Tentang motivasi banyak definisi
yang telah dikemukakan oleh para ahli. Salah satu pengertian motivasi yang cukup
mewakili berbagai pendapat, dikemukakan oleh Robert E Slavin( 2009:106) bahwa
motivasi dapat merupakan karakteristik kepribadian; orang-orang dapat mempunyai
minat yang abadi dan stabil untuk berpartisipasi kedalam kegiatan yang begitu luas.
Dari pendapat diatas bisa kita lihat bahwa motivasi itu adanya minat dari diri setiap
individu untuk memperoleh sesuatu.
Untuk memudahkan pemahaman tentang minat belajar, maka dalam pembahasan
ini terlebih dahulu akan diuraikan menjadi minat dan belajar. Secara bahasa minat
berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu (Depdikbud, 1990:58). Minat
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merupakan sifat yang relatif menetap pada diri seseorang. Minat besar sekali
pengaruhnya terhadap kegiatan seseorang sebab dengan minat ia akan melakukan
sesuatu yang diminatinya. Sebaliknya tanpa minat seseorang tidak mungkin melakukan
sesuatu. Sedangkan pengertian minat secara istilah telah banyak dikemukakan oleh para
ahli.
Sardiman A. M. berpendapat bahwa minat diartikan sebagai suatu kondisi yang
terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan
dengan keinginan-keinginan atau kebutuhankebutuhannya sendiri (1988:6). Sedangkan
menurut Pasaribu dan Simanjuntak mengartikan minat sebagai ―suatu motif yang
menyebabkan individu berhubungan secara aktif dengan sesuatu yang menariknya
(1983:52). Selanjutnya menurut Zakiah Daradjat, dkk., mengartikan minat adalah
―kecenderungan jiwa yang tetap ke jurusan sesuatu hal yang berharga bagi orang
(1995:133).
Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli seperti yang dikutip di
atas dapat disimpulkan bahwa, minat adalah kecenderungan seseorang terhadap obyek
atau sesuatu kegiatan yang digemari yang disertai dengan perasaan senang, adanya
perhatian, dan keaktifan berbuat. Ketiadaan minat terhadap suatu mata pelajaran
menjadi pangkal penyebab mengapa anak didik tidak tertarik untuk mencatat apa-apa
yang telah disampaikan oleh guru.
2. Belajar Matematika
Menurut Gagne dalam Hudoyo (1988:14), belajar merupakan suatu proses yang
memungkinkan manusia memodifikasi tingkah lakunya secara permanen, sedemikian
hingga modifikasi yang sama tidak akan terjadi lagi pada situasi baru. Kimble dan
Garezy (dalam Sutawijaya dan Kardi, 1995:54), menyatakan bahwa belajar adalah
perubahan tingkah laku secara sadar sebagai akibat dari latihan–latihan dan
pemantapan.
Menurut Tinggih, matematika merupakan pelajaran yang tersusun berjenjang
dari paling mudah hingga paling sulit, beraturan dan logis. Pembelajaran matematika
diawali dengan pengertian serta hitungan yang mudah terlebih dahulu, setelah
memahaminya, baru mempelajari bagian yang lebih sulit.
Ilmu matematika memiliki cabang-cabang ilmu pengetahuan yang bermanfaat
bagi kehidupan. Ilmu statistika dapat bermanfaat untuk mengetahui banyaknya formasi
pemain sepak bola yang mungkin. Ilmu aritmatika digunakan untuk hitung-menghitung
di kehidupan sehari-hari. Ilmu geometri yang mempelajari tentang gedung dan ruangan
sangat bermanfaat bagi para arsitek. Sedangkan Ilmu aljabar sangat penting bagi para
pebisnis, karena dengan mempelajarinya pebisnis dapat menghitung bagaimana ia
mendapatkan laba yang banyak dengan biaya dan modal yang sedikit.
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Sedangkan, menurut Bruner 1988:56), belajar matematika ialah belajar tentang
konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat di dalam materi yang
dipelajari serta mencari hubungan-hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur
matematika itu. Menurut Sukahar (1992:3) belajar matematika pada hakekatnya adalah
belajar yang berkenaan dengan ide-ide, struktur-struktur yang diatur menurut urutan
logis. Belajar matematika tidak ada artinya kalau hanya dihafalkan saja. Belajar
matematika baru bermakna bila dimengerti.
Dari kedua pendapat Bruner dan Sukahar tersebut dapat diartikan bahwa belajar
matematika adalah suatu keseluruhan aktifitas mental yang berkenaan dengan ide-ide,
simbol-simbol, dan urutan logis yang ditandai dengan perubahan mental dan tingkah
laku secara sadar, relative tetap sebagai akibat dari latihan, pengalaman, dan
pemantapan dalam bidang matematika.
Pada dasarnya menumbuhkan minat belajar matematika merupakan langkah
awal yang harus dilakukan agar tujuan pembelajaran matematika tercapai, 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.
3. Model Pembelajaran kooperatif tipe STAD
a. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD
Model pembelajaran ooperatif tipe STAD (Students Team Achievemen
Division) dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di Universitas
John Hopkin, dan merupakan model pembelajaran dimana siswa belajar dalam
kelompok kecil yang terdiri dari 4 – 5 orang siswa dengan tingkat kemampuan
berfikir dan jenis kelamin berbeda. Pada model pembelajaran kooperatif tipe STAD
terdapat enam langkah yang ditempuh disaat proses pelaksanaannya. Pada akhirnya
seluruh siswa dikenai tes tentang materi itu pada waktu tes ini mereka tidak dapat
saling membantu (bekerja secara individu) (slavin, 1994).
b. Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD
Pada model pembelajaraan kooperatif tipe STAD terdapat enam langkah
yang harus ditempuh. Keenam langkah tersebut akan disajikan pada tabel dibawah
ini (Slavin dkk. 1995).
Tabel 1.1
Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe STAD
Kegiatan
Pendahuluan

Fase
Fase 1 : Menyampaikan
tujuan dan memotivasi
siswa.
Fase 2: Menyajikan
informasi

Tingkah Laku Guru
Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran dan mengkomunikasi
kompetensi dasar yang akan dicapai serta
memotivasi siswa.
Guru menyajikan informasi kepada siswa
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Fase 3 :
Mengorganisasikan
siswa ke dalam
kelompok-kelompok
belajar.
Fase 4 : Membimbing
kelopok belajar

Inti

Fase 5 : Evaluasi
Penutup
Fase 6 : Memberikan
penghargaan

Guru menginformasikan pengelompokan
siswa beranggotakan 4-5 orang

Guru memotivasi serta memfasilitasi
kerja siswa dalam kelompok-kelompok
belajar.
Guru mengevaluasi hasil belajar tentang
materi pembelajaran yang telah
dilaksanakan.
Guru memberikan penghargaan hasil
belajar individu dan kelompok.

4. Metode bermain ―Game Brain‖
a. Pengertian Metode bermain ―Game Brain‖
Roger Sperry (Hernowo, 2008), pemenang hadiah Nobel bidang kedokteran,
menemukan dua belahan otak, yaitu otak kiri dan otak kanan yang berfungsi secara
berbeda. Menurut beliau, otak kiri berpikir secara rasional, sedangkan otak kanan
berpikir secara emosional. Sejalan dengan hal tersebut, Dilip Mukerjea (Hernowo,
2008: 68) juga mengungkapkan bahwa otak kreatif adalah otak kiri dan otak kanan
yang bekerja sinergis.
Dalam pembelajaran, hendaknya penggunaan otak kiri dan otak kanan
diseimbangkan agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Otak juga sangat
berperan dalam pembentukan memori. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa
Indonesia (Badudu & Zain, 1994: 885), memori adalah ingatan atau daya ingat.
Memori ini sangat penting dalam pembelajaran. Semua yang telah kita pelajari,
baik secara sadar maupun tidak sadar, tersimpan dalam memori.
Metode permainan dalam pembelajaran matematika adalah metode belajar
dengan melakukan kegiatan yang menggembirakan yang dapat menunjang
tercapainya tujuan instruksional matematika yang menyangkut aspek kognitif,
psikomotorik, atau afektif. Permainan yang mengandung nilai matematika dapat
meningkatkan keterampilan, penanaman konsep, pemahaman dan pemantapannya;
meningkatkan kemampuan menemukan, memecahkan masalah, dan lain-lain.
Metode permainan sama dengan metode-metode lain yang memerlukan perumusan
tujuan instruksional yang jelas, penilaian topik atau subtopik, perincian kegiatan
belajar mengajar, dan lain-lain.
Metode permainan gamebrain merupakan salah satu metode permainan yang
kerap digunakan dalam pembelajaran. Namun yang membedakan, permainan ini
memiliki keunikan karena diciptakan untuk mengasah kemampuan otak. Misalnya,
dalam suatu permainan dibutuhkan ketelitian dan kecepatan. Permainan ini bisa
menjadi pengasah otak kanan dan otak kiri.
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5. Kelebihan Metode Bermain Game Brain
a. Menyeimbangkan kemampuan otak kanan dan otak kiri anak
b. Meningkatkan motivasi belajar Matematika anak
c. Mengurangi kebosanan saat belajar
d. Meningkatkan fokus dan konsentrasi
6. Kekurangan Metode Bermain Game Brain
a. Guru harus menyesuaikan permainan karena tidak semua anak punya kemampuan
otak yang sama.
b. Tidak semua materi Matematika bisa diajarkan dengan metode ini.
c. Waktu pemberian permainan harus cukup.
d. Kemungkinan siswa gaduh sehingga mengganggu kelas lain.

F. PEMBAHASAN
1. Pengertian Menara hanoi
Menara Hanoi adalah sebuah permainan matematis atau teka-teki. Permainan ini
terdiri dari tiga tiang dan sejumlah cakram dengan ukuran berbeda-beda yang bisa
dimasukkan ke tiang mana saja. Permainan dimulai dengan cakram-cakram yang
tertumpuk rapi berurutan berdasarkan ukurannya dalam salah satu tiang, cakram terkecil
diletakkan teratas, sehingga membentuk kerucut.

Gambar 1.1 Menara Hanoi (Materi pola bilangan)
Tipe

: Puzzle

Penemu

: Édouard Lucas

Negara

: Perancis

Keberadaan

: 1883–sekarang

Tujuan dari teka-teki ini adalah untuk memindahkan seluruh tumpukan ke tiang
yang lain, mengikuti aturan berikut:

a. Hanya satu cakram yang boleh dipindahkan dalam satu waktu.
b. Setiap perpindahan berupa pengambilan cakram teratas dari satu tiang dan
memasukkannya ke tiang lain, di atas cakram lain yang mungkin sudah ada di tiang
tersebut.

c. Tidak boleh meletakkan cakram di atas cakram lain yang lebih kecil.
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Permainan Menara Hanoi sering digunakan dalam penelitian psikologis dalam
hal pemecahan masalah. Permainan ini juga digunakan sebagai ujian ingatan oleh ahli
psikolog syaraf dalam berupaya mengevaluasi amnesia.
2. Latihan Permainan Menara Hanoi
Memindahkan piringan yang memiliki nilai teracak menjadi berurutan
1) Tentukan Elemen/Komponen di bawah ini: (urutan pengerjaannya bebas) ?

1
4
2
3
5
6
3

C

B

A

Gambar 1.2 Menara hanoi
a. Fungsi obyektif atau tujuan
b. Menara kandidat
c. Menara solusi
d. Fungsi seleksi
e. Fungsi kelayakan
Penyelesaian.
Ada 3 buah menara A, B, C dimana :
1)

Menara A berisi tumpukkan piringan (dari atas ke bawah) dimana setiap
piringan memiliki nilai 1, 4, 2, 3, 5, 6, 3.

2)

Sementara menara B dan C tidak ada tumpukkan piringan.
Tugas saat ini adalah memindahkan semua tumpukkan piringan pada menara

A ke menara C dengan tumpukkan piringan yang berurutan kecil ke besar dari atas
ke bawah.
a. Fungsi objektif atau tujuan adalah A = {1,4,2,3,5,6,3} dipindahkan ke menara C
= {1,2,3,3,4,5,6}.
b. Menara kandidat adalah menara A = {1,4,2,3,5,6,3}.
c. Menara solusi adalah,
1. Nilai dari setiap piringan yang ada pada menara A memang tidak diurutkan.
2. Untuk

setiap

piringan

yang

bernilai

yang

ada

pada

menara,

bandingkan piringan (n) dengan piringan (n+1).
3. Jika n < (n+1) maka pindahkan n ke menara kosong selain menara tujuan
(hanya untuk tahap pertama), pada kasus ini C merupakan menara tujuan.
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4. Jika n > (n+1) maka pindahkan n ke menara kosong lainnya.
5. Untuk setiap piringan yang bernilai paling terakhir/sisa pindahkan ke
menara yang pertama kali dipilih pada setiap langkah pemindahan piringan.
d. Fungsi seleksi
Setelah diketahui menara solusi maka diperoleh fungsi seleksi piringan yaitu
apakah n < (n+1) atau n > (n+1).
e. Fungsi Kelayakan
Untuk mengetahui fungsi kelayakan harus melalui beberapa tahapan dibawah
ini,
Tahap I
Seleksi menara A
A = {1,4,2,3,5,6,3}
B = {}
C = {}
Bandingkan untuk setiap piringan yang memiliki nilai yang berada pada menara
A:
1. Apakah 1 < 4 ? ya, masukkan piringan yang bernilai 1 ke menara kosong
selain menara tujuan; B = {1}.
2. Apakah 4 < 2 ? tidak, masukkan piringan yang bernilai 4 ke menara lainnya;
C = {4}.
3. Apakah 2 < 3 ? ya, masukkan piringan yang bernilai 2 ke menara terdekat;
B = {1,2}.
4. Apakah 3 < 5 ? ya, masukkan piringan yang bernilai 3 ke menara terdekat;
B ={1,2,3}.
5. Apakah 5 < 6 ? ya, masukkan piringan yang bernilai 5 ke menara terdekat;
B = {1,2,3,5}.
6. Apakah 6 < 3 ? tidak, masukkan piringan yang bernilai 6 ke menara lainnya;
C ={4,6}
7. Untuk sisa piringan yang berada pada menara A dimasukkan ke menara yang
pertama kali dipilih; B = {1,2,3,5,3}
Hasil dari uji kelayakan tahap I
A = {}
B = {1,2,3,5,3}
C = {4,6}
Tahap II
Hasil pada Tahap I diseleksi kembali menjadi :
A = {1,2,3,3}
B = {}
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C = {4,6,5}
Seleksi menara C
A = {1,2,3,3,4, 5}
B = {6 }
C = {}
Seleksi menara A dan B
A = {}
B = {}
C = {1,2,3,3,4,5,6}
Maka hasilnya seperti pada gambar dibawah ini.

1
2
3
3
4
5
6

A

B

C

Gambar 1.3 Menara Hanoi

G. KESIMPULAN
Menumbuhkan minat belajar matematika dibutuhkan model pembelajaran
kooperatif tipe STAD dengan metode bermain Brain Game, dalam penyampaian materinya
agar siswa lebih mudah dalam memahami dan menangkap materi tersebut sehingga tercipta
proses pembelajaran yang aktif, kreatif dan efektif.

H. SARAN
1. Seorang guru harus mampu mengaplikasikan materi sesuai dengan sumber yang
disesuaikan dengan kurikulum kedalam hal yang kongkrit yang mudah dipahami oleh
siswa dan siswa diharapkan mampu menangkap materi yang diberikan.
2. Setiap guru diharapkan mampu menyampaikan pembelajaran matematika dengan cara
yang menarik agar siswa tertarik untuk mempelajarinya, seperti model pembelajaran
kooperatif tipe STAD dengan metode bermain Brain Game.
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Abstrak
Kecerdasan logis matematis adalah kecerdasan yang melibatkan keterampilan mengolah
angka dengan baik dan atau kemahiran menggunakan penalaran atau logis dengan benar.
Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada hubungan logis, hubungan sebab akibat, dan logis-logis
lainnya. Dengan diterapkannya model pembelajaran seperti model pembelajaran kooperatif tipe
jigsaw yang mana mencerminkan lima unsur dalam pembelajaran kooperatif. Hal tersebut dapat
dijadikan acuan untuk mengembangkan kecerdasan logis matematis setiap anggota kelompok
tersebut. Karena setiap siswa diharapkan mampu bertanggung jawab untuk memahami materi
permasalahan tentang pembelajaran matematika yang sedang berlangsung.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketuntasan belajar menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam pembelajaran matematika. Serta untuk mengetahui
model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat mengembangkan kecerdasan logis matematis
pada siswa. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas XI-F (AMR) SMK Penerbangan
Dharma Wirawan sebanyak 45 siswa, dari sekian siswa akan diambil 4 orang siswa sebagai
sampel yang mewakili kecerdasan logis matematis. Pada tahap pengambilan sampel akan
diberikan daftar kecerdasan logis matematis tahap 1 pada semua siswa yang selanjutnya akan
dipilih 4 orang siswa dengan komposisi 1 siswa dengan kecerdasan tinggi, 2 siswa dengan
kecerdasan sedang, dan 1 siswa dengan kecerdasan rendah. Selanjutnya melaksanakan
pembelajaran matematika dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw,
memberikan tes untuk mengetahui hasil belajar matematika yang diperoleh, memberikan daftar
kecerdasan logis matematis tahap 2, serta melakukan wawancara terhadap sampel terpilih.
Kemudian hasilnya akan dianalisis dengan langkah analisis data yang sudah terperinci didalam.
Keywords: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw, Logis Matematis, Daftar Periksa
Kecerdasan, Tes Hasil Belajar.
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A. LATAR BELAKANG
Pendidikan

merupakan

usaha

suatu

kelompok

masyarakat

atau

bangsa

untuk

mengembangkan kemampuan generasi muda mengenali dan menghayati nilai-nilai kebaikan
dan kemuliaan hidup melalui pembinaan potensi dan transformasi budaya masyarakat. Dalam
pendidikan, cara pembelajaran yang dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar dapat menjadi
suatu tolak ukur kesuksesan seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran tersebut.
Pembelajaran dengan kurikulum 2013, menuntut siswa untuk lebih aktif serta kreatif dalam
memecahkan masalah. Dengan demikian, model pembelajaran kooperatif lebih mendukung
dalam pembelajaran kurikulum 2013. Karena model pembelajaran kooperatif menekankan
kepada siswa untuk memecahkan masalah yang diberikan secara berkelompok. Pengembangan
model-model pembelajaran ditujukan sebagai usaha untuk menciptakan situasi pembelajaran
yang kondisional, dan menyenangkan yang dapat mempengaruhi siswa dalam kegiatan belajar
mengajar, sehingga mereka dapat aktif, kreatif, dan ikut serta dalam pembelajaran yang sedang
berlangsung. Pengembangan model-model pembelajaran ditujukan sebagai usaha untuk
menciptakan situasi pembelajaran yang kondisional, dan menyenangkan yang dapat
mempengaruhi siswa dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga mereka dapat aktif, kreatif, dan
ikut serta dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Untuk mencapai hasil yang maksimal,
lima unsur penting yang merupakan prinsip-prinsip dalam pembelajaran kooperatif harus
diterapkan, yaitu:(1) Saling ketergantungan positif antar siswa; (2) Interaksi promotif
dengan saling membantu; (3) Tanggung jawab individu; (4) Interpersonal dan ketrampilan
kelompok kecil; (5) Proses berkelompok yang memusatkan hubungan kerjasama yang baik.
Kesuksesan pada model, strategi, dan metode yang dirancang dapat meningkatkan hasil
belajar dan kecerdasan pada siswa. Salah satu kecerdasan

yang berhubungan dengan

pembelajaran matematika adalah kecerdasan logis matematis, merupakan kemampuan
menggunakan angka-angka untuk menghitung dan mendeskripsikan sesuatu, menggunakan
konsep matematis, menganalisa berbagai permasalahan secara logis, menerapkan matematika
pada kehidupan sehari-hari, peka terhadap pola tertentu, serta menelaah berbagai permasalahan
secara ilmiah. Dari uraian diatas, penulis tertarik mengambil judul sebuah penelitaian yaitu “
Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Untuk Mengembangkan
Kecerdasan Logis Matematis Pada Bidang Studi Matematika “

B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif karena jenis data dalam penelitian
ini bersifat kualitatif yang berupa kata-kata atau kalimat dan bentuk-bentuk visual atau gambar.
Menurut Moleong dalam Setyarini

( 2013 : 48 ) Penelitian kualitatif merupakan penelitian

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian pada suatu konteks
khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah yang artinya data
yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka seperti halnya
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pada penelitian kuantitatif. Subjek penelitian ini diambil secara acak dari pemberian daftar
periksa kecerdasan logis matematis tahap I.

Sedangkan teknik pengumpulan datanya

menggunakan metode tes, metode angket (Daftar Periksa Kecerdasan Logis Matematis), serta
metode wawancara.

C. HASIL PENELITIAN
Untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa dalam memahami materi yang diberikan yaitu
program linear, siswa diberi 5 soal subyektif dengan alokasi waktu 60 menit dengan standart
KKM 71. Presentase ketuntasan belajar siswa ditunjukkan gambar berikut :

Presentase Ketuntasan Tes Hasil
Belajar
7%
Tuntas
93%

Tidak Tuntas

Penjelasan diagram diatas bahwa ada sekitar 93% dari total siswa yaitu 45 siswa, sekitar 42
siswa mendapatkan hasil diatas KKM yang ditentukan dan sisanya dibawah KKM. Dilihat dari
presentase siswa yang tuntas, maka dapat dikatakan menurut ketuntasan klasikal, pembelajaran
dengan menerapkan model pembelajaraan kooperatif tipe jigsaw pada siswa tuntas karena lebih
dari 85% siswa memperoleh nilai diatas KKM yang ditentukan. Daftar periksa kecerdasan logis
matematis tahap I diberikan pada siswa sebelum menerapkan model pembelajaran kooperatif
tipe jigsaw. Hasil daftar periksa kecerdasan logis matematis tahap I ini juga digunakan untuk
memilih subjek penelitian yaitu siswa yang memiliki kriteria tinggi, sedang dan rendah. Berikut
adalah presentase hasil daftar periksa kecerdasan logis matematis tahap I :

Presentase Hasil Daftar Periksa
Kecerdasan Logis Matematis Tahap I
2,2%

Tinggi
37,8%

60%

Sedang
Rendah

Dari keterangan gambar diatas ada 37,8% atau sekitar 17 siswa masuk dalam kriteria tinggi,
sebanyak 2,2% atau hanya ada 1 siswa yang masuk dalam kriteria rendah, dan sebanyak 60%
atau sekitar 27 siswa masuk dalam kriteria sedang. Untuk mengetahui kriteria penggolongan
kecerdasan logis matematis siswa, dapat dilihat melalui tabel kriteria berikut :
Presentase Skor Akhir
33 % – 55 %
56 % – 78 %
79 % - 100 %

Keterangan
Kecerdasan Logis Matematis Tergolong Rendah
Kecerdasan Logis Matematis Tergolong Sedang
Kecerdasan Logis Matematis Tergolong Tinggi
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Dari hasil tersebut, peneliti dapat memeilih subjek 1 siswa dengan kriteria tinggi, 2 siswa
deengan kriteria sedang, dan 1 siswa dengan kriteria rendah. Rincian masing-masing subjek
yang terpilih disajikan pada tabel berikut :
No.
1.
2.
3.
4.

Subjek
1a.
2a.
2b.
3a.

Skor Perolehan
28
21
23
16

Presentase
93,3%
70%
76,6%
53,3%

Kriteria
Tinggi
Sedang
Sedang
Rendah

Berbeda dengan daftar periksa kecerdasan logis matematis tahap I. Daftar periksa
kecerdasan logis matematis tahap II diberikan setelah penerapan model pembelajran kooperatif
tipe jigsaw dilakukan. Berikut gambar presentase hasil perolehan siswa dari daftar periksa
kecerdasan logis matematis tahap II:

Presentase Hasil Daftar Periksa
Kecerdasan Logis Matematis Tahap II
0%

Sedang
44,4%

55,6%

Tinggi
Rendah

Dari hasil yang diperoleh, dapat disajikan perolehan skor dari subjek penelitian sebagai
berikut :
No.
1.
2.
3.
4.

Subjek
1a.
2a.
2b.
3a.

Skor Perolehan
29
25
28
19

Presentase
96,6%
83,3%
93,3%
63,3%

Kriteria
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sedang

Penjelasan
Berdasarkan hasil analisis dan penelitian, dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Ketuntasan Hasil Belajar.
Dengan menggunakan lembar tes subyektif dengan 5 soal essay dan alokasi waktu 60 menit
dapat melihat seberapa besar pemahaman siswa akan materi program linear yang diberikan
dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Sebanyak 93,3% dari 45
siswa atau sekitar 42 siswa memperoleh nilai >71 yang artinya siswa tersebut tuntas dan
sebanyak 6,7% dari 45 siswa atau hanya ada 3 yang mendapat nilai < 71 yang berarti siswa
tersebut tidak tuntas dalam tes tersebut. Berikut ini merupakan rumus untuk menghitung
presentase ketuntasan belajar klasikal :

KB :
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Keterangan :
KB : Ketuntasan Belajar
T

: Jumlah siswa yang tuntas

TS

: Jumlah siswa seluruhnya

Dengan menggunakan perhitungan rumus ketuntasan belajar klasikal, lebih dari 85% siswa
yang memperoleh nilai diatas KKM. Sehingga dapat dikatakan ketuntasan belajar dengan
menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw tercapai. Karena menurut
ketuntasan belajar klasikal dapat dikatakan tuntas jika lebih dari 85% dari total keseluruhan
jumlah siswa memperoleh nilai diatas KKM yang ditentukan.
2. Daftar Periksa Kecerdasan Logis Matematis Tahap I.
Daftar periksa ini diberikan sebelum menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe
jigsaw dan berisikan penjelasan ruang lingkup matematika secara garis besar. Dari hasil
yang diperoleh, peneliti memilih subjek penelitian, 1a dengan prensentase perolehan 93,3%
masuk di kriteria Tinggi. Subjek 2a dengan presentase perolehan 70% sedangkan subjek 2b
dengan presentase perolehan 76,6% maka kedua subjek tersebut masuk dikriteria sedang.
Kemudian subjek 3a dengan presentase perolehan 53,3% masuk dikreteria rendah.
3. Daftar Periksa Kecerdasan Logis Matematis Tahap II.
Berbeda dengan daftar periksa kecerdasan sebelumnya, daftar periksa kecerdasan logis
matematis tahap II berisikan tentang penjelasan materi yang diberikan serta model
pembelajaran yang diberikan selama pembelajaran berlangsung terutama model
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Dari hasil yang diperoleh subjek 1a dengan presentase
perolehan 96,6% masuk dikriteria tinggi, subjek 2a dengan presentase perolehan 83,3% dan
subjek 2b dengan presentaseperolehan 93,3% maka kedua subjek tersebut masuk kriteria
tinggi pula, sedangkan subjek 3a dengan presentase perolehan 63,3% masuk dikriteria
sedang. Karena hasil dari daftar periksa kecerdasan logis matematis tahap I dan II sudah
didapatkan, maka peneliti dapat menganalisis seberapa besar perkembangan yang terjadi
pada subjek penelitian. Berikut adalah data presentase hasil daftar periksa kecerdasan logis
matematis tahap I dan II yang diperoleh subjek :
No.
1.
2.
3.
4.

Presentase
DPKLM Tahap I
DPKLM Tahap II
93,3%
96,6%
70%
83,3%
76,6%
93,3%
53,3%
63,3%

Keterangan
Berkembang
Berkembang
Berkembang
Berkembang

Berdasarkan data tabel tersebut, semua subjek mengalami peningkatan dalam skor
perolehan dari daftar periksa kecerdasan logis matematis tahap I dan II yang diberikan oleh
peneliti. Dari yang memiliki kriteria rendah menjadi sedang, yang memiliki kriteria sedang
menjadi tinggi, dan yang berkriteria tinggi tetap pada kriteria tinggi. Hal ini dapat dikatakan
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bahwa pembelajaran yang dilakukan peneliti dengan menggunakan model pembelajaraan
kooperatif tipe jigsaw dapat mengembangkan kecerdasan logis matematis siswa.

D. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta berdasarkan analisis data yang ada, maka
diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Ketuntasan belajar siswa menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam
pembelajaran matematika materi program linear di kelas XI-F SMK Penerbangan Dharma
Wirawan tercapai.
2. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat mengembangkan kecerdasan
logis matematis dalam pembelajaran matematika materi program linear pada siswa kelas
XI-F SMK Penerbangan Dharma Wirawan.

E. SARAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran bagi
pembaca ataupun peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama adalah ssebagai berikut :
1. Model pembelajaraan kooperatif tipe Jigsaw ini yang sudah diterapkan oleh peneliti pada
kelas XI-F SMK Penerbangan Dharma Wirawan, dapat dijadikan refrensi pengajaran atau
salah satu alternatif cara untuk pemahaman konsep-konsep matematika pada lain materi.
2. Dalam penelitian ini, hanya terbatas sebagian siswa yang terkadang tidak begitu antusias
dengan diterapkannya model pembelajaran ini. Namun sebagian besar sangat senang dengan
model pembelajaran semacam ini. Peneliti berharap, untuk melakukan penelitian seperti ini
koordinasi antar siswa dengan guru sangat diperlukan untuk meningkatkan semangat belajar
yang besar pada diri siswa.
3. Peneliti menghimbau kembali kepada pembaca, sebelum melakukan penelitian dengan
model pembelajaran ini harus benar-benar memperhitungkan waktu yang digunakan serta
materi ajar yang akan digunakan. Karena model pembelajaran jigsaw membutuhkan waktu
yang tidak sedikit dan pengkoordinasian dengan siswa secara matang.
4. Penelitian semacam ini alangkah lebih baiknya apabila diterapkan pada kelas yang memilki
jumlah siswa standar atau < 40 siswa. Karena apabila menggunakan kelas yang memiliki >
40 siswa sedikit mengalami kesulitan dalam mengatur dan memilah untuk dijadikan suatu
kelompok. Karena terlalu banyak kelompok maka akan membuat suasana kelas semakin
tidak beraturan.
5. Sebaiknya para guru menambah wawasan tentang berbagai macam model-model
pembelajaran dengan tujuan supaya dapat menerapkan model pembelajaran yang sesuai
dengan kondisi siswa, sehingga tidak lagi menilai matematika sebagai pelajaran yang sulit
dan membosankan.
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Abstrak
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang paling tidak disukai anak-anak
karena matematika berkaitan dengan konsep abstrak, banyak menghitung, dan susah untuk
mengingat. Untuk membuat siswa menyenangi suatu pelajaran yang diajarkan, guru dituntut
kreatif menciptakan situasi pembelajaran yang inovatif dengan mengerahkan secara optimal
sumber daya dan sumber dana yang ada. Oleh karena itu, kami memperkenalkan sebuah media
pembelajaran yang berupa alat peraga perkalian model matrik. Dengan alat peraga ini siswa bisa
bermain dengan angka-angka untuk dicari hasil kalinya. Tujuan makalah ini untuk memudahkan
mengalikan angka dan menghilangkan asumsi anak bahwa matematika membosankan.
Guna memantapkan kemampuan melakukan operasi perkalian guru dapat menggunakan
berbagai media atau alat peraga. Salah satu media untuk membantu siswa dalam memantapkan
kemampuan melakukan operasi perkalian kami sajikan di sini yaitu dengan teknik matrik.
Media ini kami coba buat se-interaktif mungkin dengan tujuan dapat lebih menarik minat para
siswa. Alat peraga perkalian model matrik ini dapat dibuat dari papan atau triplek dan bisa pula
dari kertas yang tebal. Kemudian dibuat kolom-kolom seperti matrik, selanjutnya alat peraga ini
dibentuk sedemikian rupa sehingga bisa ditempeli angka-angka.
Kesimpulan dari makalah ini adalah alat peraga perkalian model matrik dapat
dipergunakan sebagai media pembelajaran matematika yang menyenangkan.
Kata kunci: alat peraga, perkalian, dan model matrik.
A. Latar Belakang Masalah
Bangsa Indonesia semakin tahun mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini
tampak dalam setiap bidang kegiatan diantaranya selalu menggunakan teknologi maju yang
bertujuan untuk mempercepat derap pembangunan disegala bidang. Dalam penerapan
teknologi maju tersebut, diperlukan banyak tenaga ahli yang terampil yang dapat
menguasai ilmu pengetahuan yang memadai serta dapat menerapkan teknologi sesuai
dengan bidangnya. Ilmu pengetahuan dan keterampilan tidak mungkin dapat diperoleh
dengan begitu mudah, namun haruslah ditempuh dengan meningkatkan mutu pendidikan
secara praktis.
Matematika merupakan ilmu yang mendasari perkembangan teknologi modern.
Matematika mempunyai peran dalam berbagai disiplin ilmu lainnya dan memajukan daya
pikir manusia. Dalam mata pelajaran matematika sendiri terdapat beragam permasalahan
yang sering terjadi. Salah satunya adalah pada pemahaman konsep dalam matematika.
Menurut Widdiharto (2008: 19) setelah mempelajari konsep, kemungkinan yang terjadi
bagi siswa adalah tidak memahami, samar-samar, segera lupa atau lupa sebagian atau
sungguh memahami. Yang dimaksud kesulitan dalam memahami tersebut terkait dengan:
ketidakmampuan memberikan nama singkat atau nama teknis, ketidakmampuan
menyatakan arti istilah yang menandai konsep, ketidakmampuan untuk mengingat,
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ketidakmampuan memberikan contoh konsep tertentu, kesalahan klasifikasi, dan
ketidakmampuan mendeduksi informasi berguna dari suatu konsep.
Menurut Hawa (2008: 45) hubungan antara konseptual dan prosedural dalam
matematika sangat penting. Pengetahuan konseptual mengacu pada pemahaman konsep,
sedangkan pengetahuan prosedural mengacu pada keterampilan melakukan suatu algoritma
atau prosedur menyelesaikan soal matematika. Matematika berkenaan dengan ide atau
hubungan yang terhubung secara erat sehingga matematika berkaitan dengan konsep
abstrak. Sebagai seorang guru yang bertujuan menanamkan pemahaman kepada siswa,
dalam belajar matematika utamanya adalah bagaimana menanamkan pengetahuan konsepkonsep dan pengetahuan prosedural tersebut. Memahami konsep saja tidak cukup, karena
dalam praktek kehidupan sehari-hari siswa memerlukan keterampilan matematika.
Untuk meningkatkan hasil dan kualitas pembelajaran maka proses pembelajaran pada
setiap satuan pendidikan harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan
memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi
prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik
serta psikologis siswa. Keberhasilan dalam proses pembelajaran matematika menjadi
tanggung jawab bersama antara guru dan siswa. Guru dalam merencanakan suatu proses
pembelajaran sekurang-kurangnya mengetahui faktor umum yang harus dipikirkan secara
simultan oleh guru, antara lain adalah: tujuan yang akan dicapai, materi pembelajaran,
siswa, media pengajaran, metode pembelajaran, dan waktu belajar.
Untuk membuat siswa menyenangi suatu mata pelajaran yang diajarkan, guru dituntut
kreatif menciptakan situasi pembelajaran yang inovatif dengan mengerahkan secara
optimal sumber daya dan sumber dana yang ada. Di sinilah tantangan bagi guru agar bisa
meramu pembelajaran menjadi menarik dan menyenangkan. Matematika yang merupakan
salah satu mata pelajaran yang paling tidak disukai anak-anak menuntut seorang guru yang
betul-betul kreatif dan inovatif dalam menciptakan situasi pembelajaran yang
menyenangkan.
Guru sebagai faktor penentu dan paling berpengaruh dalam hal menanamkan konsep
terhadap siswa. Penguasaan guru terhadap materi pelajaran, kemampuan guru dalam
memilih dan menggunakan metode pembelajaran serta kemampuan guru dalam
menetapkan media pembelajaran sangat menentukan terhadap keberhasilan proses
pembelajaran. Disamping adanya potensi dan kemauan siswa sendiri.
Terilhami oleh suatu ungkapan ―saya mendengar lalu saya lupa, saya melihat lalu
saya ingat, saya berbuat lalu saya mengerti‖, maka penulis berasumsi bahwa pemakaian
media pembelajaran menjadikan anak bisa melihat dan berbuat tidak hanya mendengar.
Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis memperkenalkan sebuah media pembelajaran
yang berupa alat peraga perkalian model matrik. Dengan alat peraga perkalian ini siswa
bisa bermain dengan angka-angka untuk dicari hasil kalinya.
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dalam penelitian ini mengangkat sebuah judul
―Alat Peraga Perkalian Model Matrik sebagai Media Pembelajaran Matematika yang
Menyenangkan‖.

B.

Rumusan Masalah
Dalam makalah ini rumusan masalah berfungsi untuk memberikan arah dalam
memecahkan masalah. Adapun masalah yang akan dijawab dalam makalah ini adalah:
―Apakah Alat Peraga Perkalian Model Matrik sebagai Media Pembelajaran
Matematika yang Menyenangkan?‖

C. Tujuan
Sesuai dengan rumusan masalah yang diutarakan di atas, maka tujuan makalah ini
adalah:
1. Untuk memudahkan mengalikan bilangan dengan bilangan
2. Meningkatkan minat belajar anak terhadap matematika
3. Menghilangkan asumsi anak bahwa pelajaran matematika membosankan

D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari makalah ini, penulis kemukakan secara singkat yaitu antara lain:
1. Dengan adanya alat peraga, anak-anak akan lebih banyak mengikuti pelajaran
matematika dengan gembira, sehingga minatnya mempelajari matematika semakin
besar. Anak akan terangsang, senang, tertarik, dan bersikap positif terhadap
pengajaran matematika.
2. Dengan disajikan konsep abstrak matematika dalam bentuk konkret, maka siswa
pada tingkat-tingkat yang lebih rendah akan lebih mudah memahami dan mengerti.
3. Anak akan menyadari adanya hubungan antara pengajaran dan benda-benda yang
ada di sekitar, atau antara ilmu dengan alam sekitar dan masyarakat.

E.

Kajian Teori
1.

Alat Peraga Perkalian Model Matrik
a. Alat Peraga
Menurut Nasution (1985) alat peraga adalah pembantu dalam mengajar agar
efektif. Alat peraga merupakan salah satu dari media pendidikan adalah alat
untuk membantu proses belajar mengajar agar proses komunikasi dapat dengan
baik dan efektif.
Adapun fungsi utama dari alat peraga adalah untuk menurunkan keabstrakan
dari konsep, agar siswa mampu menangkap arti sebenarnya konsep tersebut.
Dengan melihat, meraba, dan memanipulasi obyek/alat peraga, maka siswa
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mempunyai pengalaman-pengalaman dalam kehidupan sehari-hari tentang arti
dari suatu konsep.
Mengingat pentingnya alat peraga dalam pembelajaran matematika, maka
guru harus lebih kreatif lagi dalam mengajar. Akan tetapi, ada beberapa faktor
yang membuat guru tidak menggunakan alat peraga dalam pembelajaran.
Diantaranya masalah biaya, masih banyak guru yang berpikir membuat alat
peraga itu membutukan biaya yang besar. Selain itu, banyak juga guru yang
mengatakan bahwa membuat alat peraga itu merepotkan dan menghabiskan
banyak waktu. Padahal, membuat alat peraga tidak perlu menggunakan biaya
yang besar. Kita dapat memanfaatkan benda-benda yang ada disekitar dan dapat
membuat alat sederhana tanpa harus menghabiskan biaya yang besar dan waktu
yang banyak.
b. Perkalian
Pada prinsipnya, perkalian sama dengan penjumlahan secara berulang. Oleh
karena itu, kemampuan prasyarat yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari
perkalian adalah penguasaan penjumlahan. Perkalian termasuk topik yang sangat
sulit untuk dipahami sebagian siswa. Ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang
duduk di tingkatan tinggi Sekolah Dasar belum menguasai topik perkalian ini,
sehingga mereka banyak mengalami kesulitan dalam mempelajari topik
matematika yang lebih tinggi. Melalui penggunaan media pembelajaran yang
efektif serta bimbingan guru, diharapkan dapat membantu siswa dalam
mempelajari perkalian ini.
Dalam makalah ini, penulis akan mengalikan berbagai bilangan, misalnya
perkalian satuan dan satuan, satuan dan puluhan, satuan dan ratusan, satuan dan
ratusan, satuan dan ribuan, bahkan puluhan ribu dengan puluhan ribu. Akan
terlihat mudah jika kita menggunakan alat peraga perkalian model matrik.
c. Model Matrik
Menurut Supranto (2003: 67) mengatakan bahwa matrik ialah suatu
kumpulan angka-angka yang disusun menurut baris dan kolom sehingga
berbentuk empat persegi panjang, dimana panjangnya dan lebarnya ditunjukkan
oleh banyaknya kolom-kolom dan baris-baris.
Pada perkalian model matrik, akan ada dua bilangan yang akan dikalikan,
dalam alat peraga ini kita akan menjadikan satu bilangan menjadi kolom dan
bilangan yang lain menjadi baris.
2.

Media Pembelajaran
Gerlach dan Ely, mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar
adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa
mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Secara khusus, pengertian
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media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis,
photografis, atau elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali
informasi visual atau verbal.
Penggunaan media pembelajaran dapat membantu meningkatan pemahaman
dan daya serap siswa terhadap materi pelajaran yang dipelajari. Berikut ini fungsi dari
penggunaan media pembelajaran, antara lain:
a. Membantu memudahkan belajar bagi siswa dan membantu memudahkan
mengajar bagi guru
b. Memberikan pengalaman lebih nyata (yang abstrak dapat menjadi lebih konkrit)
c. Menarik perhatian siswa lebih besar (kegiatan pembelajaran dapat berjalan lebih
menyenangkan dan tidak membosankan)
d. Semua indra siswa dapat diaktifkan
e. Lebih menarik perhatian dan minat murid dalam belajar

F.

Pembahasan
Keterampilan melakukan operasi perkalian merupakan salah satu kemampuan dasar
matematika yang harus dikuasai oleh siswa pada jenjang pendidikan dasar. Kemampuan
melakukan operasi perkalian menjadi prasyarat penting guna mempelajari matematika
lebih lanjut.
Operasi perkalian ini harus dipelajari setelah siswa menguasai dengan baik operasi
penjumlahan. Karena operasi perkalian merupakan penggandaan atau pengulangan operasi
penjumlahan, jadi penguasaan kemampuan melakukan operasi penjumlahan merupakan
dasar untuk mempelajari operasi perkalian.
Guna memantapkan kemampuan melakukan operasi perkalian guru dapat
menggunakan berbagai media atau alat peraga. Salah satu media untuk membantu siswa
dalam memantapkan kemampuan melakukan operasi perkalian kami sajikan di sini yaitu
dengan teknik matrik. Media ini kami coba buat se-interaktif mungkin dengan tujuan dapat
lebih menarik minat para siswa.
Alat peraga perkalian model matrik ini dapat dibuat dari papan atau triplek dan bisa
pula dari kertas yang tebal. Kemudian dibuat kolom-kolom seperti matrik, selanjutnya alat
peraga ini dibentuk sedemikian rupa sehingga bisa ditempeli angka-angka.
Agar lebih menyenangkan dan menarik, alat peraga ini dibuat dari sterofom dan
dilapisi triplek untuk papannya, sterofom di buat menyerupai pohon dan angka-angka yang
akan ditempel kita buat menyerupai buah apel sehingga siswa dapat bermain dan lebih
memahami materi perkalian dengan cepat. Perpaduan warna yang ada akan menarik
perhatian siswa dan meningkatkan rasa ingin tahu. Berikut gambaran alat peraga perkalian
matrik agar lebih menarik:
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Gambar 1 Apel Angka

Gambar 2 Pohon Matrik

Untuk lebih jelas lagi model alat peraga yang dimaksud tergambar seperti berikut:

Keterangan:
1. Kolom 1,2,3,4,5,6,7 merupakan tempat bilangan yang akan dikalikan
2. Kolom 8 adalah hasil kali kolom 1 dan 5
3. Kolom 9 adalah hasil kali kolom 2 dan 5
4. Kolom 10 adalah hasil kali kolom 3 dan 5
5. Kolom 11 adalah hasil kali kolom 4 dan 5 dan seterusnya
6. Kolom a,b,c,d,e,f, dan g tempat hasil akhir setelah melalui proses penjumlahan
secara menyamping kebawah menurut arah garis miring
7. Kolom X adalah kolom penunjuk operasi perkalian
8. Untuk bilangan yang hasil kalinya hanya satu angka maka diberi nol pada angka
didepannya. Contoh: 1 x 8 = 08
Berikut ini akan disajikan contoh soal untuk perkalian dua angka, misalnya 367 x 89
= ......
Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:
1. Bilangan 3, 6, dan 7 kita tempatkan pada 3 kolom pada baris pertama, dan bilangan 8
dan 9 pada dua baris pada kolom paling kanan.
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2. Lakukan operasi perkalian 3 x 8 yang menghasilkan 24. Bilangan 24 dituliskan pada
sel/kotak dibawah 3 dan sebaris dengan 8, dan penulisannya dipisahkan antara
puluhan dan satuan. Demikian seterusnya untuk 3 x 9, 6 x 8, 6 x 9, 7 x 8, 7 x 9.

3.

Setelah

semua

operasi

perkalian

dilakukan,

langkah

berikutnya

adalah

menjumlahkan sesuai dengan arah diagonal mulai dari diagonal mulai dari diagonal
paling kanan, dan hasil penjumlahan dituliskan pada sel/kotak pada bagian tepi kiri
dan bawah. Diagonal paling kanan = 3, berikutnya 6 + 6 + 4 = 16 dituliskan 6,
puluhan 1 disimpan dan ditambahkanpada diagonal berikutnya: 1 + 5 + 8 + 5 + 7 =
26 ditulis 6, 2 disimpan dan ditambahkan pada diagonal berikutnya 2 + 4 + 4 + 2 =
12 ditulis 2, 1 disimpan dan ditambahkan pada diagonal berikutnya 1 + 2 = 3.
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4. Hasil perkalian diperoleh dengan urutan mulai kanan bawah sebagai satuan, sebelah
kirinya sebagai puluhan dan seterusnya. Jadi kita mendapatkan hasil bahwa: 367 x
89 = 32663.

G. Simpulan
Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Alat peraga matematika sangat diperlukan untuk menciptakan proses pembelajaran
yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan
2. Alat peraga perkalian model matrik dapat dipergunakan sebagai media pembelajaran
matematika yang menyenangkan
3. Alat peraga ini bisa digunakan untuk membantu mengalikan dua bilangan yang cukup
banyak

H. Saran
Sebagai akhir dari makalah ini, penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Setelah disadari bahwa mata pelajaran matematika merupakan mata pelajaran yang
paling tidak disukai siswa, maka hendaklah seorang guru mampu meramu pembelajaran
matematika, khususnya perkalian menjadi pembelajaran yang menarik dan disukai oleh
siswa.
2. Seorang guru dituntut kreatif dan berjiwa inovatif dalam mendesain pembelajaran
matematika sehingga menarik, efektif, dan efisien dengan cara memanfaatkan sumbersumber belajar yang ada dilingkungan sekolah.
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ABSTRAK
Pembelajaran matematika bagi para siswa merupakan pembentukan pola pikir dalam
pemahaman suatu pengertian maupun dalam penalaran suatu hubungan diantara pengertianpengertian itu. Dalam pembelajaran matematika, para siswa dibiasakan untuk memperoleh
pemahaman melalui pengalaman tentang sifat-sifat yang dimiliki dan yang tidak dimiliki dari
sekumpulan objek (abstraksi). Dalam mencapai tujuan pembelajaran dibutuhkan sarana atau
media yang dapat membantu guru atau siswa untuk mencapai tujuan tersebut.
Edmodo sebagai media berbasis edukasi untuk guru, siswa, maupun untuk orang tua
atau wali. Edmodo digunakan dengan tujuan mempermudah proses pembelajaran khususnya
dalam hal ini matematika. Guru dan siswa dapat berbagi catatan, tautan, dan dokumen. Guru
juga memiliki kemampuan untuk mengirimkan peringatan, acara, dan tugas untuk siswa.
Kata Kunci: pembelajaran matematika, media pembelajaran matematika, edmodo
A. LATAR BELAKANG
Teknologi berkembang dengan cepatnya disertai dengan pembuatan berbagai produk
berteknologi canggih guna mendukung perkembangan teknologi saat ini. Perubahan
memang sudah pasti terjadi, dahulu produk berteknologi canggih hanya ada pada
genggaman orang yang mempunyai sisa uang berlebih, namun sekarang produk
berteknologi canggih tersebut sudah dapat dimiliki oleh hampir semua kalangan. Sayangnya
tidak semua orang yang memiliki produk canggih mampu mengoperasionalkan secara
optimal. Orang-orang yang menolak perubahan menganggap bahwa produk berteknologi
canggih hanya membawa dampak buruk bagi generasi selanjutnya. Segala sesuatu pasti ada
dampak positf dan negatifnya, tergantung dari cara kita memanfaatkannya.
IPTEK adalah singkatan dari Ilmu Pengetauan dan Teknologi. Singkatan tersebut tentu
saja mempunyai makna bahwa ilmu pengetahuan seharusnya dapat disinergikan dengan
teknologi. Kedua aspek tersebut bisa saling melengkapi. Dengan teknologi yang canggih,
ilmu pengetahuan dapat disebarluaskan dengan cepat. Namun mensinergikan ilmu
pengetahuan dan teknologi bukanlah perkara yang mudah, hal tersebut dibuktikan adanya
peran pemerintah untuk menstimulus para pendidik dengan membuat kurikulum yang
sedikit banyak mulai mengacu pada teknologi.
Problematikanya tidak hanya terletak pada pendidik namun juga terletak pada peserta
didik. Peserta didik kurang mengoptimalkan penggunaan teknologi yang canggih. Misalnya
peserta didik jika diberi gadget keluaran terbaru dengan teknologi mutakhir, mayoritas dari
mereka akan mengisinya dengan aplikasi media sosial yang terkini. Sedikit dari mereka
yang menggunakannya untuk pendidikan, padahal sudah banyak aplikasi yang berbasis
pendidikan. Kesadaran tersebut yang harus ditumbuhkan pada peserta didik, setidakanya
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bagi pendidik bisa menstimulus peserta didik dengan memperkenalkan berbagai aplikasi
berbasis pendidikan. Salah satunya adalah Edmodo. Dengan tampilan yang seperti
facebook, peserta didik tentu tidak akan susah menggunakannya. Aplikasi Edmodo juga
sudah bisa diakses lewat gadget, dengan demikian tentu memudahkan peserta didik untuk
mengakses Edmodo. Oleh karena itu disusunlah makalah dengan judul ―Penggunaan
Aplikasi Edmodo Sebagai Sarana Evaluasi Pada Pembelajaran Matematika‖.

B. RUMUSAN MASALAH
Bagaimana pemanfaatan aplikasi Edmodo sebagai pada pembelajaran matematika ?

C. TUJUAN
Menerapkan pembelajaran matematika berbasis teknologi menggunakan aplikasi Edmodo.

D. MANFAAT
1. Memberikan alternatif sarana penunjang pembelajaran baru
2. Menambah pengetahuan tentang Edmodo

E. KAJIAN TEORI
1. Pembelajaran Matematika
Pembelajaran matematika bagi para siswa Pembelajaran matematika bagi para
siswa merupakan pembentukan pola pikir dalam pemahaman suatu pengertian maupun
dalam penalaran suatu hubungan

diantara

pengertian-pengertian itu. Dalam

pembelajaran matematika, para siswa dibiasakan untuk memperoleh pemahaman
melalui pengalaman tentang sifat-sifat yang dimiliki dan yang tidak dimiliki dari
sekumpulan objek (abstraksi). Siswa diberi pengalaman menggunakan matematika
sebagai alat untuk memahami atau menyampaikan informasi misalnya melalui
persamaan-persamaan, atau tabel-tabel dalam model-model

matematika yang

merupakan penyederhanaan dari soal-soal cerita atau soal-soal uraian matematika
lainnya.
NCTM (National Coucil of Teachers of Mathematics) merekomendasikan 4 (empat)
prinsip pembelajaran matematika, yaitu :
a. Matematika sebagai pemecahan masalah.
b. Matematika sebagai penalaran.
c. Matematika sebagai komunikasi.
d. Matematika sebagai hubungan.
Matematika perlu diberikan kepada siswa untuk membekali mereka dengan
kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta kemampuan
bekerja sama. Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan menyebutkan pemberian
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mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai
berikut.
a. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antara konsep dan
mengaplikasi konsep atau logaritma secara luwes, akurat, efisien dan tepat dalam
pemecahan masalah.
b. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika
dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan
pernyataan matematika.
c. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang
model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh.
d. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk
menjelaskan keadaan/masalah.
e. Memiliki sifat menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu: memiliki
rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam pelajaran matematika serta sikap ulet
dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Fungsi mata pelajaran matematika
sebagai: alat, pola piker, dan ilmu atau pengetahuan. Pembelajaran matematika di
sekolah menjadikan guru sadar akan perannya sebgai motivator dan pembimbing
siswa dalam pembelajaran matematika di sekolah.
2. Aplikasi Edmodo
a. Pengertian Edmodo
Edmodo (bisa diakses melalui www.edmodo.com) adalah platform microblogging
pribadi yang dikembangkan untuk guru dan siswa, dengan mengutamakan privasi siswa.
Guru dan siswa dapat berbagi catatan, tautan, dan dokumen. Guru juga memiliki
kemampuan untuk mengirimkan peringatan, acara, dan tugas untuk siswa dan dapat
memutuskan untuk mengirimkan sesuatu dalam kerangka waktu yang dapat dilihat
publik.
b. Sejarah Edmodo
Edmodo adalah sebuah platform pembelajaran social untuk guru, siswa maupun
untuk orang tua/wali yang dikembangkan pada akhir 2008 oleh Nic Borg dan Jeff
O’Hara yang merasakan kebutuhan untuk berkembang di lingkungan sekolah/kampus
untuk mencerminkan bahwa dunia yang semakin global dan terhubung, maka keduanya
menciptakan sebuah alat/aplikasi yang dapat menutup kesenjangan antara bagaimana
siswa menjalani kehidupan mereka dan bagaimana mereka belajar di sekolah, untuk
itulah maka Edmodo diciptakan.
c. Kegunaan Edmodo
Edmodo dirancang untuk membuat siswa bersemangat belajar di lingkungan yang
lebih akrab. Di dalam Edmodo, guru dapat melanjutkan diskusi kelas online,
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memberikan polloing untuk memeriksa pemahaman siswa, dan lencana penghargaan
kepada siswa secara individual berdasarkan kinerja atau perilaku.
Pada Edmodo, guru berada di tengah-tengah jaringan yang kuat yang
menghubungkan guru kepada siswa, administrator, orang tua/wali, dan penerbit/buku.
Jaringan ini merupakan permukaan sumber daya terbaik di dunia dan alat-alat, yang
menyediakan blok bangunan pendidikan yang berkualitas tinggi.
Edmodo memudahkan untuk melacak kemajuan siswa. Semua nilai dan rencana
belajar ditugaskan atau diberikan melalui Edmodo disimpan dan mudah diakses. Guru
bisa mendapatkan masukan dari ruang kelas melalui reaksi siswa untuk kuis, tugas, dan
posting diskusi yang menangkap pemahaman, kebingungan, atau kefrustrasian siswa.
Dalam upaya untuk mencegah orang luar bergabung dengan jaringan sekolah,
Edmodo menyediakan kode khusus untuk sekolah dan kelas. Kode-kode ini diberikan
kepada siswa/mahasiswa dan diperlukan untuk bergabung dengan kelompok.
d. Fungsi Edmodo
1) Untuk mempemudah komunikasi antara murid dengan murid atau murid
dengan guru.
2) Sebagai sarana komunikasi belajar atau diskusi
3) Sebagai tempat untuk ujian atau kuis.
e. Kelebihan dan Kekurangan Edmodo
1) Kelebihan:
a) User interface. Mengadapatsi tampilan seperti facebook, secara sederhana
Edmodo realtif mudah untuk digunakan bahkan untuk pemula sekalipun.
b) Compatibility. Edmodo mendukung preview berbagai jenis format file
seperti pdf, html, swf dan sebagainya.
c) Aplikasi. Edmodo tdak hanya dapat diakses oleh PC (Laptop atau
computer) tetapi juga bisa diakses dengan menggunakan gadget berbasis
android.
2) Kekurangan:
a) Language. Penggunaan bahasa program yang masih menggunakan Bahasa
Inggris sehingga terkadang menyulitkan guru dan siswa.
b) Video Conference belum tersedia. Hal ini cukuo penting untuk berinteraksi
dengan siswa jika guru tidak bisa hair langsung secara langsung di kelas.

F. PEMBAHASAN
1. Langkah-Langkah Pembuatan Akun Edmodo Untuk Guru
a. Langkah pertama, buka edmodo.com. Kemudian akan muncul tampilan seperti
di bawah ini.
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b. Sign Up dengan identitas sebagai seorang guru. Pilih TEACHERS.
c. Isi syarat registrasi seperti yang tertera pada gambar.
d. Pastikan password yang dimasukkan kuat, dengan kombinasi huruf dan angka.

e. Pastikan juga password mudah diingat.
f.

Setelah itu, klik Sign Up for Free

g. Akan muncul tampilan seperti berikut

h. Isi bagian yang dibutuhkan. Kemudian klik Next Step.
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i.

Setelah itu akan muncul kotak dialog konfirmasi untuk memastikan data yang
dimasukkan sudah benar.

j.

Jika sudah yakin, maka lanjutkan dengan memilih tombol Go To My
Homepage.

Kemudian akan muncul tampilan homepage anda

k. Lalu, jika ingin membuat grup untuk kelas maka di kotak menu Groups pilih
tanda + dan klik Create

l.

Selanjutnya akan muncul kotak dialog seperti berikut.

m. Sebagai contoh, kita akan membuat grup untuk kelas VIII A. Bila semua kolom
sudah diisi untuk langkah selanjutnya klik tombol Create.

n. Lalu akan muncul kotak dialog seperti berikut. Kotak dialog ini menanyakan
tentang identitas kelas dan jumlah maksimum anggota dari grup yang akan
dibuat. Pilih jumlah yang dikehendaki (biasanya disesuaikan dengan jumlah
siswa kelas yang dimaksud). Setelah itu Klik Finish.
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o. Maka grup kelas pun telah selesai dibuat. Akan muncul tampilan seperti
berikut.

p. Sekarang guru bisa mengundang siswa kelas VIII A untuk mendaftar di
edmodo dan bergabung dengan grup kelas VIII A yang telah di buat.
q. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa setiap grup yang dibuat akan memiliki
kode sendiri.
r.

Kode tersebut bisa diganti oleh guru sesuai kebutuhan

s. Jika guru ingin mengupload materi pembelajaran atau membuat kuis, dapat
menggunakan pilihan menu berikut
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2. LANGKAH-LANGKAH PEMBUATAN AKUN EDMODO UNTUK SISWA
a. Langkah pertama, buka edmodo.com. Kemudian akan muncul tampilan seperti di
bawah ini.

b. Sign Up dengan identitas sebagai seorang siswa. Pilih STUDENTS.
c. Isi syarat registrasi seperti yang tertera pada gambar. Setelah itu, klik Sign Up for
Free

d. Setelah itu akan muncul homepage akun yang telah dibuat.

e. Maka akun telah selesai dibuat. Siswa bisa mendownload file atau melihat
postingan materi pembelajaran untuk kelas mereka yang telah diupload oleh guru di
grup.
f.

Untuk membuka, klik grup VIII A
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G. SIMPULAN
Dengan adanya teknologi, ilmu pengetahuan dapat diakses di berbagai tempat
dengan mudah. Semakin berkembangnya pendidikan di dunia menjadikan masyarakat
Indonesia harus turut berusaha ikut serta mengembangkan diri dan wawasannya. Hal
ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas bangsa dan probabilitas kemajuan
pendidikan Indonesia di mata dunia. Berkembangnya teknologi membawa dampak yang
baik bagi penyebaran ilmu pengetahuan. Sehingga memungkinkan diskusi di berbagai
tempat yang berbeda meskipun tidak sedang dalam jam pelajaran serta guru dan siswa
tidaka harus satu tempat yang sama. Hal ini tentu saja membawa keuntungan bagi siswa
dan guru. Saat pendidik berhalangan hadir dalam kelas karena ada kepentingan yang
mendesak, guru bisa memberi materi atau kuis melalui edmodo. Pada edmodo guru,
peserta didik, dan orang tua dapat terhubung. Selain itu edmodo membuat peserta didik
merasa tidak sedang belajar tetapi merasa seperti bermain media sosial, karena pada
edmodo peserta didik bisa mengomentari status antar teman, memposting berbagai hal,
dan mengomentari postingan tugas atau kuis dari guru.

H. SARAN
Semoga pada masa mendatang dapat ditemukan program atau aplikasi pembelajaran
yang baru, lebih inovatif dan canggih. Agar proses pembelajran lebih baik dan tujuan
pembelajaran nasional dapat tercapai.
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ABSTRAK
Penelitian tindakan kelas dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran
Menentukan Pecahan Senilai Dan Mengurutkan Pecahan Melalui Permainan Kartu‖ yang telah
dilaksanakan semester gasal 2011/2012 di SMP Negeri Rejoso, Pasuruan untuk matapelajaran
matematika materi pecahan senilai dan mengurutkan pecahan. Fokus penelitian tindakan kelas
ini adalah menginvestigasi bagaimana proses pembelajaran dengan menggunakan permainan
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kartu dapat meningkatkan tingkat hasil belajar siswa dalam pembelajaran pecahan khususnya
menentukan pecahan senilai dan mengurutkan pecahan. Alat permainan yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah kartu-kartu yang berisi angka–angka pecahan. Kemudian dimainkan seperti
bermain kartu remi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajharan dengan
permainan kartu pecahan mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pecahan senilai
dan mengurutkan pecahan.
Kata kunci: permainan kartu,pecahan senilai,mengurutkan pecahan,hasil belajar
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Terdapat tiga sudut pandang yang bisa digunakan untuk mengetahui mutu sebuah sekolah yaitu
input,proses dan output. Mengingat ketiga sudut tersebut saling berkaitan dalam pembelajaran
matematika harus memperhatikan secara cermat agar memperoleh hasil yang optimal. Beberapa
hal akan yang berkaitan dengan ketiga sudut pandang tersebut akan diuraikan sebagai berikut.
Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rejoso berada di desa Kawisrejo kecamatan Rejoso
kabupaten Pasuruan. Input berasal dari sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah di sekitarnya.
Para siswa masuk tanpa tes dan hanya 10 % yang mempunyai nilai UNAS matematika
khususnya diatas 6,00. Namun tetap diharapkan sekaligus diusahakan para siswa dapat
mencapai hasil belajar yang optimal.
Dalam proses pembelajaran ada satu komponen yang tidak dapat diabaikan begitu saja yaitu
media /alat pembelajaran. Hal ini terjadi karena dengan media pembelajaran proses belajar
mengajar menjadi lebih menarik. Peranan media/alat pembelajaran sekecil apapun bentuknya
memerlukan kreatifitas dari guru dalam memilih jenis dan karakteristiknya sesuai dengan
kondisi siswa dan materi yang disampaikan.
Penulis beinisiatif untuk membuat Permainan Kartu dengan memanfaatkan pengetahuan siswa
dalam bermain kartu dalam permainan mereka sehari-hari. Penggunaan media atau alat peraga
tidak dilihat dari kecanggihannya tapi yang paling penting dipilih karena sesuai dengan kondisi
di lapangan dan peranannya dalam membantu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar
(Sadiman,1993).
Dari penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk memberikan judul dalam karya tulis ini
adalah‖ Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Menentukan Pecahan
Senilai Dan Mengurutkan Pecahan Melalui Permainan Kartu‖. Berdasarkan hal tersebut
maka fokus penelitian ini adalah menginvestigasi bagaimana

proses pembelajaran dengan

menggunakan permainan kartu dapat meningkatkan tingkat hasil belajar

siswa dalam

pembelajaran pecahan khususnya menentukan pecahan senilai dan mengurutkan pecahan.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Belajar Matematika itu Menyenangkan
Menurut Djamarah (2002), belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan dua
unsure yaitu jiwa dan raga. Gerak raga yang ditunjukkan harus sejalan dengan proses jiwa untuk
mendapatkan perubahan. Tentu saja perubahan yang didapatkan bukan perubahan fisik , tetapai
perubahan jiwa akibat masuknya kesan-kesanyang baru sehingga membawa perubahan tingkah
laku seseorang. Dengan demikian belajar merupakan serangkaian kegiatan jiwa raga untuk
memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam
interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Sedangkan Hudojo (1988:3) mengatakan bahwa matematika berkenaan dengan ide atau konsep
abstrak yang tersusun secara hirarkis dan penalaran yang deduktif. Hal ini berdampak pada
terjadinya proses belajar matematika.
Belajar matematika itu menyenangkan merupakan salah satu aspek yang ingin diwujudkan
melalui metode PAIKEM (Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan Menyenangkan).
Agar proses belajar matematika dapat berlangsung menyenangkan, ada beberapa pemikiran
untuk mengurangi ketakutan atau persepsi negative terhadap matematika yaitu :
1. Pembelajaran matematika dikemas dengan berorientasi pada lingkungan sekitar. Salah satu
pendekatan yang dapat dilakukan adalah RME (Realistic Mathematics Education) yaitu
dengan mengaitkan dan melibatakn lingkungan sekitar, pengalaman nyata peserta didik
dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadikan matematika sebagai aktivitas peserta didik.
Peserta didik diajak berpikir cara menyelesaikan masalah yang pernah dialaminya, misalnya
tentang uang jajannya, jadwal keberangkatan kereta api dan lain-lain.
2. Pembelajaran di luar ruangan merupakan variasi strategi pembelajaran yang berhubungan
dengan kehidupan dan lingkungan sekitar secara langsung, sekaligus menggunakannya
sebagai sumber belajar. Pilihlah topic yang sesuai misalnya mengukur tinggi pohon, panjang
daun dan sebagainya.
3. Menuntaskan materi. Ada keyakinan sebagian filosof dan pakar pendidikan bahwa ―peserta
didik lebih baik mempelajari sedikit materi sampai tuntas daripada belajar banyak namun
dangkal‖. Jadi , pendidik hberupaya menuntaskan peserta didik dalam belajar sebelum ke
materi selanjutnya agar tidak terjadi miskonsepsi yang akan membelenggu peserta didik
dalam belajar matematika.
4. Belajar sambil bermain. Bagi kebanyakan peserta didik , belajar matematika merupakan
beban berat dan membosankan, sehingga mereka kurang termotivasi, cepat bosan dan lelah.
Untuk mengatasi hal tersebut pendidik dapat melakukan berbagai inovasi pembelajaran,
misalnya memberikan kuis atau teka-teki yang harus ditebak baik secara kelompok atau
individu, membuat puisi matematika dan peserta didik mendeklamasikan didepan kelas
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secara bergantian, memberikan permainan di kelas, dan sebagainya tergantung kreativitas
pendidik.
5. Mensinergikan hubungan pendidik, peserta didik dan orangtua. Diakui atau tidak, banyak
orangtua kurang memperhatikan perkembangan dan kesulitan belajar anak di kelompok
belajar. Orangtua tidak mau tahu perkembangan belajar anak-anaknya, yang penting nilainya
bagus. Oleh karena itu sinergisitas hubungan antara pendidik-peserta didik, orangtua anak
dan anak, serta orangtu anak dan pendidik diberbagai kesempatan perlu ditingkatkan.
Orangtua memantau kesulitan belajar anaknya dengan cara berkonsultasi dengan pendidk
secara rutin. Sebalaiknya pendidik menginformasikan perkembangan peserta didik yang
sebenarnya kepada orangtua anak.
B. Permainan Matematika
―Permainan matematika adalah sesuatu kegiatan yang menyenangkan (menggembirakan) yang
dapat menunjang tercapainya tujuan instruksional dalam pengajaran matematika baik aspek
kognitif, afektif, maupun psikomotorik‖. (Ruseffendi, 2006: 312). Berdasarkan pernyataan
tersebut, bahwa setiap permainan tidak bisa disebut permainan matematika. Karena permainan
matematika bukan sekedar membuat siswa senang dan tertawa, tetapi harus menunjang tujuan
instruksional pengajaran matematika baik aspek kognitif, afektif, maupun kognitif. Dimana
aspek kognitif itu sendiri adalah segi kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan,
penalaran atau pikiran. Menurut Bloom (dalam Dimyati dan Mudjiono, 1999: 298), ―Aspek
kognitif terdiri dari 6 kategori, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan
evaluasi‖. Aspek afektif adalah kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksireaksi yang berbeda dengan penalaran. Menurut Krathwohl dkk. (dalam Dimyati dan Mudjiono,
1999: 298), ―Aspek afektif terdiri dari lima kategori yaitu penerimaan, partisipasi, penilaian,
penentuan sikap, organisasi dan pembentukan pola‖. Sedangkan aspek psikomotorik adalah
kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani. Menurut Symposium (dalam Dimyati
dan Mudjiono, 1999: 298), ―Ranah psikomotorik terdiri dari tujuh kategori yaitu persepsi,
kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian pola gerakan,
dan kreativitas‖. Selain itu, penempatan penggunaan permainan matematika harus sesuai,
jangan salah waktu dan tempat.
Salah satu karakteristik peserta didik adalah gemar membentuk kelompok sebaya untuk
bermain bersama. Melihat sifat khas ini maka sangat tepat jika dalam penyampaian materi
pelajaran menggunakan metode permainan. Permainan dengan membentuk tim lebih baik
daripada permainan yang dilakukan secara individu, mereka memberikankesempatan pada
teman-temanya satu kelompok untuk saling membantu. Jika kelompok terdiri dari peserta didik
yang mempunyai kemampuan berbeda dan dicampur, maka semuanya mempunyai kesempatan
untuk sukses. Menurut Mayke (Sudono,2000:3) mengemukakan bahwa belajar dengan bermain
member kesempatan kepada anak untuk memanipulasi, mengulang-ulang, menemukan sendiri,
bereksplorasi, mempraktikan, dan mendapatkan bermacam-macam konsep serta pengertian yang
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tidak terhitung banyaknya. Dsinilah proses pembelajaran terjadi, melalui permainan
memberikan pengalamn pada peserta didik.
Dalam suatu proses belajar mengajar terdapat dua unsure yang amat penting yaitu metode
mengajar dan media pembelajaran. Pemilihan metode mengajar tertentu akan mempengaruhi
jenis media pembelajaran yang sesuai. Agar proses belajar mengajar dapat berhasil dengan baik,
peserta didik dapat memanfaatkan seluruh alat indranya. Pendidik berupaya untuk menimbulkan
rangsangan/stimulus yang dapat diproses alat indranya. Semakin banyak alat indranya yang
dapat digunakan untuk menerima dan mengolah informasi semakin besar kemungkinan
informasi tersebut dimengerti dan dipertahankan dalam ingatan (long term memori) sehingga
dapat dengan mudah menerima dan menyerap pesan-pesan yang diberikan.
Banyak faktor yang menyebabkan matematika dianggap pelajaran sulit, diantaranya adalah
karakteristik materi matematika yang bersifat abstrak, logis, sistematis, dan penuh dengan
lambang-lambang dan rumus yang membingungkan. Selain itu, pengalaman belajar matematika
bersama guru yang tidak menyenangkan atau guru yang membingungkan, turut membentuk
sikap negatif siswa terhadap pelajaran matematika. Selain itu, banyak siswa yang mengalami
kecemasan dalam pembelajaran, yang bisa diakibatkan penilaian yang tidak adil, target
kurikulum yang tinggi, situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan. Akibatnya nilai
matematika siswa Indonesia rendah dan matematika menjadi pelajaran yang dibenci.
Karakteristik pelajaran matematika yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi dalam
pembelajaran, menjadikan tantangan bagi setiap guru matematika. Tantangannya adalah
bagaimana caranya supaya pembelajaran matematika itu menjadi sesuatu yang menyenangkan?.
Karena dengan menyenangkan suatu pembelajaran khususnya pembelajaran matematika akan
meningkatkan minat siswa terhadap pelajaran tersebut dan mengurangi kecemasan siswa dalam
pembelajaran. Sehingga materi atau sesuatu yang disampaikan dalam pembelajaran akan mudah
diserap yang tentunya akan meningkatkan kualitas siswa demi tercapainya tujuan pendidikan
nasional.
Pembelajaran yang tidak menyenangkan (tidak kondusif) itu sendiri, bisa disebabkan faktorfaktor lain diantaranya sarana dan prasarana yang tidak mendukung, kebijakan penilaian yang
kurang adil, lingkungan sosial siswa yang kurang baik, kurikulum sekolah yang buruk, dan lainlain. Akan tetapi pada pembelajaraan matematika yang membuat pembelajaran tidak kondusif
diantaranya karena persepsi/pandangan terhadap metematika bahwa matematika itu pelajaran
yang sulit seperti yang dikemukakan Sriyanto di atas. Karena persepsi seperti itulah banyak
siswa merasakan kecemasan dalam pembelajaran seperti takut kepada guru (merasa terancam
oleh guru), takut bila salah menjawab soal, takut tidak lulus, dan lain-lain. Kondisi ini membuat
siswa-siswa tidak mampu mengoptimalkan kemampuan berpikir sehingga materi sulit dipahami.
Untuk itu, guru sebagai tenaga pendidik harus bisa membuat suatu pembelajaran yang
menyenangkan dan menghilangkan persepsi matematika sebagai pelajaran yang sulit, salah satu
caranya adalah dengan menggunakan permainan matematika.
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Pada kenyataannya, dalam proses pembelajaran masih banyak guru yang jarang atau bahkan
tidak sama sekali menggunakan permainan. Berdasarkan pengalaman yang penulis alami, mulai
dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah rata-rata guru banyak menggunakan metode
ekspositori, para guru hanya menerangkan materi dan memberikan latihan dan soal-soal.
Dalam hal permainan matematika, penulis pun pernah mengalaminya bahwa permainan
matematika memang bisa dijadikan salah satu cara dalam mengurangi kecemasan siswa pada
proses pembelajaran. Awalnya, penulis merasakan kecemasan dalam pembelajaran tersebut,
tetapi setelah diadakan permainan matematika penulis mulai merasa percaya diri dan sedikit
demi sedikit kecemasan berkurang.
Permainan yang menggunakan kartu, misalnya untuk mengenalkan konsep dan pemahaman
peserta didik kelas VII khususnya terhadap materi pecahan. Konsep yang dapat dipahami yaitu
mengenal berbagai bentuk pecahan (pecahan biasa dan pecahan desimal), pecahan senilai,
menjumlahkan pecahan serta mengurutkan pecahan. Alat permainan yang dimaksud adalah
kartu-kartu yang berisi angka – angka pecahan. Kemudian dimainkan seperti bermain kartu
remi. Untuk mempermudah pemahaman peserta didik dipersiapkan daftar angka-angka pecahan.
Setelah pendidik menjelaskan materi pelajaran, peserta didik diarahkan untuk melaksanakan
permainan. Kemudian peserta didik melaksanakan permainan sesuai dengan aturan permainan.
Diakhir permainan ada pemberian hukuman/penghargaan sesuaidengan kesepakatan bersama.
Selanjutnya pendidik dapat memberikan soal-soal latihan ataupun tugas mandiri dan tes
penilaian hasil belajar untuk mengetahuidaya serap peserta didik terhadap materi yang telah
disampaikan.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sedangkan jenis penelitian termasuk
Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
1. Setting Penelitian
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas VII A SMPN 2 Rejoso, Pasuruan.
Penelitian ini dilaksanakan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran geografi. Subyek
penelitian yang di ambil adalah kelas VII A. Waktu pelaksanaan semester 1 tahun pelajaran
2011 / 2012.Kelas VII A berjumlah 38 siswa, laki-laki 18 dan perempuan 20 siswa.
Dengan karakteristik siswa yang lebih menyukai proses pembelajaran dengan metode
bervariasi, tidak hanya di dalam ruangan kelas saja. Siswa cepat merasa jenuh jika harus terus
memperhatikan ceramah guru, siswa lebih senang proses pembelajaran yang memberi
kesempatan siswa untuk eksistensi diri melihat tampilan teman-temannya. Namun siswa yang
aktif dalam diskusi hanya siswa tertentu saja, sebagian besar masih kurang aktif dan kurang
kreatif dalam belajar.
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Latar belakang sosial-ekonomi siswa mayoritas anak petani dengan tingkat kesejahteraan
menengah ke bawah. Buku-buku pembelajaran yang dimiliki sendiri masih terbatas, namun
rata-rata mereka memanfaatkan sarana perpustakaan sekolah yang cukup memadai.
Kemampuan akademik siswa masih terbatas karena motivasi belajar siswa yang rendah. Situasi
kelas saat pembelajaran masih belum optimal, siswa masih belum seluruhnya mempunyai hasil
belajar yang tinggi.
2. Persiapan Penelitian
Penelitian tindakan kelas ini menggunakan metode pembelajaran kontekstual dengan persiapan :
a. Pembuatan lembar instrumen penelitian
b. Mempersiapkan materi pembelajaran untuk tugas observasi dan diskusi.
c. Mempersiapkan model pembelajaran dan media pembelajaran atau membuat Perencanaan
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) agar menarik dan mudah dipahami siswa.
d. Mempersiapkan dan menentukan lokasi pembelajaran sesuai dengan materi pembelajaran.
e. Persiapan pre test, post tes dan pembuatan perangkat penilaian.
f.

Lembar penilaian hasil belajar siswa.

3. Siklus Penelitian
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini menggunakan tiga siklus. Menurut model classroom
action research Kemmis dan Tanggart, maka tahap awal atau siklus 1 yang kita lakukan adalah :
a. Perencanaan.
1. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau scenario Pembelajaran
dengan menggunakan permaianan kartu.
2. Mempersiapkan media pembelajaran sebagai model dalam pembelajaran dan lokasi
pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran.
3. Membuat lembar observasi atau instrumen penelitian untuk memantau proses
pembelajaran dengan menggunakan permainan kartu.
4. Membuat alat evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi
pembelajaran atau penilaian proses pembelajaran.
b. Pelaksanaan dan Pengamatan (Action dan Observasi)
Langkah-langkah Pembelajaran
a. Kegiatan Pendahuluan (10’)
a. Penyampaian motivasi sebagai berikut :


Pecahan bentuk apa saja yang kalian kenal selama ini?



Dimana kalian menemukan bentuk pecahan?



Terdiri dari apa sajakah pecahan?

b. Kegiatan Inti (60’)


Menulis topic pembelajaran di papan tulis yaitu menentukan pecahan senilai dan
mengurutkan pecahan
366



Menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu agar siswa senang belajar matematika
dan mengasah ketrampilan siswa dalam menentukan pecahan senilai dan
mengurutkan pecahan



Membagi siswa dalam kelompok yang beranggotakan 5 orang secara heterogen
dan mengatur tempat duduk melingkar dengan urutan nomor dada terbesar
searah jaru jam (disiplin)



Membagi Lembar Kerja untuk tiap kelompok (disiplin)



Meminta

masing-masing

ketua

kelompok

membaca

langkah-langkah

kegiatan(Lembar Kerja Siswa) (disiplin)


Meminta setiap anggota kelompok membaca materi pecahan senilai dan
mengurutkan pecahan yang telah dibuat pada pembelajaran sebelumnya (disiplin)



Menyiapkan permainan kartu sebagai media pembelajaran yang terdiri dari
kartu yang berisi bermacam-macam pecahan biasa



Permainan dimulai dengankelompok memilih materi pecahan senilai atau
mengurutkan pecahan dahulu yang dimainkan.



Pemain dengan nomor dada terbesar mengocok kartu terlebih dahulu ,kemudian
membagikan kepada tiap anggota kelompok (pemain) secara merata.Kartu di
meja kelompok habis, sisakan satu kartu sebagai pembuka. (kerja keras)



Permainan dilakukan sesuai dengan urutan diatas. (jujur,disiplin)



Apabila dalam permainan ada pemain yang tidak bisa menemukan kartu yang
sesuai,maka ada satu kartu yang mati, dan ditutup (jujur,kreatif)



Permainan ini dilakukan sampai selesai. Pemain yang habis terlebih dahulu
kartunya adalah pemenang. (kreatif)



Kemudian guru meminta kelompok membuat kesimpulan dengan menjawab
beberapa pertanyaan pada format penilaian kelompok, dan dikumpulkan
(demokrasi,kerja keras,kreatif,disiplin)



Guru memberi penguatan pada jawaban yang benar

c. Kegiatan Akhir (20’)
Setiap siswa mendapat format evaluasi siswa untuk dikerjakan (kerja keras)
c. Refleksi
Guru memberikan penilaian kelompok-kelompok siswa yang melakukan diskusi dan presentasi.
Selain itu guru menyimpulkan hasil analisa yang diamati pada siklus pertama.
Dalam siklus pertama ini apabila masih kurang maksimal maka akan dilanjutkan dengan
pelaksanaan siklus 2 dengan tetap dengan permainan kartu pecahan. Pelaksanaan siklus 2 tetap
melalui tiga tahap yaitu perencanaan, action/observasi dan refleksi. Jika hasil masih belum
maksimal maka dilaksanakan siklus 3 juga melalui tahap perencanaan, action/observasi dan
refleksi. Pada Penelitian ini kami membatasi 3 siklus saja.
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4. Pembuatan Instrumen
Pengamatan yang dilakukan secara kolaboratif yang melibatkan guru mata pelajaran yang
sejenis sebagai pengamat di kelas ini menggunakan instrumen penelitian sebagai berikut :
a. Lembar pertanyaan atau wawancara
b. Lembar Observasi dan Lembar Cek list
c. Lembar evaluasi atau penilaian
5. Analisis dan refleksi
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah memanfaatkan analisa deskriptif dari
proses dan hasil belajar. Analisis juga dilakukan dari hasil observasi dan wawancara. Analisis
berdasarkan siklus yang secara bertahap. Analisis 1 dalam siklus 1 yang hasilnya direfleksikan
ke siklus 2 begitu juga ke siklus 3. Sedangkan refleksi yang dilakukan sesuai dengan
perencanaan yang dilakukan.
Data kuantitatif berupa data yang diperoleh dari nilai tes tertulis dan lembar kerja kelompok.
Untuk menentukan nilai ketuntasan setiap siswa dari setiap indicator maka data ini
dibandingkan dengan nilai ketuntasan Sekolah yaitu 68%. Data kualitatif diperoleh dari lembar
pengamatan siswa saat pembelajaran berlangsung yaitu dari aspek afektif. Data ini dianalisa
dengan analisa deskriptif.
Penilaian dilakukan untuk menentukan apakah peserta didik telah berhasil menguasai suatu
kompetemsi mengacu ke indicator-indikator yang telah ditetapkan. Minimal 70% indicatorindikator yang dianggap sangat penting dan mewakili masing-masing kompetensi dasar untuk
dinilai. Untuk mengumpulkan informasi apakah suatu indicator telah tampil pada diri peserta
didik, dilakukan penilaian sewaktu pembelajaran berlangsung dan sesudah pembelajaran.
Kriteria ketuntasan belajar setiap indicator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar
berkisar antara 0% - 100% .

Apabila mengacu pada Sekolah Standar Nasional Kriteria

Ketuntasan Belajar 75%. Mengacu pada KKM sekolah adalah 68%. Teknik penilaian dilakukan
dalam 3 tahap yaitu Penilaian berdasarkan siklus I, Penilaian berdasarkan siklus II, Penilaian
beerdasarkan siklus III.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Beberapa hasil yang dapat diperoleh dari pelaksanaan kegiatan menghadirkan permainan kartu
dalam mencari pecahan senilai dan mengurutkan pecahan adalah sebagai berikut :
1. Siklus I
Metode pembelajaran yang telah dilaksanakan adalah menghadirkan permainan kartu pada
materi pecahan senilai.Hasil pembelajaran kelompok melalui pengamatan afektif dan tes
kelompok diperoleh:
 Siswa cukup aktif dalam proses pembelajaran karena didorong rasa ingin tahu yang
besar terhadap materi pembelajaran
368

 Dari hasil tes tertulis diperoleh Skor pengerjaan Lembar Kerja Kelompok 93,75%.
 Kegiatan pengamatan dapat meningkatkan keaktifan siswa berdasarkan pengamatan
guru yaitu tingkat kedisiplinan 95,55%,kejujuran 97,77%,kerja keras 100% dan
kerjasama kelompok(kooperatif) 95,55%
 Dari hasil tes tertulis individu diperoleh skor pengerjaan lembar kerja siswa diperoleh
94,32% dengan 5 siswa belum mencapai skm
2. Siklus II
Metode pembelajaran yang telah dilaksanakan adalah menghadirkan permainan kartu pada
materi mengurutkan pecahan. Hasil pembelajaran kelompok melalui pengamatan afektif dan
tes kelompok diperoleh:
 Siswa cukup aktif dalam proses pembelajaran karena didorong rasa ingin tahu yang
besar terhadap materi pembelajaran
 Dari hasil tes tertulis diperoleh Skor pengerjaan Lembar Kerja Kelompok 90,91%.
 Kegiatan pengamatan dapat meningkatkan keaktifan siswa berdasarkan pengamatan
guru yaitu tingkat kedisiplinan 100%,kejujuran 90,90%,kerja keras 100% dan kerjasama
kelompok(kooperatif) 100%
 Dari hasil tes tertulis individu diperoleh skor pengerjaan lembar kerja siswa diperoleh
90,91% dengan 8 siswa belum mencapai skm
3. Siklus III
Metode pembelajaran yang telah dilaksanakan adalah menghadirkan permainan kartu pada
materi mengurutkan pecahan. Hasil pembelajaran kelompok melalui pengamatan afektif dan
tes kelompok diperoleh:
 Siswa cukup aktif dalam proses pembelajaran karena didorong rasa ingin tahu yang
besar terhadap materi pembelajaran
 Dari hasil tes tertulis diperoleh Skor pengerjaan Lembar Kerja Kelompok 97,73%.
 Kegiatan pengamatan dapat meningkatkan keaktifan siswa berdasarkan pengamatan
guru yaitu tingkat kedisiplinan 97,77%,kejujuran 100%,kerja keras 100% dan kerjasama
kelompok(kooperatif) 95,55%
 Dari hasil tes tertulis individu diperoleh skor pengerjaan lembar kerja siswa diperoleh
97,77% dengan 3 siswa belum mencapai skm

BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Dari hasil lembar kerja kelompok pada siklus I 93,75%, pada siklus II 90.91% dan pada
siklus III 97,73% dan hasil penilaian Lembar Kerja Siswa, diperoleh Skor pengerjaan
LKS pada siklus I 94,32%, pada siklus kedua 90,91% dan pada siklus ketiga 97,77%.
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Ini berarti pembelajaran tersebut menghasilkan tingkat pemahaman siswa terhadap
materi pembelajaran cukup tinggi
2. Kegiatan pengamatan dapat meningkatkan keaktifan siswa berdasarkan pengamatan
guru pada siklus I yaitu tingkat kedisiplinan 95,55%, kejujuran 97,77%,kerja keras
100% dan kerjasama kelompok(kooperatif) 95,55%. pada siklus II yaitu tingkat
kedisiplinan

100%,

kejujuran

90,90%,kerja

keras

100%

dan

kerjasama

kelompok(kooperatif) 100%.dan pada siklus III yaitu tingkat kedisiplinan 97,77%,
kejujuran 100%,kerja keras 100% dan kerjasama kelompok(kooperatif) 95,55%.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menghadirkan permainan kartu juga dapat
meningkatkan aspek afektif yaitu disiplin , kerja keras , jujur , kreatif dan kerjasama
dalam proses pembelajaran

B. SARAN
Guru sebagai ujung tombak bangsa perlu untuk selalu meningkatkan profesionalisme di
bidangnya.Melalui inovasi dan kreativitasnya guru diharapkan menemukan berbagai strategi
baru atau menggali pengetahuan baru demi kemajuan anak didiknya.
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PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA DAKONMATIKA TERHADAP HASIL
BELAJAR MATEMATIKA POKOK BAHASAN KPK DAN FPB PADA SISWA
KELAS IV SEKOLAH DASAR
ARDIANIK
MAHASISWA S2 PRODI PENDIDIKAN MATEMATIKA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
ABSTRAK
Proses belajar mengajar matematika diperlukan metode-metode baru yang inovatif yang dapat
membawa siswa ke arah belajar yang lebih baik dan menyenangkan. Materi matematika yang
diberikan untuk tingkat SD cukup banyak. Pembelajaran matematika di dalam kelas khususnya
SD masih banyak yang menggunakan sistem pembelajaran konvensional, sehingga membuat
siswa merasa jenuh ketika pembelajaran berlangsung. Salah satu solusi untuk menghindari hal
tersebut adalah dengan menggunakan alat peraga atau media pembelajaran. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan media dakonmatika terhadap
hasil belajar matematika pokok bahasan KPK dan FPB pada siswa kelas IV Sekolah Dasar.
Rancangan penelitian yang dipilih adalah Eksperimental yaitu model Pre- Test Post-Test
Control Group Design. Sasaran penelitian adalah siswa kelas IV SDN Tanjungan Kemlagi
Mojokerto. Data dikumpulkan dengan metode tes, dan data yang diperoleh berupa data
kemampuan awal (Pre-Test) dan hasil Post-Test Matematika. Dari hasil analisis diperoleh nilai
signifikansi sebesar 0,004. Nilai ini menunjukkan bahwa nilai sig <  yaitu 0,004 < 0,05,
sehingga dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar mdatematika
antara yang menggunakan media dakonmatika dengan menggunakan faktorisasi prima.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh penggunaan media dakonmatika
terhadap hasil belajar matematika pokok bahasan KPK dan FPB pada siswa kelas IV SDN
Tanjungan Kemlagi Mojokerto.
Kata Kunci : Dakonmatika, Faktorisasi Prima, Hasil Belajar
I.PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pendidikan merupakan halyangsangat penting terutama pendidkan matematika yang
merupakan cabang ilmu yang spesifik. Matematika tidak hanya mempelajari objek-objek 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 )
Pembelajaran matematika di sekolah dasar selama ini masih ada yang menggunakan
metode konvensional.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 )
Taraf berfikir anak usia SD masih kongkrit operasional. Artinya untuk memahami suatu
konsep, siswa harus dihubungkan dengan kejadian yang ada di sekitar kehidupannya.Siswa
sekolah dasar umurnya berkisar antara 6 sampai dengan 13 tahun.Menurut Piaget, mereka
berada pada fase operasional konkrit. Kemampuan yang tampak pada fase ini adalah
kemampuan dalam proses berfikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, meskipun masih
terikat dengan objek yang bersifat konkret, Edgar Dale (Hendaryono, 2011:7)
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Guru hendaknya dapat menyajikan pembelajaran yang efektif dan efisiensesuai dengan
kurikulum dan pola pikir siswa.Dalam mengajarkan matematika, guru harus memahami bahwa
kemampuan setiap siswa berbeda-beda, serta tidak semua siswa menyenangi pelajaran
matematika.Dalam pembelajaran matematika di tingkat SD, diharapkan terjadi reinvention
(penemuan kembali). Penemuan kembali adalah suatu cara informal yang dapat dilakukan oleh
siswa untuk menyelesaikan masalah yang didajikan dalam pelajaran matematika (Heruman
(2007:2)

Melalui media pembelajaran maka tradisi lisan dan tulisan dalam proses
pembelajaran dapat diperkaya dengan berbagai media pembelajaran. Dengan
tersedianya media pembelajaran, guru dapat menciptakan berbagai situasi kelas,
menentukan metode pengajaran yang akan dipakai dalam situasi yang berlainan dan
menciptakan iklim yang emosional yang sehat diantara peserta didik. Bahkan alat/media
pembelajaran ini selanjutnya dapat membantu guru membawa dunia luar ke dalam
kelas.Dengan demikian ide yang abstrak sifatnya menjadi konkrit dan mudah
dimengerti oleh siswa. Bila alat/media pembelajaran ini dapat berfungsi dengan baik,
maka proses pembelajaran dapat berjalan efektif.
Penelitian ini akan meneliti tentang penggunaan media pembelajaran Dakonmatika
dalam pembelajaran matematika yang diduga dapat meningkatkan hasil belajar
matematika khusunya dalam pokok bahasan Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dan
Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) pada siswa SD kelas IV.Dakonmatika dinilai
meliputi beberapa indikator,diantaranya kebenaran konsep, keluasan , kedalaman
konsep, dan keterlaksanaan.
Dakonmatika yang dibuatpeneliti memiliki 100 lubang, yang sengajadikembangkan
peneliti untuk menyesuaikan perkembangan materiyang ada di kelas IV, banyak
dijumpai siswa yang merasa kesulitan dalam memahami konsep dasar dalam
menentukan KPK dan FPB, dan Guru masih cenderung menggunakan pohon faktor.

1.2 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar siswa pada
pokok bahasan KPK dan FPB dengan menggunakan media dakonmatika dan tanpa
menggunakan media dakonmatika (dengan pohon faktor ) pada siswa kelas IV sekolah
dasar.

372

2. PEMBAHASAN
2.1 Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dan Faktor Persekutuan
Terbesar(FPB)
2.1.1 Kelipatan Perekutuan Terkecil (KPK)
Kelipatan Persekutuan terkecil adalah kelipatan paling terkecil diantara dua bilangan.
Cara menentukan KPK ada dua macam yaitu.
1. Membuat pohon faktor
Cara ini dilakukan dengan membagi suatu bilangan dengan bilangan
prima.Setelah ditentukan faktor prima bilangan tersebut maka sebagai KPK nya adalah
perkalian antara pangkat terbesar dan sisanya.
Contoh soal :
Tentukanlah KPK dari 12 dan 16 dengan cara pohon faktor

Faktorisasi prima 12 = 2x2x3 = 22x3
Faktorisasi prima 16 = 2x2x2x2= 24
Maka KPK dari 12 dan 16 adalah: 24x3 = 16x3 = 48

2. Menentukan perkalian dari kedua bilangan
Cara ini membutuhkan pengetahuan kelipatan yang kuat karena jika kelipatan dari
angka 10 keatas membutuhkan pengetahuan yang kuat. Akan tetapi jika sudah memahami
kelipatan caratersebut tidak begitu sulit. Supaya lebih mudah dipahami contoh di bawah ini.
Contoh soal :
Tentukanlah KPK dari 12 dan 16.
Jawab :Kelipatan 12 :12, 24, 36, 48, 60, 72, …
Keliapatan 16: 16, 32, 48, 64, …
Maka KPK dari 12 dan 16 adalah : 48

2.1.2Faktor Persekutuan Terbesar
Cara menentukan FPB hampir sama dengan langakah-langkah menentukan KPK tetapi
dalam FPB yang digunakan adalah faktor yang sama dan pangkat terkecil.
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Contoh soal :
Tentukanlah FPB dari 12 dan 16

Faktorisasi prima 12 = 2x2x3 = 22x3
Faktorisasi prima 16 = 2x2x2x2= 24
FPB dari 12 dan 16 adalah : 22 = 4

2.2 Cara Menentukan KPK dan FPB Menggunakan Dakonmatika
2.2.1 Untuk Mencari Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK)
a. Permainan dilakukan oleh dua orang.
b. Maka orang pertama menaruh 20 biji dakon dalam lingkaran besar (A) dan orang kedua
menaruh 20 biji dakon pada lingkaran besar (B).
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c. Setiap orang memegang satu angka (misal mencari KPK dari 12 dan 16 maka orang
pertama fokus pada angka 12 dan orang selanjutnya fokus pada angka 16)
d. Orang pertama yang memegang angka 12 maka dia akan menjalankan biji dakon
(mengisi lubang-lubang dakon) pada kelipatan 12
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Setelah orang pertama selesai maka orang kedua melanjutkan permainan dengan

memasukkan biji dakon pada lubang kelipatan 16.
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g. Dapat ditentukan bahwa Kelipatan Persekutuan Terkecil dari 12 dan 16 adalah 48.
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h. Permainan diulang dengan soal yang berbeda.

2.2.2 Untuk Mencari Faktor Persekutuan Terbesar (FPB)
a.

Misal mencari FPB 12 dan 16

b.

Maka orang pertama menaruh 20 biji dakon dalam lingkaran besar (A) dan orang

kedua menaruh 20 biji dakon pada lingkaran besar (B).
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12. Orang kedua meletakkan biji pada bilangan yang merupakan faktor penggali dari 16.
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e.Pemain akan menjumpai 1 lubang yang terisi 2 biji dakon, hal itu menunjukkan
bahwa faktor persekutuan dari 12 dan 16 adalah 1, 2, dan 4. Sehingga dapat ditentukan
bahwa faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 16 adalah 4.
f.Permainan diulang dengan soal yang berbeda.

3. Simpulan
Siswa yang belajar menggunakan media pembelajaran dakonmatika, dapat disimpulkan
bahwa dakonmatika mampu membuat pembelajaran tidak hanya terpusat pada guru, melainkan
melibatkan semua siswa. Dengan adanya media, pembelajaran menjadi lebih menarik perhatian
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siswa sehingga menumbuhkan motivasi belajar. Keberadaan media mampu membuat siswa
saling berinteraksi satu sama lain untuk menyelesaikan permasalahan yang disajikan dalam
pembelajaran dan mampu mempermudah penanaman konsep dalam penyelesaian soal-soal yang
berkaitan dengan KPK dan FPB, hal ini memungkinkan siswa belajar dengan nyaman dan
tentunya hasil belajar menjadi meningkat.
Siswa yang belajar tanpa menggunakan media, membuat pembelajaran hanya terpusat
pada guru saja. Hanya siswa tertentu yang berani menunjukkan kemampuannya ketika proses
pembelajaran berlangsung. Proses pembelajaran terasa jenuh dikarenakan tidak adanya interaksi
satu sama lain, sehingga siswa yang memiliki kemampuan baik mampu mengikuti dengan baik
pula. Sebaliknya siswa yang memiliki kemampuan kurang dia tidak bisa mengikuti
pembelajaran seperti yang diharapkan. Tidak adanya interaksi di kelas membuat siswa memiliki
kemungkinan yang sangat kecil untuk bertanya satu sama lain dalam menyelesaikan
permasalahan yang diberikan, hal ini berdampak pada pemahaman materi yang tidak maksimal.
Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar siswa yang
menggunakan media dakonmatika dengan yang tanpa menggunakan media pada materi KPK
dan FPB, sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan media dakonmatika sangat berpengaruh
terhadap hasil belajar matematika pokok bahasan KPK dan FPB siswa kelas IV sekolah dasar.
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Penerapan Model Problem Based Learning dengan Media Pembelajaran Berbasis
Multimedia Interaktif Menggunakan Adobe Flash CS3 Professional pada Pokok Bahasan
Himpunan Siswa Kelas VII-A SMP Negeri 12 Surabaya Tahun Ajaran 2014-2015
Silvia Monalisa1, Putri Dwi Arsian2
silvia.monalisa6@gmail.com, 2ciputri.ochin@gmail.com
(Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Adi
Buana Surabaya)
1

Abstrak
Kesulitan siswa dalam pembelajaran matematika karena pengetahuan yang diterima
siswa secara pasif menjadikan matematika tidak bermakna. Pembelajaran matematika di
Indonesia dewasa ini, hanya digunakan untuk mengaplikasikan teori, salah satu contohnya pada
siswa SMP. Pada usia ini, siswa masih membutuhkan sebuah media dalam pembelajaran
matematika, dan model pembelajaran yang sesuai. Oleh Karena itu peneliti melakukan
penelitian dengan menerapkan model problem based learning dengan media pembelajaran
berbasis multimedia interaktif menggunakan Adobe Flash CS3 professional. Pertanyaan dalam
penelitian ini adalah bagaimana aktivitas siswa selama penerapanmodel problem based
learningdengan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif menggunakan Adobe Flash
CS3 professional, bagaimana hasil belajar siswa setelah penerapan model problem based
learningdenganmedia pembelajaran berbasis multimedia interaktif menggunakan Adobe Flash
CS3 professional, dan bagaimana responsiswa setelah penerapan model problem based learning
dengan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif menggunakan Adobe Flash CS3
professional. Aktivitas siswa dikatakan relevan dengan aktivitas yang sering muncul adalah
memperhatikan penjelasan dari guru/teman dengan peresentase 29,69%. Hasil belajar siswa
dapat dinyatakan tuntas secara klasikal untuk penilaian kognitif. Sementara itu, untuk penilaian
afektif selama 2 kali mencapai nilai pada kriteria baik. penilaian psikomotor siswa adalah baik.
Karena dari hasil yang diperoleh setelah mengerjakan LKS nilai yang paling dominan adalah
pada nilai A-. Respon siswa selama mengikuti pembelajaran dengan penerapan model problem
based learning dengan media pembelajaran Adobe Flash CS3 Professional dinilai positif.
Karenarata-rata keseluruhan siswa yang menjawab ―Ya‖ mencapai 87,63%.
Kata Kunci :Problem Based Learning, Adobe Flash CS3 Professional, aktivitas, respon dan
hasil belajar.
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945
berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu
komponen pendidikan adalah pelajaran matematika. Dalam proses pembelajaran
diperlukan model dan media pembelajaran. Media pada hakekatnya merupakan salah
satu komponen sistem pembelajaran. Sebagai komponen, media hendaknya merupakan
bagian integral dan harus sesuai dengan proses pembelajaran secara menyeluruh.
Sedangkan model pembelajaran juga berperan penting di dalamnya. Salah satu model
pembelajaran yang tepat adalah model Problem Based Learning. Problem Based
Learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang terfokus
pada adanya masalah.
Kesulitan siswa dalam pembelajaran matematika karena pengetahuan yang diterima
siswa secara pasif menjadikan matematika tidak bermakna. Hal ini menyebabkan
banyaknya siswa yang masih menganggap matematika merupakan pelajaran yang
paling sulit dan menyeramkan sehingga intensitas belajar matematika rendah.
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Berdasarkan hasil observasi, materi himpunan merupakan materi yang cukup sulit untuk
dipahami oleh siswa SMP.
Berdasarkan hal itulah, peneliti tertarik untuk membahas tentang ―Penerapan Model
Problem Based Learning dengan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Interaktif
Menggunakan Adobe Flash CS3 Professional pada Pokok Bahasan Himpunan Siswa
Kelas VII-A SMP Negeri 12 Surabaya Tahun Ajaran 2014-2015‖.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan pertanyaan sebagai
berikut.
1. Bagaimana aktivitas siswa selama penerapan model Problem based Learning
dengan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif menggunakan adobe
flash CS3 professional?
2. Bagaimana hasil belajar siswa setelah penerapan model Problem based Learning
dengan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif menggunakan adobe
flash CS3 professional?
3. Bagaimana respon siswa setelah penerapan model Problem based Learning dengan
media pembelajaran berbasis multimedia interaktif menggunakan adobe flash CS3
professional?

C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut.
1. Untuk mendeskripsikan aktivitas siswa selama menerapkan model Problem based
Learning dengan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif menggunakan
Adobe Flash CS3 Professional.
2. Untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa setelah menerapkan model Problem
based Learning dengan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif
menggunakan Adobe Flash CS3 Professional.
3. Untuk mendeskripsikan respon siswa setelah menerapkan model Problem based
Learning dengan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif menggunakan
Adobe Flash CS3 Professional.

D. Manfaat Penulisan
1. Bagi guru.
a. Guru dapat mengetahui pembelajaran yang bervariasi, efektif dan efisien
b. Guru akan terbiasa menggunakan media pembelajaran dalam pembelajarannya.
c. Guru dapat membantu atau mempermudah dalam proses pembelajaran
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2. Bagi siswa
a. Memberikan suasana pembelajaran yang menyenangkan
b. Merangsang motivasi siswa.
c. Merangsang siswa berpikir kritis, inovatif, dan membantu mengembangkan
kemampuan belajar.
3. Bagi sekolah
Sebagai pedoman untuk memperbaiki mutu pendidikan di sekolah
4. Bagi peneliti lain
Sebagai kajian untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
LANDASAN TEORI
A. Kajian Teoritik
1.

Pembelajaran Matematika

Menurut Komalasari (2010:3) ―Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu
sistem atau proses membelajarkan subjek didik/pembelajar yang direncanakan atau
didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik/pembelajar
dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien‖. Definisi
matematika menurut Fathani (2009:22) ―Matematika adalah secara umum ditegaskan
sebagai penelitian pola dari struktur, perubahan, dan ruang‖.
Jadi dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah
suatu proses kegiatan yang sengaja dirancang pendidik agar terciptanya aktivitas belajar
ilmu pengetahuan matematika. Ilmu pengetahuan metematika mempelajari tentang
bahasa simbol, logika, mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep yang
berhubungan satu dengan yang lainnya. Didasari dengan adanya pembuktian, mulai dari
unsur yang tidak didefinisikan ke unsur yang didefinisikan, dan akhirnya ke dalil.
2. Model Problem Based Learning
a. Pengertian Model Pembelajaran
Menurut Trianto (2007:3) ―model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang
melukiskan prosedur sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk
mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang
pembelajaran dan para guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran‖.
b. Model Problem Based Learning
Menurut Hosnan (2014:298) ―PBL adalah pembelajaran yang menggunakan
masalah nyata (autentik) yang tidak terstruktur (ill-structured) dan bersifat terbuka
sebagai konteks bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan
masalah dan berfikir kritis serta sekaligus membangun pengetahuan baru‖.
3. Media Pembelajaran
Menurut Sadiman (2005:7) ―Media adalah segala sesuatu yang digunakan untuk
menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran,
perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses
belajar terjadi‖. Jadi, media merupakan salah satu jenis komponen dalam lingkungan
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siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Media juga sebagai alat yang dapat
merangsang pikiran siswa untuk belajar.
4. Pembelajaran Berbasis Multimedia Interaktif
Menurut Rusman (2014:140) ―Pembelajaran berbasis multimedia adalah kegiatan
pembelajaran yang memanfaatkan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks,
grafik, audio, gambar bergerak (video dan animasi) dengan menggabungkan link dan
tool yang memungkinkan pemakai untuk melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi,
dan berkomunikasi‖.
5. Adobe Flash CS3 Professional
Menurut Metasari (2013:21) ―Adobe Flash CS3 Professional merupakan software
yang dirancang untuk membuat animasi berbasis vector dengan hasil yang mempunyai
ukuran yang kecil. Awalnya software ini memang diarahkan untuk membuat animasi
atau aplikasi berbasis internet (online). Tetapi perkembangannya banyak digunakan
untuk membuat animasi atau aplikasi yang bukan berbasis internet (offline)‖.
6. Aktivitas Siswa
Menurut Sriyono (dalam Anoprianti, 2013:44) menyatakan bahwa aktivitas adalah
segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara jasmani atau rohani. Aktivitas siswa
selama proses belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan siswa
untuk belajar. Aktivitas siswa selama proses belajar mengajar adalah semua kegiatan
yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran.
7. Hasil Belajar
Menurut Dimyati dan Mudjiono (1999:4) menyatakan bahwa hasil belajar dapat
berupa dampak pengajaran dan dampak pengiring. Kedua dampak tersebut bermanfaat
bagi pendidik dan siswa. Hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua
sisi yaitu sisi siswa dan dari sisi pendidik. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan
tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum
belajar. Sehingga siswa dan pendidik saling berinteraksi pada saat pembelajaran
berlangsung untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai pelajaran.
8. Respon Siswa
Menurut Mar‘at (dalam Wiyono, 2007:34) yang menyatakan bahwa respon
merupakan reaksi akibat penerimaan stimulus, dimana stimulus adalah berita,
pengetahuan, informasi, sebelum diproses atau diterima oleh inderanya. Jadi, respon
merupakan reaksi akibat berita, pengetahuan, informasi, dan sebagainya. Individu
manusia berperan sebagai unsur pengendali antara stimulus dan respon, sehingga yang
menentukan bentuk respon individu terhadap stimulus adalah stimulus dan faktor
individu itu sendiri.
9. Materi Himpunan
a.

Pengertian Himpunan

Kata lain dari himpunan adalah kelompok, gerombolan, kelas, atau kumpulan.
Dalam matematika himpunan adalah kumpulan objek-objek yang didefinisikan dengan
jelas. Maksud dengan jelas adalah ditentukan batasan-batasan terhadap objek suatu
himpunan. Dengan demikian, tidak semua kumpulan benda atau objek dapat dikatakan
himpunan.
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b.

Anggota Himpunan

Himpunan dinyatakan dengan menggunakan huruf besar
dan sebagainya.
Isi dari himpunan disebut anggota himpunan. Anggota himpunan ditulis di dalam tanda
kurung kurawal { }. Anggota suatu himpunan tidak boleh sama. Banyak anggota
himpunan dilambangkan dengan ( ).
Cara menyatakan himpunan ada 3, yaitu sebagai berikut.
METODE PENELITIAN
A. HASIL PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 12 Surabaya kelas VII A. Penelitian yang
dilakukan adalah tentang penerapan model problem based learning dengan media
pembelajaran menggunakan Adobe Flash CS3 Professional pada materi himpunan.
Tabel 4.1
Jadwal Pelaksanaan Penelitian
Hari/
Alokasi
Kegiatan
Materi
tanggal
Waktu
Pembelajaran
a. Memahami pengertian himpunan,
Kamis/
2 x 40‘
RPP I
notasi serta penyajiannya
02-10-2014
b. Menentukan anggota himpunan
a. Menyajikan himpunan dalam
Rabu/
2 x 40‘
RPP II
bentuk diagram Venn
06-10-2013
b. Menyelesaikan operasi himpunan
Kamis/
Tes Hasil Belajar (5
1 x 50‘
KD 3.2
20-10-2013
soal essay)
1. Data Aktivitas Siswa
Data aktivitas siswa dalam penerapan model problem based learning dianalisis tiap
aspek. Sedangkan hasil observasi aktivitas siswa selama 2 kali pertemuan ditentukan
rata-rata pada setiap aspek aktivitas. Persentase aktivitas siswa selama proses
pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.2
Persentase Aktivitas Siswa
Pertemuan
No.
Aspek
1
2
1.
Menjawab salam, absen, pertanyaan dari
12,5%
15,63%
guru/teman
2.
Memperhatikan penjelasan dari guru/teman 23,44%
35,94%
3.
Bertanya kepada guru/teman
3,13%
4,69%
4.
Mengerjakan soal latihan/LKS
12,5%
12,5%
5.
Membentuk kelompok belajar
6,25%
0%
6.
Menulis informasi dan laporan
1,56%
7,81%
7.
Berdiskusi kelompok, menyelidiki data
9,38%
9,38%
8.
Mempresentasikan hasil diskusi kelompok 10,94%
0%
9.
a. Aktivitas siswa yang tidak relevan 20,31%
14,06%
(melamun, main HP, tidur, mengobrol,
dan mengganggu teman)
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2. Data Hasil Belajar Siswa
Untuk menganalisis data hasil belajar dengan menggunakan acuan kriteria yang
telah ditetapkan oleh sekolah yaitu siswa dikatakan tuntas belajar jika skor tes hasil
belajar yang diperoleh
. Data tes hasil belajar siswa dapat dilihat pada lampiran 1.
Tabel 4.3
Tes Hasil Belajar Siswa untuk Ranah Kognitif Siswa Kelas VII A SMP Negeri 12
Surabaya Tahun Ajaran 2014/2015
No.
Nama
Nilai
Keterangan
1
Abiyyas Daffa Suryadi
77
Tidak Tuntas
2
Adam Alzakky
80
Tuntas
3
Aisyah Lintang Maharani
100
Tuntas
4
Aldora Werdiningsih Hendysan
90
Tuntas
5
Althafahreza Citra Zeptavio
60
Tidak Tuntas
6
Ananda Rizka Aprilia
86
Tuntas
7
Ananda Rizkia Azizah Ahmad
62
Tidak Tuntas
8
Danendra Zayyan C
60
Tidak Tuntas
9
Daniella Evita
90
Tuntas
10
Danti Dewinta Wardhani
92
Tuntas
11
Dinda Kayana Rizki
100
Tuntas
12
Djendhar Bumi Muhammad
86
Tuntas
13
Fadiya Furuujihim R
80
Tuntas
14
Fakhruddin Fahri
86
Tuntas
15
Hakim Bima Ardimas Alam
66
Tidak Tuntas
16
Hammambara Di Dzatulazha
80
Tidak Tuntas
17
Handy Tri Setianto
86
Tuntas
18
Himmatul Amalia
92
Tuntas
19
Humaira Putri Syahrani
88
Tidak Tuntas
20
Idd Kholul Jannah
80
Tuntas
21
Idd Aida Nafisah
100
Tuntas
22
Maulana Bintang Fajar
96
Tidak Tuntas
23
Miftah Rahmaddani
82
Tuntas
24
Ms. Yuridis Aida Maghfiroh
80
Tuntas
25
Muhammad Anugerah Prijonggo
66
Tidak Tuntas
26
Nur Alifa Misbach
80
Tuntas
27
Nurul Azizah
96
Tuntas
28
Okta Cahya Ningsih
82
Tidak Tuntas
29
Rafi Navynanda Kusuma D
56
Tidak Tuntas
30
Rafly Prawira
90
Tuntas
31
Raflyzal Frega P
78
Tuntas
32
Ragil Surya Rachman Saleh
70
Tidak Tuntas
33
Salma
98
Tidak Tuntas
34
Salma Dwi Zafirah
100
Tuntas
35
Suliyanfi Garnis Diah P
84
Tuntas
36
Syafira Alifia Romadona
96
Tidak Tuntas
37
Valentine Hasahatan Pasaribu
66
Tidak Tuntas
38
Wahyu Satria Hartawan
86
Tidak Tuntas
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Pada tabel 4.3 tersebut terlihat bahwa, tes hasil belajar siswa untuk ranah kognitif
dari 38 siswa jumlah siswa yang mendapat nilai ≥ 75 sebanyak 34 siswa sehingga
dikatakan tuntas. Sedangkan dari 38 siswa yang mendapat nilai 75 sebanyak 4 siswa,
sehingga dikatakan tidak tuntas.
3. Data Respon Siswa
Analisis terhadap data angket respon siswa diperoleh melalui angket siswa yang
dihitung dengan cara menentukan persentase tiap-tiap respon siswa. Rekapitulasi dari
respon siswa dapat dilihat pada lampiran 4. Data respon siswa dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 4.6
Persentase Respon Siswa Kelas VII A SMP Negeri 12 Surabaya
Tahun Ajaran 2014/2015
Keterangan
No.
Aspek
Ya
Tidak
1
Apakah kalian menyukai pelajaran matematika?
89,47
10,5
%
3%
2
Apakah kegiatan belajar hari ini merupakan hal yang
84,21
15,7
baru bagi kalian?
%
9%
3
Apakah dengan menggunakan cara belajar hari ini
89,47
10,5
kalian lebih mudah memahami materi?
%
3%
4
Apakah kalian senang mengikuti pembelajaran
86,84
13,1
dengan materi himpunan?
%
6%
5
Apakah kalian senang dengan model dan media
97,37
2,63
pembelajaran hari ini?
%
%
6
Apakah cara belajar hari ini memberikan kesan dan
97,37
2,63
menarik buat kalian?
%
%
7
Apakah dengan model dan media pembelajaran hari
78,95
21,0
ini kalian lebih berani menyatakan pendapat?
%
5%
8
Apakah dengan model dan media pembelajaran hari
94,74
5,26
ini membuat suasana kelas lebih menyenangkan?
%
%
9
Apakah dengan pembelajaran hari ini memudahkan
81,58
18,4
kalian mengerjakan soal-soal yang diberikan?
%
2%
10
Apakah dengan model dan media pembelajaran hari
76,32
23,6
ini membuat waktu kalian belajar lebih efektif dan
%
8%
efisien?
B. PEMBAHASAN
1. Aktivitas Siswa
Berdasarkan hasil penelitian aktivitas siswa pada penerapan model problem based
learning dengan media pembelajaran adobe flash CS3 professional pada pokok bahasan
himpunan siswa kelas VII A SMP Negeri 12 Surabaya. Hasil data yang telah dianalisis
dapat dilihat bahwa pada aspek pertama yaitu aktivitas menjawab salam, absen,
pertanyaan dari guru hasil rata-rata dari kedua pertemuan sebesar 14,07%. Pada aspek
kedua yaitu memperhatikan penjelasan dari guru hasil rata-rata aktivitas pada kedua
pertemuan sebesar 29,69%. Pada aspek ketiga yaitu aktivitas bertanya kepada
guru/teman hasil rata-rata pada kedua pertemuan sebesar 3,91%. Pada aspek keempat
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yaitu aktivitas mengerjakan soal latihan/LKS tidak terjadi perubahan persentase yaitu
12,5%. Pada aspek kelima yaitu aktivitas membentuk kelompok belajar hasil rata-rata
pada kedua pertemuan sebesar 3,13%. Pada aspek keenam yaitu aktivitas menulis
informasi dan laporan hasil rata-rata pada kedua aktivitas sebesar 4,69%. Pada aspek
ketujuh yaitu aktivitas berdiskusi kelompok, dan menyelidiki data tidak mengalami
perubahan persentase yaitu 9,38%. Pada aspek kedelapan yaitu aktivitas
mempresentasikan hasil rata-rata dari kedua pertemuan sebesar 5,47%. Pada aspek
kesembilan yaitu aktivitas siswa yang tidak relevan seperti melamun, bermain HP, tidur,
mengobrol, dan mengganggu teman, hasil rata-rata dari kedua pertemuan sebesar
17,19%. Jadi aktivitas yang paling dominan adalah pada aspek kedua, yaitu
memperhatikan penjelasan dari guru/teman dengan rata-rata sebesar 29,69%. Hal ini
berarti bahwa penerapan model problem based learning dengan media pembelajaran
adobe flash CS3 professional sesuai karena menunjukkan aktivitas siswa yang termasuk
aktivitas yang relevan.
2. Hasil Belajar
Analisis hasil belajar ditentukan oleh acuan kriteria yang disesuaikan dengan SKM
yang ditentukan SMP Negeri 12 Surabaya. Dari jumlah 38 siswa yang tuntas sebanyak
34 siswa memperoleh hasil persentase 89%. Dan yang tidak tuntas sebanyak 4 siswa
memperoleh hasil persentase 11%. Berdasarkan kajian teori pada bab II bahwa hasil tes
dikatakan tuntas jika persentase ketuntasan klasikal mencapai ≥80%. Berdasarkan hasil
analisis tes hasil belajar setelah mengikuti pembelajaran dengan penerapan model
problem based learnig dengan media pembelajaran adobe flash CS3 professional, hasil
belajar sudah mencapai ketuntasan klasikal, karena dari jumlah 38 siswa hanya terdapat
34 siswa yang mencapai ketuntasan klasikal. Dengan persentase ketuntasan klasikal
89%.
3. Respon Siswa
Berdasarkan hasil analisis respon siswa, dapat ditentukan kriteria respon yang
diberikan oleh siswa selama proses pembelajaran berlangsung dapat disimpulkan bahwa
persentase rata-rata keseluruhan respon siswa yang menjawab ―Ya‖ mencapai 87,63%,
sehingga respon siswa selama mengikuti pembelajaran dengan penerapan model
problem based learning dengan media pembelajaran adobe flash CS3 professional
termasuk respon yang sangat positif. Karena rata-rata keseluruhan respon siswa yang
diperoleh dari angket mencapai lebih dari 80%.
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dalam penerapan model problem based learning
dengan media pembelajaran adobe flash CS3 professional pada pokok bahasan
himpunan siswa kelas VII A SMP Negeri 12 Surabaya tahun ajaran 2014/2015, adalah:
1. Aktivitas siswa yang paling dominan selama mengikuti pembelajaran dengan
penerapan model problem based learning dengan media pembelajaran adobe flash
CS3 professional adalah memperhatikan penjelasan dari guru/teman dengan
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peresentase 29,69%. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas siswa termasuk aktivitas
yang relevan.
2. Tes hasil belajar siswa pada ranah kognitif setelah mengikuti pembelajaran dengan
penerapan model problem based learning dengan media pembelajaran adobe flash
CS3 professional, untuk hasil belajar pada ranah kognitif sudah mencapai
ketuntasan klasikal karena persentase ketuntasan klasikal dari 34 siswa tersebut
adalah 89%.
3. Respon siswa selama mengikuti pembelajaran dengan penerapan model problem
based learning dengan media pembelajaran adobe flash CS3 professional termasuk
respon yang positif, hal ini bisa dilihat dari persentase rata-rata keseluruhan siswa
yang menjawab ―Ya‖ mencapai 87,63%.
B. SARAN
Saran yang dapat diberikan untuk penelitian ini adalah:
1. Model problem based learning dan media pembelajaran adobe flash CS3
professional ini hendaknya dapat dijadikan salah satu alternatif model pembelajaran
untuk materi yang lain.
2. Hendaknya sekolah dapat memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang
media pembelajaran yang digunakan.
3. Hendaknya dapat dilakukan kajian lebih lanjut.
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Abstrak
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Apakah ada perbedaan hasil belajar
matematika materi perbandingan dan skala antara siswa yang proses berfikirnya dominan
menggunakan otak kanan dan siswa yang proses berfikirnya dominan menggunakan otak kiri
siswa kelas VII-J SMP Negeri 24 Surabaya. Tujuannya adalah untuk mengetahui ada tidaknya
perbedaan hasil belajar matematika materi perbandingan dan skala antara siswa yang proses
berfikirnya dominan menggunakan otak kanan dan siswa yang proses berfikirnya dominan
menggunakan otak kiri siswa kelas VII-J SMP Negeri 24 Surabaya. Teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini adalah menggunakan metode angket dan metode tes. Metode analisis data
penelitian menggunakan rumus uji-t. Dari analisis data diperoleh thit = -5,55 yang terletak
didaerah penolakan H0. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 berbunyi ―Ada perbedaan hasil belajar
matematika materi perbandingan dan skala antara siswa yang proses berfikirnya dominan
menggunakan otak kanan dan siswa yang proses berfikirnya dominan menggunakan otak kiri di
kelas VII-J SMP Negeri 24 Surabaya‖ diterima. Maka dari analisis data dan pengujian hipotesis
dapat disimpulkan ada perbedaan hasil belajar matematika materi perbandingan dan skala antara
siswa yang proses berfikirnya dominan menggunakan otak kanan dan siswa yang proses
berfikirnya dominan menggunakan otak kiri di kelas VII-J SMP Negeri 24 Surabaya Tahun
Ajaran 2014-2015.
Kata kunci: dominasi otak kanan, dominasi otak kiri, hasil belajar matematika
A. LATAR BELAKANG
Tak dapat dipungkiri bahwa pendidikan adalah salah satu kebutuhan yang penting
di era modern seperti saat ini. Masyarakat Indonesia juga sudah mulai peduli dengan
pendidikan untuk anak-anak sebagai penerus generasi yang baik bagi bangsa kita.
Pemerintahpun terus memperbaiki kurikulum pembelajaran sebagai upaya untuk
memperbaiki pendidikan di Indonesia. Maka Kementrian Pendidikan Nasional menetapkan
Visi Pendidikan Indonesia tahun 2025 yang isinya: ―Terwujudnya sistem pendidikan
sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara
Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga Indonesia sehingga
mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah‖
Dan sesuai dengan Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan
nasional pasal 4, tertera: Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kecerdasan bangsa
dan mengembangkan bangsa Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan
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bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan
dan ketrampilan, sehat rohani dan jasmani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta
tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
Pentingnya pendidikan juga diterangkan di dalam Al Qur‘an Surat Az Zumar ayat
9 yang artinya: ―…Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu?
Sesungguhnya orang-orang berakallah yang dapat menerima pelajaran‖.
Untuk itulah kita wajib menuntut ilmu dan berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan
untuk masa depan pendidikan kita. Dan akhirnya kita menyadari bahwa pendidikan
sangatlah penting untuk kehidupan kita dan peran guru sangat dibutuhkan agar siswa dapat
menerima pelajaran dengan baik. Peran guru dapat dikatakan berhasil dalam mengajar, yang
dalam kalimat operasionalnya ―Membuat siswa menjadi belajar‖, maka guru perlu
mengenal siswa lebih dari siswa mengenal dirinya sendiri. Agar hal itu dapat dilakukan,
maka ada salah satu teori psikologi yang cukup berpengaruh dalam proses belajar siswa
yaitu kecerdasan. Teori ini berhubungan erat dengan ilmu syaraf, terutama syaraf pusat, dan
khususnya otak besar (cerebral cortex) yang terdiri dari otak kiri dan otak kanan.
Menurut Yudana (1999) menguraikan bahwa ―Oleh para pakar organ pengontrol
pikiran, ucapan, dan emosi ini memang dibedakan atas dua belahan, kiri dan kanan, dengan
fungsi berbeda. Otak kanan berkaitan dengan perkembangan artistic dan kreatif, perasaan,
gaya bahasa, irama musik, imajinasi, lamunan, warna, pengenalan diri dan orang lain,
sosialisasi, serta pengembangan kepribadian. Sementara otak kiri merupakan tempat untuk
melakukan fungsi akademik seperti baca-tulis-hitung, daya ingat (nama, waktu, dan
peristiwa), logika, dan analisis‖.
Selanjutnya Kartini Sapardjiman, Ketua Senam Otak Indonesia dalam menuturkan
bahwa kecerdasan bayi juga bisa dioptimalkan dengan senam otak. Senam otak adalah
latihan yang terangkai atas gerakan-gerakan tubuh yang dinamis dan menyilang. Senam ini
mendorong keseimbangan aktivitas kedua belahan otak secara bersamaan. Diharapkan,
potensi kedua belahan otak akan seimbang sehingga kecerdasan anak pun menjadi
maksimal.
Dalam dunia pendidikan di Indonesia, mayoritas masyarakat menganggap
kemampuan menghitung dan menghafal yang didominasi otak kiri yang lebih diutamakan
dan ditonjolkan. Sedangkan kreatifitas dan imajinasi yang didominasi oleh otak kanan tidak
begitu dianggap dan selalu dikesampingkan. Siswa yang proses berfikirnya dominan
menggunakan otak kiri belum tentu hasil belajar matematikanya lebih baik dari pada siswa
yang proses berfikirnya dominan menggunakan otak kanan. Dunia pendidikan di Indonesia
saat ini juga telah melaksanakan kurikulum 2013 yang bertujuan untuk menyeimbangkan
kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Juga sebagai penyeimbang dominasi
otak kanan dan otak kiri siswa sehingga dapat mencerdaskan siswa secara maksimal.
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Dalam skripsi ini, peneliti mengambil objek salah satu kelas VII di SMP Negeri 24
Surabaya yaitu kelas VII-J yang sekaligus menjadi kelas yang disediakan oleh SMP Negeri
24 Surabaya kepada peneliti untuk melaksanakan Program Pengalaman Lapangan II (PPL
II).
Siswa kelas VII adalah siswa yang mulai beradaptasi dilingkungan sekolah yang
baru, sehingga guru perlu memberi suasana belajar yang menyenangkan. Sehingga dalam
penelitian ini

di terapkan

model

pembelajaran quantum learning yang dapat

menyeimbangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa yang menjadi objek
yang tepat pada penelitian ini.
Pada mata pelajaran matematika yang diajarkan di kelas VII semester ganjil ada
empat materi , yang terdiri dari materi bilangan bulat, materi himpunan, materi
perbandingan dan skala, dan materi garis dan sudut. Pada PPL II peneliti diharuskan
mengajar keempat materi tersebut di kelas VII-J SMP Negeri 24 Surabaya, maka sekaligus
peneliti juga mengambil salah satu materi tersebut sebagai objek materi pembelajaran yang
tepat untuk melaksanakan penelitiannya yaitu pada materi perbandingan dan skala. Karena
pada kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai permasalahan yang berkaitan dengan
perbandingan dan skala, baik itu secara langsung kita sadari maupun yang tidak kita sadari.
Maka penelitian ini diterapkan pada materi perbandingan dan skala yang ada dimateri
matematika kelas VII semester ganjil.
Maka cukup tepat kiranya bila penulis dapat menghubungkan kecerdasan dengan
materi pada pokok bahasan yang telah dipilih. Maka dengan ini penulis mengambil judul
―Pengaruh Dominasi Penggunaan Otak Kanan dan Otak Kiri Terhadap Hasil Belajar
Matematika Materi Perbandingan dan Skala Siswa Kelas VII-J SMP Negeri 24
SURABAYA pada Tahun Ajaran 2014-2015‖.

B. RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah adalah latar belakang masalah dirumuskan pertanyaan penelitian
atau fokus penelitian secara eksplisit, jelas dan ringkas. Pada penelitian ini rumusan
masalah yang diambil adalah apakah ada perbedaan hasil belajar matematika materi
perbandingan dan skala antara siswa yang proses berfikirnya dominan menggunakan otak
kanan dan siswa yang proses berfikirnya dominan menggunakan otak kiri siswa kelas VII-J
SMP Negeri 24 Surabaya Tahun Ajaran 2014-2015?

C. TUJUAN
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil
belajar matematika materi perbandingan dan skala antara siswa yang proses berfikirnya
dominan menggunakan otak kanan dan siswa yang proses berfikirnya dominan
menggunakan otak kiri siswa kelas VII-J SMPN 24 Surabaya tahun pelajaran 2014-2015.
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D. MANFAAT
Manfaat dari penelitian ini bagi:
1. Siswa
Agar siswa tidak merasa jenuh dan bisa mengembangkan imajinasi serta kreatifitasnya
2. Guru
Agar guru dapat mengenali potensi yang ada pada siswa dan tidak menjadi guru yang
otoriter.
3. Orang tua
Agar orang tua bersifat demokratis dan tidak memaksakan kehendak anak.
4. Sekolah
Agar sekolah mempunyai kurikulum yang tidak memberatkan siswa serta memberikan
sarana dan prasarana yang mendukung.

E. KAJIAN TEORI
1. Pengertian Matematika
Menurut Roy Hollands (1995: 81), ‖matematika adalah suatu sistem yang rumit
tetapi tersusun

sangat

baik

yang

mempunyai

banyak

cabang‖.

The

Liang

Gie (1999:23), mengutip pendapat seorang ahli matematika bernama Charles Edwar
Jeanneret yang mengatakan: ‖Mathematics is the majestic structure by man to grant
him comprehension of the universe, yang artinya matematika adalah struktur besar yang
dibangun oleh manusia untuk memberikan pemahaman mengenai jagat raya‖. Dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun KBBI, 2007:723) matematika diartikan
sebagai: ―ilmu tentang bilangan, hubungan antara bilangan, dan prosedur bilangan
operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan.
James (dalam Suherman 2001:16) menyatakan bahwa: ―Matematika adalah
konsep ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran dan konsep-konsep yang
berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak yang terjadi ke
dalam tiga bidang yaitu : aljabar, analisis, dan geometri‖.
Dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang definisi
matematika di atas, maka dapat disimpulkan bahwa matematika adalah konsep ilmu
tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran dan konsep-konsep yang memiliki
struktur besar yang berhubungan satu dengan yang lainnya yang terbagi dalam tiga
bidang yaitu: aljabar, analisis, dan geometri.
2. Hasil Belajar Matematika
Menurut Gagne (dalam Abidin, 2011:8) bahwa: Hasil belajar matematika
adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman
belajar matematikanya atau dapat dikatakan bahwa hasil belajar matematika adalah
perubahan tingkah laku dalam diri siswa, yang diamati dan diukur dalam bentuk
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perubahan pengetahuan, tingkah laku, sikap dan keterampilan setelah mempelajari
matematika. Perubahan

tersebut diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan

pengembangan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya.
Dari definisi di atas, serta definisi-definisi tentang belajar, hasil belajar, dan
matematika, maka dapat dirangkai sebuah kesimpulan bahwa hasil belajar matematika
adalah merupakan tolak ukur atau patokan yang menentukan tingkat keberhasilan siswa
dalam mengetahui dan memahami suatu materi pelajaran matematika setelah
mengalami pengalaman belajar yang dapat diukur melalui tes.
3. Otak
Menurut Bobbi De Porter dan Mike Hernacki (1999: 150).Otak manusia adalah
massa protoplasma yang paling kompleks yang pernah dikenal di alam semesta ini.
Inilah satu-satunya organ yang sangat berkembang sehingga ia dapat mempelajari
dirinya sendiri. Otak mempunyai tiga bagian dasar: batang atau ―otak reptil‖, sistem
limbic atau ―otak mamalia‖, dan neokorteks. Menurut Dr. Paul Mac Lean (dalam Bobbi
De Porter dan Mike Hernacki, 2003: 129) menyebut otak triune karena terdiri dari tiga
bagian, masing-masing berkembang pada waktu yang berbeda dalam sejarah evolusi
kita. Masing-masing bagian juga mempunyai struktur saraf tertentu dan mengatur tugastugas yang harus dilakukan.
4. Otak Kanan dan Otak Kiri
Tiga bagian otak juga dibagi menjadi belahan kanan dan belahan kiri. Kini dua
belahan ini dikenal sebagai ―otak kanan‖ dan ―otak kiri‖. Eksperimen terhadap dua
belahan tersebut telah menunjukkan bahwa masing-masing belahan bertanggung jawab
terhadap cara berpikir, dan masing-masing mempunyai spesialisasi dalam kemampuankemampuan tertentu, walaupun ada beberapa persilangan dan interaksi antara kedua
sisi.
a. Otak Kanan
Cara berpikir otak kanan bersifat acak, tidak teratur, intuitif, dan holistik.Cara
berpikirnya sesuai dengan cara-cara untuk mengetahui yang bersifat non verbal,
sepertiperasaan dan emosi, kesadaran yang berkenaan dengan perasaan (merasakan
kehadiran benda atau orang), kesadaran spasial, pengenalan bentuk dan pola, music,
seni, kepekaan warna, kreativitas dan visualisasi.
b. Otak Kiri
Proses berpikir otak kiri bersifat logis, sekuensial,linear, dan rasional. Sisi ini sangat
teratur. Walaupun berdasarkan realitas, ia mampu melakukan penafsiran abstrak
dan simbolis. Cara berpikirnya sesuai untuk tugas-tugas teratur ekspresi verbal,
menulis, membaca, asosiasi auditorial, menempatkan detail dan fakta, fonetik, serta
simbolisme.
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Kurikulum pendidikan di Indonesia sekarang sudah menggunakan kurikulum 2013
yang dapat menyeimbangkan dominasi otak kanan dan dominasi otak kiri, karena
kurikulum 2013 dapat mengaktifkan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor siswa.

F. PEMBAHASAN
Data merupakan hal yang paling penting dalam penelitian, karena data ini berfungsi
sebagai pengganti keadaan yang diteliti. Pengumpulan data tidaklah mudah, dalam hal ini
digunakan tes sebagai pengumpulan data. Menyiapkan data yang diperlukan dalam
perhitungan statistik, maka dibuat tabulasi data sebagai berikut.
Tabel Perhitungan untuk memperoleh mean dan simpangan baku
̅̅̅

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

45
90
40
55
30
75
40
55
65
65
65
70
90

Jumlah

785

55
70
55
50
65
65
75
70
65
90
55
90
75
45
60
80
75
100
60
60
70
1430

-15,38
29,62
-20,38
-5,38
-30,38
14,62
-20,38
-5,38
4,62
4,62
4,62
9,62
29,62

̅̅̅
-13,1
1,9
-13,1
-18,1
-3,1
-3,1
6,9
1,9
-3,1
21,9
-13,1
21,9
6,9
-23,1
-8,1
11,9
6,9
31,9
-8,1
-8,1
1,9

(

̅̅̅)

(

236,54
877,34
415,34
28,94
922,94
213,74
415,34
28,94
21,34
21,34
21,34
92,54
877,38

171,61
3,61
171,61
327,61
9,61
9,61
47,61
3,61
9,61
479,61
171,61
479,61
47,61
533,61
65,61
141,61
47,61
1.017,61
65,61
65,61
3,61

4.173,06

3.873,81

̅̅̅)

1. Menentukan simpangan baku untuk siswa yang proses belajarnya dominan
menggunakan otak kanan dan siswa yang proses belajarnya dominan menggunakan otak
kiri.
a. Simpangan baku untuk siswa yang proses belajarnya dominan menggunakan otak
kanan
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∑(
√

̅̅̅)

√

√
√

b. Simpangan baku untuk siswa yang proses belajarnya dominan menggunakan otak
kiri
∑(
√

̅̅̅)

√

√
√

2. Menentukan simpangan baku gabungan antara siswa yang proses belajarnya dominan
menggunakan otak kanan dan siswa yang proses belajarnya dominan menggunakan otak
kiri
(
√

)

(
√

)

(

)

(

)

√

√

√
√
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3. Menghitung nilai t
̅̅̅

̅̅̅

√

√

√

√

√

Jadi,

-5,55

4. Uji hipotesis
a. Menentukan nilai H0 dan H1
(Tidak ada perbedaan hasil belajar matematika …...materi

1) H0:

perbandingan dan skala antara siswa yang proses …...berfikirnya dominan
menggunakan otak kanan dan siswa …...yang proses berfikirnya dominan
menggunakan otak kiri …...di kelas VII-JSMP Negeri 24 Surabaya tahun ajaran
2014-…...2015).
(Ada perbedaan hasil belajar matematika materi …...perbandingan

2) H1:

dan skala antara siswa yang proses …...berfikirnya dominan menggunakan otak
kanan dan siswa …...yang proses berfikirnya dominan menggunakan otak kiri
….di kelas VII-J ……SMP Negeri 24 Surabaya tahun ajaran ….2014-2015)
b. Menentukan taraf signifikan
Dipilih taraf signifikan 5% atau 0,05
c. Mencari kriteria penerimaan dan penolakan H0
Nilai

=

(
(

Harga

)(
)(

)
)

dengan dk=32 dilihat dari daftar distribusi t diperoleh
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Daerah
Penolakan H0

Daerah
Penolakan H0
Daerah
Penerimaan H0

-2,042

2,042

Gambar 4.1 Kriteria Penerimaan dan Penolakan H0
Keterangan :
H0 diterima jika:
H0 ditolak jika :

atau

d. Menentukan nilai t
Dari perhitungan diperoleh

<

, ini berarti

ditolak dan

diterima.

G. SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikemukakan pada bab IV tentang
penelitian yang dilaksanakan di SMP Negeri 24 Surabaya data menunjukkan bahwa
(

)(

)

sebagai syarat dikatakan H0 ditolak. Buktinya adalah -5,55 < -

2,042 maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika materi
perbandingan dan skala antara siswa yang proses berfikirnya dominan menggunakan otak
kanan dan siswa yang proses berfikirnya dominan menggunakan otak kiri di kelas VII-J
SMP Negeri 24 Surabaya tahun ajaran 2014-2015

H. SARAN
Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti ingin memberikan saran yang dapat
berguna bagi guru matematika yang dapat dikemukakan sebagai berikut.
1. Dalam proses belajar mengajar matematika sebaiknya dalam suasana yang
menyenangkan dan tidak membosankan agar siswa menyukai pelajaran matematika
sehingga hasil belajarnya akan meningkat.
2. Setiap siswa memiliki dominasi otak yang berbeda, yakni siswa yang proses berfikirnya
dominan menggunakan otak kanan, dan siswa yang proses berfikirnya menggunakan
otak kiri. Sebaiknya guru dapat mengajarkan matematika dengan menggunakan alat
peraga, simbol, warna, dan gambar yang dipadukan dengan rumus dalam pelajaran
matematika agar dapat menyeimbangkan dan memaksimalkan kecerdasan siswa yang
proses belajarnya dominan menggunakan otak kanan dan siswa yang proses belajarnya
dominan menggunakan otak kiri.
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REPRESENTASI EKSTERNAL SISWA SD DALAM MENYELESAIKAN MASALAH
DESIMAL DITINJAU KEMAMPUAN MATEMATIKA
Susi Hermin Rusminati
susihermin@gmail.com
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan representasi eksternal siswa SD yang
memiliki kemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah dalam pemecahan masalah
desimal.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian untuk
menggali informasi yang diperlukan dalam kegiatan secara mendalam dan teknik pengumpulan
datanya dilakukan dengan pemberian tes kemampuan matematika, tugas pemecahan masalah,
wawancara.
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Subjek yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak tiga siswa SD Kemala
Bhayangkari 9 Surabaya yang berjenis kelamin perempuan yang memiliki tingkat kemampuan
berbada, yaitu kemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan matematika siswa
mempengaruhi representasi eksternalnya. Siswa berkemampuan matematika tinggi dalam
pemecahan masalah desimal lebih banyak cara yang disajikan, siswa dalam menjelaskan
penyelesaian juga secara logis dan sistematis. Siswa yang berkemampuan sedang, dalam
pemecahan masalah desimal menggunakan cara yang terstruktur dan berasal dari penjelasan
guru. Representasi eksternal siswa berkemampuan rendah dalam pemecahan masalah desimal
juga menggunakan cara yang disajikan oleh guru. Dengan kata lain, siswa yang memiliki
kemampuan matematika sedang dan rendah tidak banyak memiliki langkah lain dalam
memecahkan masalah desimal.
Kata Kunci : Representasi Eksternal, Pemecahan Masalah, Kemampuan Matematika
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Dalam pembelajaran matematika yang selama ini dirasakan adalah siswa tidak
pernah ataupun jarang diberikan kesempatan untuk menuangkan representasinya
sendiri. Kebanyakan siswa masih menirukan gaya guru dalam menyelesaikan masalah
matematika. Sehingga kemampuan representasi siswa tidak berkembang. Pengajaran
matematika tidak hanya sekedar menyampaikan berbagai informasi seperti aturan,
definisi, dan prosedur untuk dihafal oleh siswa, akan tetapi guru harus melibatkan siswa
secara aktif dalam proses belajar mengajar. Sehingga dengan keikutsertaan siswa secara
aktif dalam proses belajar mengajar dapat memperkuat pemahamannya terhadap
konsep-konsep matematika.
Goldin (1987) mengemukakan bahwa pengungkapan ide-ide matematika
dengan menggunakan model seperti : bahasa lisan, bahasa tulis, simbol, gambar,
diagram, model, grafik, atau menggunakan anggota fisik dikatakan sebagai representasi
ide. Berarti bahwa kecakapan dalam membangun representasi merupakan bagian
esensial dalam pembelajaran matematika, disamping kecakapan pemahaman konsep,
penalaran, komunikasi, dan pemecahan masalah.
Ketika siswa berfikir tentang ide matematika dalam menyelesaikan masalah,
akan dipengaruhi oleh representasi dari soal. Kemudian siswa menggunakan
representasi internalnya untuk mengkonstruksi pemecahan masalah yang sesuai pada
soal yang sedang dihadapi siswa, akan tetapi representasi internal sulit dilihat dan
diamati karena representasi internal merupakan aktivitas mental yang ada di dalam
pikiran siswa. Goldin (2004) “representation external is acts of writing, speaking,
manipulating the elements of some external concrete system, and so on…” dengan kata
lain bahwa representasi eksternal adalah hasil perwujudan untuk menggambarkan apa
saja yang dikerjakan oleh siswa. Hasil perwujudan tersebut dapat berupa lisan, tulisan,
kata-kata, simbol, ekspresi, notasi matematika, gambar, grafik, diagram, dan tabel.
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Sehingga dalam hal ini diperlukan hubunagn timbal balik antara representasi internal
dan representasi eksternal seseorang.
Menurut Polya (1973) ada empat langkah penting yang harus dilakukan dalam
memecahkan masalah matematika, yaitu : (1) memahami masalah (understanding
problem); (2) merencanakan pemecahan masalah (devise a plan); (3) melaksanakan
pemecahan masalah yang telah direncanakan (carry out the plan); dan (4) memeriksa
kembali hasil yang diperoleh (looking back). Sedangkan menurut Krulik & Rudnick
(dalam Siswono, 2008:37) mengemukakan bahwa terdapat lima tahap dalam pemecahan
masalah, yaitu : (1) membaca dan memikirkan (read and think); (2) mengeksplorasi dan
memecahkan (explore and plan); (3) memilih suatu strategi (select a strategy); (4)
mencari suatu jawaban (find an answer); dan (5) merefleksi dan memperluas (reflect
and extend). Pemecahan masalah sangat penting dalam proses belajar matematika. Oleh
karena itu, siswa harus belajar bagaimana cara memecahkan masalah matematika.
Dengan pemecahan masalah matematika, siswa akan diarahkan untuk mengembangkan
kemampuannya dalam menyelesaikan masalah matematika.
Representasi dalam pemecahan masalah memiliki keterkaitan yang erat seperti
yang diungkapkan oleh Jones (dalam Setiyo, 2000: 3), “Empirical studies suggest that
mathematics problem solving competency depend on ones’s ability to think in term of
different representational system during problem solving process”. Keterkaitan ini
terjadi saat siswa mengkonstruksi representasi yang tepat dengan permasalahan untuk
memperoleh solusi yang tepat. Jadi dalam melakukan pemecahan masalah, diperlukan
kemampuan seseorang untuk memberi pertimbangan terhadap bentuk representasi yang
dilibatkan.
Goldin (2004) menyatakan representasi eksternal adalah hasil perwujudan
untuk menggambarkan apa-apa yang dikerjakan oleh siswa, guru, atau ahli matematika.
Hasil perwujudannya dapat berupa lisan, tulisan, kata-kata, simbol, ekspresi, atau notasi
matematika, gambar, grafik, diagram, tabel, atau melalui alat peraga. Berdasarkan latar
belakang yang telah dipaparkan, maka perlu dikaji lebih lanjut dalam mendeskripsikan
representasi siswa yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Hal ini mendorong
peneliti untuk meneliti tentang representasi eksternal siswa SD dalam pemecahan
masalah desimal ditinjau dari kemampuan matematika.
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai
berikut:
a. Bagaimanakah representasi eksternal siswa SD dalam pemecahan masalah desimal
yang memiliki kemampuan matematika tinggi?
b. Bagaimanakah representasi eksternal siswa SD dalam pemecahan masalah desimal
yang memiliki kemampuan matematika sedang?
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c. Bagaimanakah representasi eksternal siswa SD dalam pemecahan masalah desimal
yang memiliki kemampuan matematika rendah?
3. Tujuan
Berdasarkan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :
a. Untuk mendeskripsikan representasi eksternal siswa SD dalam pemecahan masalah
desimal yang memiliki kemampuan matematika tinggi.
b. Untuk mendeskripsikan representasi eksternal siswa SD dalam pemecahan masalah
desimal yang memiliki kemampuan matematika sedang.
c. Untuk mendeskripsikan representasi eksternal siswa SD dalam pemecahan masalah
desimal yang memiliki kemampuan matematika rendah.

B. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana representasi internal siswa
sekolah dasar dalam memahami desimal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
pendekatan deskriptif yang bersifat kualitatif.
2. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah siswa SD, yaitu siswa yang memiliki kemampuan
matematika tinggi, siswa yang memiliki kemampuan sedang, dan siswa yang memiliki
kemampuan rendah.
Dari hasil tes, kemudian calon subjek dikelompokkan dalam kelompok siswa yang
berkemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah. Berikut ini akan dijabarkan kritetia
penilaian sebagaimana yang tertera dalam tabel.
Tabel Kriteria Kategori Kemampan Matematika
Kemampuan Matematika
Kemampuan Matematika
Tinggi

Kemampuan Matematika
Sedang

Kemampuan Matematika
Rendah
.

Sehingga jumlah subjek penelitian yang akan terpilih adalah 3 siswa. Untuk
menentukan subjek, siswa yang akan dipilih dari setiap kategori akan dikonsultasikan
dengan guru matematika yang mengajar siswa tersebut. Hal ini dikarenakan guru tersebut
lebih memahami dan mengetahui karakteristik siswa sehari-hari.
3. Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi
instrument utama dan instrument pendukung. Dijabarkan seperti berikut :
a. Instrument Utama
b. Instrumen Pendukung
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1) Soal Tes Kemampuan Matematika
2) Instrumen Lembar Tugas Pemecahan Masalah
3) Instrumen Pedoman Wawancara
4) Alat Audiovisual
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan tes
tertulis untuk mengetahui kemampuan matematika siswa dan kemudian menggolongkan
siswa dengan kemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah. Selain memberikan tes
tertulis, peneliti juga melakukan wawancara untuk mengetahui keterangan dari sebjek /
siswa. Wawancara dilakukan secara individu dengan subjek penelitian. Agar tidak ada
informasi yang terlewat dan data yang diperoleh dijamin keabsahannya, maka selama proses
wawancara direkam dengan menggunakan recorder.
Setelah data terkumpul, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan keabsahan data
(validasi data). Proses validasi dilakukan dengan menggunakan triangulasi waktu.
Triangulasi waktu dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan tugas
dari TPM 1 dengan hasil tugas wawancara dari TPM 2 (sama dengan soal yang pertama).
Jika diperoleh kecenderungan yang sama, maka pengumpulan data terhadap subjek tersebut
telah selesai dan data siap dianalisis. Tetapi jika data dari hasil wawancara dari tugas
pertama dan kedua menunjukkan kecenderungan yang berbeda atau masih diragukan bagi
peneliti untuk mengambil sebuah kesimpulan mengenai representasi eksternal siswa SD,
maka perlu dilakukan wawancara lagi yaitu TPM 3 (sama dengan soal yang pertama dan
kedua). Kemudian peneliti melakukan analisis dan triangulasi dengan melihat
kecenderungan. Jika lebih cenderung dengan data hasil wawancara sama dengan TPM 1,
maka data yang digunakan adalah data yang pertama dan ketiga. Jika data yang lebih
cenderung adalah data ke dua, maka data yang digunakan adalah data yang kedua dan
ketiga. Data atau informasi yang digunakan dikatakan valid jika ada konsistensi, kesamaan
pandangan, pendapat atau pemikiran pada hasil wawancara berbasis tugas yang dilakukan
oleh peneliti.
5. Teknik Analisis Data
Langkah awal untuk menjamin keabsahan data penelitian ini diperlukan teknik
pemeriksaan data penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai
sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam
(triangulasi).
Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah tirangulasi waktu yang dilakukan
untuk mengecek kembali hasil wawancara dengan pemberian tugas dengan waktu yang
berbeda dengan jenis tugas (soal) yang serupa.
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a. Reduksi Data
b. Penyajian Data
c. Penarikan Kesimpulan
6. Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan peneliti mulai dari
tahap merancang instrumen pendukung yang dibutuhkan selama pelaksanaan penelitian
sampai menyusun laporan hasil penelitian. Adapun prosedur penelitian yang dilakukan oleh
peneliti sebagai berikut :
1. Tahap perencanaan
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah :
a. Merancang instrumen pendukung yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu
berupa tes kemampuan matematika dan pedoman wawancara.
b. Instrumen tes kemampuan matematika akan divalidasi oleh pakar/ahli sehingga
diperoleh instrumen penelitian yang valid. Kemudian menganalisis hasil validasi
dan merevisinya jika belum valid yang sesuai dengan masukan yang diberikan oleh
validator.
c. Melakukan observasi lapangan (observasi di sekolah yang akan di teliti).
2. Tahap Pelaksanaan
Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah :
a. Pemberian tes kemampuan matematika pada calon subjek.
b. Pemilihan subjek penelitian berdasarkan hasil tes kemampuan matematika, dengan
pertimbangan guru bahwa masing-masing subjek mampu mengkomunikasikan
ide/pikirannya secara lisan dan tertulis.
3. Tahap Analisis Data
Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah :
a. Melakukan analisis data hasil wawancara.
b. Mendeskripsikan hasil analisis data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diungkapkan sebelumnya tentang
representasi eksternal siswa SD dalam pemecahan masalah desimal diperoleh beberapa hal
berikut :
a. Representasi Eksternal Subjek yang Memiliki Kemampuan Matematika Tinggi
Berikut ini adalah pembahasan representasi eksternal materi desimal
menggunakan pemecahan masalah menurut Polya adalah (1) representasi eksternal
subjek dalam memahami masalah adalah dengan menulis terlebih dahulu informasi
yang diperoleh, informasi yang diperoleh oleh subjek adalah komposisi obat dan aturan
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meminum obat; (2) Representasi ekternal subjek dalam membuat rencana penyelesaian
masalah adalah dengan menulis rencana penyelesaian misalnya subjek menghitung
perkalian desimal. Kemudian hasil perkalian tersebut dijumlahkan. Setelah subjek
menulis rencana penyelesaian di lembar kertas jawaban, subjek memaparkan secara
lisan kepada peneliti; (3) Representasi eksternal subjek dalam melaksanakan rencana
yang sudah dibuat adalah dengan menghitung hasil perkalian. (4) Representasi eksternal
yang dilakukan oleh subjek pada tahap memeriksa kembali adalah dengan membaca
dan menghitung dalam kertas buram tentang hasil penyelesaian yang disajikan oleh
subjek.
Dari

hubungan

representasi

eksternal subjek yang digunakan

untuk

memecahkan masalah menggunakan langkah Polya ini efektif untuk mengetahui tingkat
pemahaman subjek tentang desimal.
b. Representasi Eksternal Subjek yang Memiliki Kemampuan Matematika Sedang
Berikut ini adalah pembahasan representasi eksternal materi desimal
menggunakan pemecahan masalah menurut Polya adalah (1) Representasi eksternal
yang digunakan subjek dalam memahami masalah adalah menulis informasi yang
diperoleh setelah subjek membaca soal, setelah itu subjek menentukan maksud dan
tujuan dari masalah; (2) Representasi eksternal yang diungkapkan subjek dalam
membuat rencana penyelesaian masalah menggunakan perkalian desimal, yang
kemudian desimal tersebut ddi ubah ke dalam bentuk pecahan; (3) Representasi
eksternal subjek dalam melaksanakan rencana penyelesaian dengan cara mengubah
desimal ke bentuk pecahan. Setelah mengetahui hasil dari perkalian, subjek melakukan
penjumlahan dengan cara bersusun. Langkahnya sama dengan penjumlahan bersusun
bilangan biasa; (4) representasi eksternal subjek dalam melakukan pengecekan ulang
adalah membaca dan memeriksa kembali hasil pekerjaannya dengan menghitung
kembali di kertas buram.
Dari hasil pembahasan di atas, diketahui bahwa subjek yang berkemampuan
matematika sedang dalam mengerjakan soal dilakukan secara sistematis sesuai urutan
langkah-langkah menghitung, hal ini ditunjukkan dengan representasi ekstenal subjek
secara tertulis, dan kemudian peneliti menggunakan pemecahan Polya dengan tujuan
agar dapat menguraikan pemahaman dan representasi subjek tentang desimal.
c. Representasi Eksternal Subjek yang Memiliki Kemampuan Matematika Rendah
Berikut ini adalah pembahasan representasi eksternal materi desimal
menggunakan pemecahan masalah menurut Polya adalah (1) Representasi eksternal
subjek dalam memahami masalah adalah dengan membaca berkali-kali dan menuliskan
informasi yang diketahui yaitu komposisi obat dan aturan dalam meminum obat. Subjek
mengungkapkan kembali tujuan dan maksud dari masalah yang diberikan; (2)
Representasi eksternal subjek dalam membuat rencana penyelesaian ini dengan langkah
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yang diungukapkan yaitu subjek menjumlahkan terlebih dahulu komposisi obat.
Kemudian subjek menghitung perkalian antara jumlah komposisi obat dengan aturan
minum per hari. Hal ini dapat diketahui ketika subjek merepresentasikan dalam bentuk
tulisan. (3) Representasi eksternal subjek dalam melaksanakan rencana penyelesaian
masalah dengan menerapkan rencananya yaitu menjumlahkan terlebih dahulu,
kemudian 0,131 dikalikan dengan 3. Cara mengerjakan perkalian ini dengan cara
mengubah desimal ke dalam bentuk pecahan; (4) Representasi eksternal subjek dalam
memeriksa kembali penyelesaian masalah adalah dengan melihat hasil pekerjaan dan
menghitung kembali di atas buram.
2. Kesimpulan
a. Representasi Eksternal siswa SD dalam Pemecahan Masalah siswa yang
Berkemampuan Matematika Tinggi
(1) Pada saat memahami,Subjek mengungkapkan informasi yang diketahui dan
yang ditanyakan pada soal; (2) Merencanakan Pemecahan Masalah, subjek
menampilkan

ide

atau

gagasan

untuk

menyelesaikan

masalah.

Dalam

menyelesaikan pemecahan masalah, subjek mengungkapkan idenya dengan katakata dan menulis secara singkat informasi yang diketahui; (3) Melaksanakan
Pemecahan Masalah, subjek menuliskan ide yang diungkapkan sebelumnya dan
menerapkan ide tersebut untuk menyelesaikan soal; (4) Memeriksa kembali, subjek
memeriksa kembali dengan melihat pekerjaan yang sudah ditulis.
b. Representasi Eksternal siswa SD dalam Pemecahan Masalah siswa yang
Berkemampuan Matematika Tinggi
(1) Memahami, subjek mengungkapkan informasi yang disajikan dalam soal; (2)
Merencanakan penyelesaian masalah, subjek menampilkan ide berupa kata-kata dan
menuliskan idenya tersebut pada selembar kertras; (3) Melaksanakan rencana
penyelesaian masalah, subjek menerapkan rencana yang sudah ditulis pada
selembar kertas. Menerapkan rencana penyelesaian kemudian menyampaikan
langkah-langkah dan hasil pekerjaan kepada peneliti; (4) Memeriksa kembali,
dalam tahap ini subjek melakukan penghitungan lagi untuk memastikan benar atau
tidaknya jawaban.
c. Representasi Eksternal siswa SD dalam Pemecahan Masalah siswa yang
Berkemampuan Matematika Tinggi
(1) Memahami, subjek mengungkapkan informasi yang disajikan dalam soal; (2)
Merencanakan penyelesaian masalah, dalam menyempaikan idenya, subjek
menggunakan bantuan gambar kemudian menuliskan pada selembar kertas; (3)
Melaksanakan rencana penyelesaian masalah, dengan bantuan gambar, subjek dapat
lebih mudah menerapkan dan menyelesaikan masalah pada soal kemudian
menyampaikan hasul pekerjaannya kepada peneliti; (4) Memeriksa kembali, dalam
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tahap ini subjek melakukan penghitungan lagi untuk memastikan benar atau
tidaknya jawaban.
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Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa proses pembelajaran masih belum
melibatkan kemampuan berpikir kritis siswa secara optimal dan siswa masih cenderung
mengingat atau menyerap secara pasif informasi dari guru. Dalam hal ini penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation dibutuhkan, sebab dalam penerapannya
terdapat tahap investigasi. Tahapan ini, siswa akan dilibatkan dalam kegiatan sistemik keilmuan
yang mengharuskan siswa untuk menggunakan kemampuan berpikir kritisnya secara optimal.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ―Bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa
setelah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation pada kemampuan
berfikir kritis siswa dalam pembelajaran matematika kelas VIII SMP Negeri 2 Gedangan?‖.
Tujuan dilakukannya penelitian adalah ―Untuk mendiskripsikan kemampuan berpikir kritis
siswa selama penerapan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation pada
kemampuan berfikir kritis siswa dalam pembelajaran matematika kelas VIII SMP Negeri 2
Gedangan‖. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain one shot case study.
Penelitian hanya dilakukan pada kemampuan berpikir kritis siswa. Subjek dalam penelitian
adalah siswa kelas VIII-E SMP Negeri 2 Gedangan. Teknik pengumpulan data menggunakan
lembar observasi kemampuan guru, lembar observasi aktivitas siswa, Tes tulis kemampuan
berpikir kritis siswa, dan angket respons siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil
observasi kemampuan berpikir kritis siswa secara keseluruhan dikategorikan tinggi dengan
persentase skor 82,33%.
Kata Kunci : Kemampuan Berpikir Kritis, Group Investigation
PENDAHULUAN
Pendidikan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia yang sepatutnya mendapat
perhatian terus-menerus dalam upaya peningkatan mutunya. Sebab tantangan dalam dunia
pendidikan semakin ketat, menuntut keterbukaan dan kelenturan pemikiran manusia, serta
kemampuan memecahkan masalah-masalah secara kreatif dan kritis. Dalam hal ini dibutuhkan
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sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Peningkatan mutu pendidikan berarti juga
peningkatan kualitas terhadap sumber daya manusia (SDM).
Salah satu faktor utama yang menentukan mutu pendidikan adalah guru. Hal ini
dikarenakan guru memegang peranan dalam proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran
merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan. Jadi penentu kualitas pendidikan
adalah kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari interaksi siswa dengan
sumber belajar dan pendidik (guru), yang mana interaksi tersebut menyenangkan dan dapat
menciptakan pengalaman belajar.
Muhibbin (2012:68) mengungkapkan bahwa, ―belajar merupakan suatu tahapan
perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan
interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif‖. Dalam proses pembelajaran
siswa dituntut untuk menguasai kemampuan kognitifnya dengan baik, karena kemampuan ini
menjadi dasar bagi penguasaan ilmu pengetahuan. Selain itu ranah kognitif lebih berorientasi
pada kemampuan ―berpikir‖, mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu
mengingat sampai pada kemampuan memecahkan masalah.
Berpikir kritis siswa dapat dikembangkan melalui pembelajaran matematika, karena
matematika kaya akan simbol-simbol dan angka-angka yang semuanya membutuhkan
pemikiran untuk dapat memahami dan menentukan penyelesaian masalah yang timbul dari
matematika. Matematika juga memiliki struktur dan kajian yang lengkap serta jelas antar
konsep. Sehingga aktivitas berpikir siswa dapat terlihat dari kemampuan siswa dalam
menyelesaikan soal matematika dengan lengkap dan sistematis.
Model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran yang
diharapkan dapat melatih kemampuan berpikir siswa secara optimal. Dalam pembelajaran
kooperatif, siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang bersifat heterogen.
Tujuan dibentuknya kelompok tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada semua
siswa supaya dapat terlibat secara aktif dalam proses berpikir dan kegiatan belajar. Terdapat
berbagai macam model pembelajaran kooperatif, salah satu model pembelajaran yang
diharapkan mampu membantu siswa dalam memahami materi, menentukan solusi maupun
menyelesikan permasalahan pada soal-soal matematika adalah model pembelajaran kooperatif
tipe Group Investigation.
Model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation terdiri dari enam langkah, yaitu: (1)
Identifikasi topik dan pembentukan kelompok, (2) Merencanakan tugas-tugas belajar, (3)
Melaksanakan investigasi, (4) menyiapkan laporan akhir, (5) Mempersentasikan laporan akhir,
(6) Evaluasi. Pada tahap investigasi, siswa akan terlibat dalam kegiatan sistemik keilmuan yang
membutuhkan kemampuan berpikir kritis siswa secara optimal. Kegiatan-kegiatan tersebut
meliputi: mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan, serta mensintesis
ide-ide dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan demikian model pembelajaran
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kooperatif tipe Group Investigation mampu membantu siswa berpikir secara kritis dalam
memahami dan menyelesaikan permasalahan pada soal-soal matematika.
Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengangkat penelitian ini dengan judul:
―Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation pada Kemampuan
Berfikir Kritis Siswa dalam Pembelajaran Matematika Kelas VIII SMP Negeri 2 Gedangan‖.

METODE PENELITIAN
Penelitian

ini

merupakan

penelitian

kualitatif,

karena

pada

penelitian

ini

mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis siswa setelah diterapkannya suatu model
pembelajaran. Dalam pendekatan kualitatif juga digunakan desain penelitian yaitu one shot case
study (Arikunto, 2010:124). Data yang digunakan dalam penelitian ini data kemampuan berpikir
kritis siswa. Sumber data didapatkan dari siswa yang dilakukan ditempat. Pengumpulan data
pada penelitian ini menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu tes. Tes digunakan
untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa.
Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Arifin, 2011:171) analisis data adalah suatu proses
yang dilakukan secara sistematis untuk mencari, menemukan, dan menyusun data dari hasil
wawancara, catatan-catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya yang sudah dikumpulkan
peneliti dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data lainnya. Data yang terkumpul
disajikan secara sistematis guna menginterprestasikan dan menarik simpulan, sehingga mudah
dipahami oleh diri-sendiri maupun orang lain. Untuk mendapatkan data kemampuan berpikir
kritis siswa setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation,
diperoleh dari hasil tes tulis yang terdiri tiga soal. Data hasil tes tersebut dianalisis berdasarkan
pedoman penilaian yang sudah dibuat oleh peneliti. Kemudian dicari persentase skor perolehan
dari ketiga soal dengan menggunakan rumus:

( )

∑
∑

Setelah diperoleh hasil persentase kemampuan berpikir kritis siswa, peneliti menentukan
kategori kemampuan berpikir kritis siswa, guna mengetahui kualifikasi kemampuan berpikir
kritis siswa.
Skor
89% - 100%
78% - 89%
64% - 78%
55% - 64%
0% - 55%

Kriteria
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah

HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan dari data hasil tes
kemampuan berpikir kritis siswa diperoleh 5 siswa yang masuk dalam kategori rendah dan 30
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siswa lainnya yakni 7 siswa masuk dalam kategori kemampuan berpikir kritis sedang, 10 siswa
masuk dalam kategori kemampuan berpikir kritis tinggi, serta 13 siswa masuk dalam kategori
kemampuan berpikir kritis sangat tinggi. Siswa yang masuk dalam kategori kemampuan
berpikir kritis rendah disebabkan beberapa faktor yaitu kurang memperhatikan penjelasan guru,
kurang ada kemauan dalam belajar matematika, dan kurang adanya partisipasi aktif dalam
berkomunikasi dengan teman-temannya saat diskusi kelompok. Hasil presentase rata-rata
kemampuan berpikir kritis siswa yaitu 82,33%. Sehingga dapat disimpulakan bahwa
kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran matematika berkategori tinggi.

PEMBAHASAN
Dari data temuan penelitian diatas diperoleh pembahasan mengenai kemampuan berpikir
kritis siswa sebagai berikut.
Hasil tes kemampuan berpikir kritis diperoleh 5 siswa yang masuk dalam kategori
rendah dan 30 siswa lainnya yakni 7 siswa masuk dalam kategori kemampuan berpikir kritis
sedang, 10 siswa masuk dalam kategori kemampuan berpikir kritis tinggi, serta 13 siswa masuk
dalam kategori kemampuan berpikir kritis sangat tinggi. Sehingga dapat disimpulakan bahwa
kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran matematika berkategori tinggi.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, maka
dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran
matematika setelah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation pada
kemampuan berfikir kritis siswa dalam pembelajaran matematika kelas VIII SMP Negeri 2
Gedangan dinilai tinggi secara keseluruhan.

SARAN
Berdasarkan hasil penelitian ini telah dihasilkan alternatif pembelajaran matematika
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation yang dapat
melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Hasil penelitian di atas memberi saran agar
kemampuan berpikir kritis siswa lebih dioptimalkan saat kegiatan investigasi kelompok,
sehingga dapat memecahkan masalah dalam pembelajaran matematika dengan baik.
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PENERAPAN PEMBELAJARAN AKTIF DENGAN STRATEGI CARD SORT PADA
MATERI HIMPUNAN SISWA KELAS VII-D DI SMP KARTIKA IV-I SURABAYA
Siti Aisyah1, SitiWahyu Ningsih2, Rescylia Sasmitha3
aisyah_siti@yahoo.co.id1, cee_teawea@yahoo.com2, rescylia@gmail.com3
Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
PGRI Adi Buana Surabaya
ABSTRAK.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa matematika menjadi ilmu yang kurang
diminati siswa. Kurangnya minat siswa terhadap matematika dikarenakan sebagian siswa
beranggapan bahwa matematika adalah ilmu yang sangat membosankan dan sangat sulit,
metode, strategi pembelajarandan media belajar yang kurang menarik serta sistem evaluasi yang
kurang baik juga menjadi faktor kurangnya minat siswa terhadap matematika. Salah satu upaya
untuk mewujudkan minat siswa yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran yang sejalan
dengan keaktifan siswa yaitu pembelajaran aktif dengan startegi Card Sort.StrategiCard Sort
dikembangkan agar siswa turut aktif dalam pembelajaran melalui gerakan fisik sehingga
meminimalisasi kejenuhan siswadalambelajarmatematika.Penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif.Teknik pengumpulan data menggunakan lembar observasi kemampuan guru, lembar
observasi aktivitas siswa, tes hasil belajar siswa.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil
observasi kemampuan guru sangat baik dan terjadi kestabilan skor, dari dua pertemuan
keduanya memperoleh skor 17. Pada aktivitas siswa terdapat peningkatan keaktifan siswa
ditinjau dari berkurangnya aktifitas siswa yang tidak relevan dalam pembelajaran dari
pertemuan pertama sebesar 12,5% dan pertemuan kedua sebesar 10%. Hasil belajar siswa
dikatakan tuntas secara klasikal dengan presentase sebesar 88,57%. Kesimpulan dari hasil
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penelitian ini adalah bahwa: ―Melalui pembelajaran aktif dengan strategi Card Sort sangat baik
diterapkan pada materi himpunan siswa kelas VII-D di SMP Kartika IV-1 Surabaya.
Kata Kunci: Card Sort, Himpunan, Hasil Belajar.
PENDAHULUAN
Perkembangan Iptek di era globalisasi saat ini memunculkan adanya persaingan dalam
kehidupan diantaranya pada bidang pendidikan.Untuk dapat menghadapi persaingan dalam
bidang

pendidikan

tersebut

diperlukan

adanya

penguasaan ilmu

matematika

yang

kuat.Matematika merupakan ilmu yang mendasari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya sehingga
matematika disebut sebagai ratunya ilmu.Sebagai ratunya ilmu, matematikamemegang peranan
penting dalam kehidupan sehari-hari diantaranya dalam dunia perdagangan, bisnis,
perindustrian dan lain sebagainya.Mengingat pentingnya peranan matematika dalam kehidupan
sehari-hari perlu adanya penguatan terhadap ilmu matematika.
Ironisnya saat ini matematika menjadi ilmu yang kurang diminati siswa.Kurangnya minat
siswa terhadap matematika dikarenakan sebagian siswa beranggapan bahwa matematika adalah
ilmu yang sangat membosankan dan sangat sulit, sehingga tidak mau berhubungan dan tidak
mau tahu tentang ilmu yang satu ini. Jaelani dan Sriantini (2011:25) mengemukakan bahwa
―beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya minat siswa terhadap matematika antara lain
metode maupun strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru, media belajar yang kurang
menarikserta sistem evaluasi yang kurang baik‖. Oleh karena itu guru bertanggung jawab
untukmengatur, mengelola dan mengorganisir kelas agar tercipta pembelajaran yang berkualitas
dan kreatif. Untuk menciptakan suatu pembelajaran yang berkualitas dan kreatif maka
diperlukan keterlibatan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran baik dalam
memahami konsep pelajaran maupun dalam menyelesaikan permasalahan, melalui kegiatan
kelas yang melibatkan kerja otak dan fisik. Salah satu strategi pembelajaran yang sejalan dengan
keaktifan siswa tersebut ialah pembelajaran aktif dengan Startegi Card Sort.
Strategi Card Sort adalah salah satu strategi pembelajaran aktif melalui penggunaan kartu
indeks yang berisi informasi tentang suatu konsep, kemudian siswa pemegang kartu indeks yang
sama bekerja kelompok dan mempresentasikan hasil kerjanya sesuai dengankartu indeks yang
siswa peroleh. Strategi ini dikembangkan agar siswa turut aktif dalam proses pembelajaran serta
mendominasi pembelajaran di kelas melalui gerakan fisik yang dapat meminimalisaisi
kejenuhan siswa dalam belajar matematika. Selain itu, strategi ini juga menggunakan gerakan
otak sehingga siswa dapat menumbuhkan daya kreatifitas sehingga mampu memahami konsep
materi maupun memecahakan permasalahan terkait konsep materi.
Himpunan adalah salah satu materi yang dipelajari dalam matematika.Materi ini dipilih
karena peneliti sedang melakukan kegiatan Program Pengalaman Lapangan 2 di SMP Kartika
IV-1 Surabaya sehingga dapat mengefektikan waktu Program Pengalaman Lapangan
2.Berdasarkan wawancara peneliti terhadap guru mata pelajaran matematika SMP KartikaIV-1
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Surabaya kelas VII menyatakan bahwa siswanya mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
soal yang berkaitan dengan himpunan.
Tujuan dalam penelitian ini adalah (1)Mendeskripsikan kemampuan guru menerapkan
pembelajaran aktif dengan Strategi Card Sort pada materi himpunan siswa kelas VII-D di SMP
Kartika IV-1 Surabaya.(2)Mendeskripsikan aktivitas siswa selama penerapan pembelajara aktif
dengan Strategi Card Sort pada materi himpunan siswa kelasVII-D di SMP Kartika IV-1
Surabaya.(3) Mendeskripsikan hasil belajar siswa setelah penerapan pembelajaran aktif dengan
Strategi Card Sort pada materi himpunan siswa kelasVII-D di SMP Kartika IV-1 Surabaya.

Pembelajaran Aktif
Warsono (2012:12) menjelaskan bahwa pembelajaran aktif adalah ―metode pengajaran
yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran‖.Pembelajaran aktif berfokus
pada pembelajaran yang dilakukan disekolah. Siswa dalam pembelajaran aktif mendominasi
kelas pada saat proses pembelajaran. Siswa melakukan pengalaman belajar yang bermakna dan
berpikir mengenai konsep terkait materi yang dipelajari selama proses pembelajaran.Sedangkan
menurut Zaini (2007:1) menjelaskan bahwa pembelajaran aktif adalah ―suatu pembelajaran
yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif‖. Siswa mendominasi proses pembelajaran.
Siswa secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan konsep dari materi yang
dipelajari

maupun

dalam

memecahakan

permasalahan

terkait

konsep

materi,

atau

mengaplikasikan konsep materi yang siswa pelajari ke dalam persoalan yang ada pada
kehidupan sehari-hari.Dalam pembelajaran ini siswa tidak hanya menggunakan otak tetapi fisik
siswa juga terlibat. Berdasarkan pendapat di atas, pembelajaran aktif adalah pembelajaran
dimana siswa terlibat untuk belajar secara aktif baik dalam memahami materi pelajaran ataupun
memecahkan suatu masalah terkait materi pelajaran.Pembelajaran aktif meliputi kegiatan yang
melibatkan gerakan fisik dan otak.Adanya gerakan fisik dan otak dalam pembelajaran ini
diharapkan mampu menarik minat siswa untuk mempelajari matematika.

Strategi Card Sort
Zaini (2007:53) menjelaskan bahwa ―strategi Card Sortmerupakan strategi kegiatan
kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, karakteristik kalsifikasi, fakta,
tentang obyek, atau mereview informasi‖.Strategi Card Sortlebih didominasi oleh gerakan
fisik.Gerakan fisik yang dimaksudkan ialah gerakan siswa untuk bergabung menjadi satu
kelompok sesuai konsep dari kartu indeks yang siswa peroleh.Gerakan fisik dalam strategi ini
dapat membantu mendinamisir kelas yang membosankan. Sehingga pembelajaran terasa
menyenangkan bagi siswa.StrategiCard Sort menurut Silberman (2007:157) ialah ―kegiatan
kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep,penggolongan sifat, fakta tentang
suatu obyek, atau mengulangi informasi‖. Siswa yang telah letih dalam belajar mendapatkan
suntikan energi dari gerakan fisik yang terdapat pada strategi ini. Gerakan fisik yang didapatkan
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dapat menghilangkan kejenuhan siswa selama proses pembelajaran. Gerakan fisik dalam
strategi ini juga dapat menumbuhkan semangat siswa sehingga siswa menjadi berminat belajar
matematika.Berdasarkan pendapat diatas, strategi card sortadalah suatu strategi pembelajaran
aktif yang dapat membantu menumbuhkan minat belajar siswa, melalui penggunaan kartu berisi
satu atau berbagai kategori tentang suatu konsep, kemudian siswa pemegang kartu dengan
kategori yang samadiminta bekerja dalam satu kelompok dan mempresentasikan konsep sesuai
yang mereka peroleh.Kartu yang digunakan dalam strategi card sort disebut dengan kartu
indeks.

Langkah-langkah Strategi Card Sort
Silberman (2007:157) menjelaskan langkah-langkah card sortsebagai berikut.
1. Berilah masing-masing peserta didik kartu indeks yang berisi informasi atau contoh yang
cocok dengan satu atau lebih kategori.
2. Mintalah peserta didik untuk berusaha mencari temannya di ruang kelas dan menemukan
orang yang memiliki kartu dengan kategori yang sama (Anda bisa mengumumkan kategori
tersebut sebelumnya atau biarkan peserta mencarinya).
3. Biarkan peserta didik dengan kartu kategorinya yang sama menyajikan sendiri kepada
orang lain.
4. Selagi masing-masing kategori dipresentasikan, buatlah beberapa poin mengajar yang Anda
rasa penting.
Sedangkan Zaini dkk (2007:50) menjelaskan langkah card sort sebagai berikut.
1. Setiap siswa diberi potongan kertas yang berisi informasi atau contoh yang tercakup dalam
satu atau lebih kategori.
2. Mintalah siswa untuk bergerak danberkeliling di dalam kelas untuk menemukan kartu
dengan kategori yang sama. (Guru dapat mengumumkan kartu tersebut sebelumnya atau
membiarkan siswanya menemukan sendiri).
3. Siswa dengan kategori yang sama diminta mempresentasikan kategori masing-masingdi
depan kelas.
4. Seiring dengan presentasidari tiap-tiap kategori tersebut, guru memberikan poin-poin
penting terkait dengan materi pelajaran.

Berdasarkan dua pendapat di atas, peneliti merumuskan enamlangkah dalam strategi card
sort.Langkah pertama, guru membagikan kartu indeks kepada siswa.Kartu indeks adalah kartu
yang berisi contoh atau informasi yang cocok dengan satu atau beberapa kategori. Langkah
kedua, guru mengumumkan kategori-kategori yang harus ditemukan oleh siswa melalui gerakan
fisik dimana siswa diminta berkeliling kelas dan mencari siswa lain dengan kategori kartu
indeks yang sama.Langkah selanjutnya, guru mengecek setiap kelompok untuk memastikan
siswa berada pada kelompok yang tepat atau sesuai dengan kategori masing-masing kelompok.
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Lalu, siswa yang telah berkelompok dengan kategori yang sama mendiskusikan materi sesuai
dengan kategori masing-masing kelompok. Selanjutnya, siswa mempresentasikan sesuai
ketegori yang mereka peroleh.Langkah terakhir, guru menyimpulkan dan memberikan konsepkonsep penting pada materi yang dibahas serta menjelaskan konsep-konsep yang belum
dipahami siswa.
Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan keenam langkah strategi card sortseperti yang
dirumuskan peneliti di atas.Dalam proses pembelajaran ke-enam langkah tersebut diterapakan
pada siswa secara keseluruhan karena jika salah satu dari langkah tersebut tidak diterapkan,
pembelajaran strategi card sort tidak dapat maksimal. Penerapan strategi card sort ini
diharapkan dapat menarik minat belajar siswa terhadap pelajaran matematika.

METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu
data yang akan dikumpulkan bukan berupa angka tetapi data-data tersebut berasal dari
pengamatan dan tes tulis.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah (1) Teknik observasi
digunakan untuk memperoleh data kemampuan guru mengelola pembelajaran dan data aktivitas
siswa selama pembelajaran aktif strategi card sort pada materi himpunan selama pembelajaran
berlangsung, (2) Teknik tes digunakan untuk memperoleh data hasil belajar.Instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi kemampuan guru, lembar observasi
aktivitas siswa dan lembar tes hasil belajar siswa.
Analisis data yang digunakan adalah (1) Analisis data kemampuan guru.Data yang
diperoleh dianalisis dengan cara menjumlahkan skor setiap aspek yang diamati saat guru dalam
proses pembelajaran. Jumlah skor maksimum yang dapat dicapai adalah 18 yang dibagi menjadi
3 kriteria kemampuan guru yaitu 14 < KG ≤ 18: kriteria sangat baik, 11 <KG ≤ 14: kriteria
baik, 8 <KG ≤ 11: kriteria kurang baik.(2) Analisis data aktivitas siswa, dengan menetukan
prosentase setiap aspek pengamatan dengan kriteria waktu ideal. Berdasarkan presentase maka
aktivitas siswa selama proses pembelajaran dapat dikriteriakan sebagai berikut ∑ 1-8 > 9:
kriteria sangat aktif dan ∑ 1-8 < 9: kriteria dikategorikan kurang aktif. (3) Analisis data tes
hasil belajar, menggunakan standart yang digunakan SMP Kartika IV-1 Surabaya dimana siswa
yang memperoleh skor minimal 75 dikatakan telah tuntas belajarnya. Sedangkan ketuntasan
klasikal siswa dikatakan tuntas apabila secara keseluruhan siswa dalam kelas mencapai
ketuntasan sebesar ≥85%.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bagian ini akan dideskripsikan hasil penelitian yang berupa kemampuan guru
mengelola pembelajaran, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Hasil penelitian untuk
menjawab rumusan pertanyaan akan dibahas sebagai berikut.
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1. Kemampuan guru pada pertemuan pertama, guru melakukan 17 kegiatan dalam proses
pembelajaran dan 1 kegiatan yang tidak terlaksana. Kegiatan yang terlaksana yaitu
memberikan salam atau sapaan kepada siswa. Kedua, menginformasikan materi yang akan
dibahas. Ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran. Keempat, membagikan kartu indeks.
Kelima, mengumumkan kategori-kategori yang harus ditemukan siswa. Keenam,
mengorganisasikan siswa berkeliling kelas. Ketujuh, mengecek kelompok. Kedelapan,
membimbing kelompok berdiskusi mengenai kartu indeks yang diperoleh siswa.
Kesembilan, membagi dan menjelaskan LKS. Kesepuluh, membimbing kelompok dalam
mengerjakan LKS. Kesebelas, meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi.
Keduabelas,

mengarahkan

penghargaan

kelompok.

siswa

membuat

Keempatbelas,

kesimpulan.

membimbing

Ketigabelas,

siswa

memberikan

merangkum

materi.

Kelimabelas, mengelola waktu. Keenambelas, antusias guru. Ketujuhbelas, antusias siswa.
Sedangkan satu kegiatan yang tidak terlaksana yaitu mengarahkan siswa untuk
menyelesaikan tugas rumah. Pada pertemuan kedua, guru melakukan 17 kegiatan dalam
proses pembelajaran dan 1 kegiatan yang tidak terlaksana. Kegiatan yang terlaksana yaitu
memberikan salam atau sapaan kepada siswa. Kedua, menginformasikan materi yang akan
dibahas. Ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran. Keempat, membagikan kartu indeks.
Kelima, mengumumkan kategori-kategori yang harus ditemukan siswa. Keenam,
mengorganisasikan siswa berkeliling kelas. Ketujuh, mengecek kelompok. Kedelapan,
membimbing kelompok berdiskusi mengenai kartu indeks yang diperoleh siswa.
Kesembilan, membagi dan menjelaskan LKS. Kesepuluh, membimbing kelompok dalam
mengerjakan LKS. Kesebelas, meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi.
Keduabelas, mengarahkan siswa membuat kesimpulan. Ketigabelas, membimbing siswa
merangkum materi. Keempat belas, mengarahkan siswa untuk menyelesaikan tugas rumah.
Kelimabelas, mengelola waktu. Keenambelas, antusias guru. Ketujuhbelas, antusias siswa.
Sedangkan satu kegiatan yang tidak terlaksana yaitu memberikan penghargaan kelompok.
Kemampuan guru mengelola pembelajaran, dalam penelitian kemampuan guru
diperoleh skor pada pertemuan pertama sebesar 17.Maka aktivitas guru tersebut berada pada
kriteria 14 < KG ≤ 18 dengan kategori sangat baik. Sehingga pada pertemuan pertama
kemampuan guru sangat baik dalam proses pembelajaran. Pada pertemuan kedua
kemampuan guru mendapat skor 17, maka aktivitas guru tersebut berada pada kriteria 14 <
KG ≤ 18 dengan kategori sangat baik. Sehingga pada pertemuan kedua kemampuan guru
sangat baik dalam proses pembelajaran. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan
bahwa kriteria penilaian kemampuan guru selama proses pembelajaran, pada pertemuan
pertama dan pertemuan kedua menunjukkan kategori sangat baik. Hal ini menujukkan bahwa
guru melakukan aktivitas guru sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Dalam proses
pembelajaran guru bersungguh-sungguh dalam bertugas untuk membimbing siswa untuk
memahami materi himpunan dengan menggunakan pembelajaran aktif strategi card sort.
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2. Aktivitas siswa pada pertemuan pertama selama proses pembelajaran strategi card sort pada
materi

himpunan

didapatkan

bahwa

presentase

aktivitas

siswa

yaitu

pertama,

mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru atau teman dengan aktif 11,25%. Kedua,
berkeliling/bertukar tempat untuk memilah kartu indeks 7,5%. Ketiga, mengecek ketepatan
dalam memilih kartu indeks 6,25%. Keempat, membaca/memahami LKS 7,5%. Kelima,
mendiskusikan/mengerjakan

LKS

antar

siswa

dalam

kelompok

20%.

Keenam,

berdiskusi/bertanya antar siswa dan siswa, siswa dan guru 15%. Ketujuh, mempresentasikan
hasil diskusi kelompok 12,5%. Kedelapan, menanggapi hasil presentasi 7,5%. Kesembilan,
perilaku yang tidak relevan dengan kegiatan belajar mengajar, seperti melamun, bermain dan
mengganggu teman 12,5%.Pada pertemuan kedua selama proses pembelajaran strategi card
sort pada materi himpunan didapatkan bahwa presentase aktivitas siswa yaitu pertama,
mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru atau teman dengan aktif 16,25%. Kedua,
berkeliling/bertukar tempat untuk memilah kartu indeks 8,75%. Ketiga, mengecek ketepatan
dalam memilih kartu indeks 6,25%. Keempat, membaca/memahami LKS 6,25%. Kelima,
mendiskusikan/mengerjakan LKS antar siswa dalam kelompok 17,5%. Keenam,
berdiskusi/bertanya

antar

siswa

dan

siswa, siswa

dan

guru

13,75%.

Ketujuh,

mempresentasikan hasil diskusi kelompok 18,75%. Kedelapan, menanggapi hasil presentasi
2,5%. Kesembilan, perilaku yang tidak relevan dengan kegiatan belajar mengajar, seperti
melamun, bermain dan mengganggu teman 10%.
Aktivitas siswa, berdasarakan hasil analisis aktivitas siswa pada pertemuan pertama
didapatkan bahwa presentase aktivitas siswa pada kategori 1-8 yaitu 87,5% dan kategori 9
yaitu 12,5%. Maka pembelajaran aktif strategi card sort pada pertemuan pertama siswa
dalam proses pembelajaran dikategorikan sangat aktif. Pada pertemuan kedua didapatkan
bahwa presentase aktivitas peserta didik pada kategori 1-8 yaitu 90% dan kategori 9 yaitu
10%. Maka pembelajaran aktif strategi card sort pada pertemuan pertama siswa dalam
proses pembelajaran dikategorikan sangat aktif.Dari analisis di atas dapat ditarik kesimpulan,
siswa mendominasi proses pembelajaran, hal ini ditunjukkan dengan jumlah presentase yang
digunakan siswa melaksanakan kegiatan yang relevan dalam pembelajaran lebih besar dari
presentase kegiatan siswa yang tidak relevan dalam pembelajaran atau ∑ 1-8 > 9, sehingga
dapat dikatakan pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua, aktivitas siswa dikategorikan
sangat aktif selama proses pembelajaran aktif strategi card sort pada materi himpunan. Dari
analisis di atas dapat ditarik kesimpulan, siswa mendominasi proses pembelajaran, hal ini
ditunjukkan dengan efektifnya waktu yang digunakan siswa untuk berdiskusi mengerjakan
LKS, berdiskusi antar siswa dengan siswa, maupun antar siswa dengan guru,
mempresentasikan hasil diskusi dan mendengarkan atau memperhatikan penjelasan guru atau
teman dengan aktif, sehingga dapat dikatakan pada pertemuan pertama dan pertemuan
kedua, aktivitas siswa dikategorikan sangat aktif selama proses pembelajaran aktif strategi
card sort pada materi himpunan .
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3. Hasil belajar siswa, data skor hasil belajar siswa setelah diterapkan strategi card sort dapat
diperoleh dengan memberikan tes tulis pada siswa kelas VII-D SMP Kartika IV-I Surabaya.
Berdasarkan skor ketuntasan nilai pada teknik analisis data, siswa dikatakan tuntas
belajarnya secara individu jika memperoleh skor lebih dari atau sama dengan 75 dari skor total
100. Dari hasil analisis pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 31 siswa tuntas
belajarnya secara individual dan 4 siswa dinyatakan tidak tuntas.Data hasil belajar siswa
dianalisis untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa.Sedangkan ketuntasan belajar secara
klasikal tercapai jika dalam satu kelas terdapat lebih dari atau sama dengan 85% siswa yang
tuntas. Dalam penelitian ketuntasan belajar siswa baik secara individual maupun klasikal dapat
dilihat dari tabel berikut ini.
Tabel 2 Ketuntasan Hasil Belajar
Banyak siswa
Ketuntasan belajar individual
Ketuntasan belajar klasikal

35 siswa
31 siswa
88,57 %

Dari hasil analisis pada tabel di atas, menunjukkan bahwa sebanyak 31 siswa tuntas
belajarnya secara individual dengan ketuntasan belajar secara klasikal 88,57%. Berdasarkan
uraian di atas dapat dikatakan bahwa ketuntasan belajar secar individual maupun klasikal
tercapai. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran dinyatakan telah memenuhi
ketuntasan secara klasikal serta dapat dinyatakan pula bahwa siswa kelas VII-D SMP Kartika
IV-I Surabaya telah memahami materi himpunan melalui penerapan pembelajaran aktif strategi
card sort.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap penelitian yang dilakukan, maka dapat
diambil beberapa simpulan sebagai berikut.
1. Kemampuanguru dalam menerapkan pembelajaran aktif dengan Strategi Card Sort pada
materi himpunan siswa kelas VII-D di SMP Kartika IV-1 Surabaya sangat baik.
2. Aktivitas siswa selama penerapan pembelajaran aktif Strategi Card Sort pada materi
himpunan kelas VII-D di SMP Kartika IV-1 Surabaya sangat aktif.
3. Hasil belajar setelah penerapan pembelajaran aktif Strategi Card Sort pada materi himpunan
siswa kelas VII-D di SMP Kartika IV-1 Surabaya tahun ajaran 2014-2015 dapat dikatakan
tuntas secara klasikal.
Saran
Dari hasil penelitian ini telah dihasilkan alternatif pembelajaran matematika dengan
menggunakan pembelajaran aktif strategi card sort. Agar diperoleh alternatif pembelajaran yang
efektif, perlu dilakukan uji cobaalternatif pembelajaran pada materi, kelas dan sekolah lain yang
mempunyaikarakteristik yang sama/setara dengan kelas penelitian.
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Abstrak
Penelitian ini dilator belakangi oleh matematika sebagai salah satu ilmu dasar, baik
aspek terapan maupun aspek penalarannya mempunyai peranan dalam upaya penguasaan ilmu
dan teknologi. Matematika sangat penting untuk menumbuhkan penataan nalar atau kemampuan
berfikir logis siswa yang berguna dalam mempelajari ilmu pengetahuan maupun dalam
penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari.
Rumusanmasalahdalampenelitianiniadalah ―Adakah pengaruh sikap percaya diri siswa
terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP N ! Driyorejo‖. Tujuannya adalah untuk
mengetahui apakah ada pengaruh sikap percaya diri terhadap hasil belajar matematika pada
siswa kelas VII SMP N 1 Driyorejo.
Hal yang perlu dikaji dalam penelitian ini ada empat hal yaitu, pemecahan masalah,
yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melakukan rencana penyelesaian dan
melihat kembali hasil penyelesaian masalah.
Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP N 1 Driyorejo, sedangkan
sampelnya adalah siswa kelas VII A dengan jumlah 33 siswa.Teknik pengumpulan data
menggunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis data statistik, dengan menggunakan
rumus uji ―r‖.Sehingga dapat diketahui nilais ignifikan yang diperoleh adalah 0,013 < 0,05.
Karena nilai yang diperoleh kurang dari alpha, maka
ditolak. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa ada pengaruh antara sikap percaya diri dengan hasil belajar matematika.
Kata Kunci: Sikap percaya diri, Menyelesaikan soal matematika
PENDAHULUAN
Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi sumber daya
manusia melalui kegiatan pembelajaran dimana kegiatan yang telah berlangsung seumur dengan
manusia, artinya sejak adanya manusia telah terjadi usaha-usaha pendidikan dalam rangka
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memberikan kemampuan kepada subjek didik untuk dapat hidup dalam masyarakat. Yang mana
tujuan dari pendidikan adalah memanusiakan manusia seutuhnya.
Siswa sebagai peserta didik di dalam proses pendidikan adalah individu. Aktivitas,
proses dan hasil perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh karakteristik peserta didik
sebagai individu. Sebagai individu, peserta didik mempunyai dua karakteristik utama. Pertama,
setiap individu memiliki keunikan sendiri-sendiri. Kedua, peserta didik selalu berada dalam
proses perkembangan yang bersifat dinamis.
Setiap peserta didik memiliki lingkungan dan latar belakang yang berbeda-beda,
sehingga hal itu mempengaruhi kepribadian dan pembentukan rasa percaya dirinya dalam
berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan rasa percaya diri yang dimilikinya, peserta didik
akan mudah berinteraksi didalam lingkungan belajarnya. Rasa percaya diri adalah sikap percaya
dan yakin akan kemampun yang dimiliki, yang dapat membantu seseorang untuk memandang
dirinya dengan positif dan realitis sehingga ia mampu bersosialisasi secara baik dengan orang
lain.
Rasa percaya diri seseorang juga banyak dipengaruhi oleh tingkat kemampuan dan
ketrampilan yang dimiliki. Orang yang percaya diri selalu yakin pada setiap tindakan yang
dilakukannya, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginannya dan
bertanggung jawab atas perbuatannya. Tentu hal tersebut dapat menjadi pendorong dan
mempermudah dalam proses belajarnya
Dengan keadaan seperti itu seorang peserta didik akan kehilangan motivasi untuk
mencapai prestasi dalam belajar dan kehilangan keberaniannya untuk melakukan atau mencoba
hal-hal yang baru atau tantangan karena ia selalu dibayangi perasaan tidak mampu.
Sikap percaya diri merupakan hal utama yang harus dimiliki oleh peserta didik, dalam
belajar juga dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan sikap percaya diri akan ada suatu
keyakinan dalam diri individu terhadap segala aspek kelebihan dan kemampuan yang
dimilikinya dan dengan keyakinannya tersebut membuatnya mampu untuk bisa mencapai
berbagai tujuan dalam hidupnya. Mereka yang memiliki perasaan tidak percaya diri akan selalu
takut dan ragu untuk melangkah dan bertindak, berpendapat maupun berinteraksi baik dalam
lingkungan sosial maupun dalam akademiknya.
Atas dasar masalah di atas maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:
Adakah pengaruh sikap percaya diri terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII
SMPN 1 Driyorejo ?
Dengan demikian tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh sikap
percaya diri terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas VII SMP N 1 Driyorejo.

METODE PENELITIAN
Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan penelitian korelasi, menurut Tahir (
dalam koria , 2014:57 ) penelitian korelasional adalah suatu penelitian yang melibatkan
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tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan
antara dua variabel atau lebih.
Sikap percaya diri sebagai variabel bebas dan hasil belajar metematika sebagai variabel
terikatnya. Dimana sikap percaya diri akan mempengaruhi hasil belajar matematika
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data Korelasi Produck
Moment yaitu menyatakan hubungan antara variabel-variabel yang menggunakan skala interval
dan rasio.
Rumus Korelasi Produck Moment adalah sebagai berikut
∑

rxy =
√* ∑

(∑ ) (∑ )
(∑ ) +

* ∑

–

(∑ ) +

keterangan
∑

: Jumlah

r

: Korelasi

n

: Banyak Sampel

X

: Variabel Bebas (sikap percaya diri)

Y

: Variabel Terikat (hasil belajar metematika)

XY

: Hasil perkalian antara skor variabel bebas dengan variebel terikat

2

: Hasil perkalian kuadrat dari hasil nilai skor variabel bebas

2

: Hasil perkalian kuadrat dari nilai skor variabel terikat

X
Y

Korelasi produck moment dilambangkan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari harga (1 ≤ r ≤ 1). Apabila nilai r = -1 artinya korelasinya negatif sempurna, r = 0 artinya tidak ada
korelasi dan r = 1 berarti korelasinya sangan kuat. Sedangkan arti harga r akan dikonsultasikan
dengan tabel interprestasi nilai r menurut Iskandar (2013:130) sebagai berikut.
Tabel 3.3 Interprestasi Koefisien Korelasi Nilai r
Interval Koefisien
0,8 – 1,00
0,60 – 0, 799
0,40 – 0, 599
0,20 – 0,399
0,00 – 0,199

Tingkat Hubungan
Sangat Kuat
Kuat
Cukup Kuat
Rendah
Sangat Rendah

Pengujian Hipotesis
a. Ho:ρ = 0 (Tidak ada pengaruh antara sikap percaya diri dengan hasil belajar matematika)
H1:ρ ≠ 0 (Ada pengaruh antar sikap percaya diri dengan hasil belajar matematika)
b. Menentukan taraf signifikasi (α)
c. Menentukan kriteria pengujian
Ho diteriama apabila :
-rtabel ≤ r ≤ rtabel
Ho ditolak apabila
r >rtabel atau r <-rtabel
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HASIL PENELITIAN
Pada Tahap pertama sebelum melakukan analisis data

penelitian ini,

jawaban

responden pada angket diuji validitas dan uji reliabilitasnya.
1. Uji Validitas
Uji validitas dalam penelitian ini berfungsi untuk mengetahui apakah setiap butir
variabel dapat dikatakan layak untuk mengukur. Untuk mempermudah perhitungan
digunakan Software SPSS versi 20.0, sehingga diperoleh output sebagai berikut:
Berdasarkan tabel 4.2. dapat diketahui bahwa dari 20 item soal yang telah diujikan,
ternyata terdapat 6 item soal yang dikatakan tidak valid. Hal ini disebabkan karena nilai
corrected item-total correlation kurang dari nilai r tabel yaitu 0,355. Sehingga 6 item soal
ini harus di eliminasi atau dihilangkan. Keenam item soal yang harus dihilangkan yaitu item
soal 3, item soal 4, item soal 5, item soal 14, item soal 16, dan item soal 18.
Sehingga dari 14 item soal yang telah diujikan ulang, ternyata seluruhnya dinyatakan
valid. Hal ini disebabkan karena nilai corrected item-total correlation secara keseluruhan
telah lebih dari nilai r tabel yaitu 0,355.
2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dalam penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil
pengukuran tetap konsisten. Untuk mempermudah perhitungan digunakan Software SPSS
versi 20.0 sehingga diperoleh output sebagai berikut:
Tabel 4.4
Uji Reliabiitas
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
,844

N of Items
14

Berdasarkan tabel 4.4. dapat diketahui nilai cronbach’s alpha sebesar 0,844 dengan
jumlah item 14 soal. Hal ini dapat dikatakan nilai cronbach’s alpha yang diperoleh lebih
besar dari 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa item soal dalam penelitian ini reliabel.
Setelah mengetahui validitas dan reliabilitas pada variabel sikap percaya diri, maka
analisis selanjutnya yaitu Uji R. Uji R dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah
ada pengaruh antara variabel sikap percaya diri dengan hasil belajar matematika. Hipotesis
dalam penelitian ini yaitu:
: Tidak ada pengaruh antara sikap percaya diri dengan hasil belajar matematika.
: Ada pengaruh antara sikap percaya diri dengan hasil belajar matematika.
Dengan bantuan software SPSS versi 20.0 data akan dianalisis Uji R. Sehingga
diperoleh output sebagai berikut:
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Tabel 4.5 Uji R
Percaya_diri
Hasil_Belajar
Pearson Correlation
1
,428*
Sig. (2-tailed)
,013
N
33
33
Hasil_Belajar Pearson Correlation
,428*
1
Sig. (2-tailed)
,013
N
33
33
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Kriteria keputusan yang diambil berdasarkan nilai signfikansi (probabilitas), yaitu:
Percaya_diri

Jika nilai sig ≥ α (0,05), maka

diterima.

Jika nilai sig < α (0,05), maka

ditolak.

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi yang diperoleh kurang
dari alpha, yaitu 0,013 < 0,05. Karena nilai yang diperoleh kurang dari alpha, maka

ditolak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara sikap percaya diri dengan
hasil belajar matematika.
Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh percaya diri dengan hasil belajar, dapat
dilihat pada tabel 4.6.
Tabel 4.6 Model Summary
Change Statistics
R Square Change
F Change
df1 df2 Sig. F Change
a
1
,428 ,184
,184
6,970
1
31 ,013
a. Predictors: (Constant), Percaya diri
Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui nilai korelasi (R) sebesar 0,428. Nilai ini
Model

R

R
Square

menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang cukup kuat antara sikap percaya diri dengan hasil
belajar matematika.
Sedangkan pada koefisien determinasinya (R square) sebesar 0,184. Hal ini
menunjukkan bahwa kemampuan variabel sikap percaya diri mempengaruhi hasil belajar
matematika sebesar 18,4% dan masih terdapat 81,6% variabel lain yang mempengaruhi hasil
belajar matematika.

PEMBAHASAN
Penelitian pengaruh sikap percaya diri dalam menyelesaikan soal matematika pada siswa
kelas VII SMP N 1 Driyorejo. Menghasilkan temuan penelitian yaitu terdapat pengaruh yang
cukup kuat antara sikap percaya diri dengan hasil belajar matematika.
Populasi dalam penelitian ini terdiri dari siswa-siswi kelas VII SMPN 1 Driyorejo
kecamatan Driyorejo Kabupeten Gresik yang terdiri dari 10 kelas yaitu kelas VII –A sampai
dengan VII-J dengan jumlah siswa 350 siswa. Sampel dari penelitian ini adalah kelas VII –A
dengan jumlah siswa 33.
Pada analisis selanjutnya, data yang diperoleh dari penyebaran angket dan soal tes akan
dianalisis menggunakan uji R. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara sikap
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percaya diri dengan hasil belajar matematika. Setelah di analisis ternyata nilai signifikansi yang
diperoleh sebesar 0,013. Nilai ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi kurang dari alpha, yaitu
0,013 < 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa ada pengaruh antara sikap percaya diri dengan
hasil belajar matematika.
Selain itu, nilai korelasi (R) yang diperoleh antara sikap percaya diri dengan hasil
belajar matematika sebesar 0,428. Ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang cukup kuat
antara sikap percaya diri dengan hasil belajar matematika.
Sedangkan koefisien determinasinya (R square) yang diperoleh sebesar 0,184. Hal ini
menunjukkan bahwa kemampuan variabel sikap percaya diri mempengaruhi hasil belajar
matematika sebesar 18,4% dan masih terdapat 81,6% variabel lain yang mempengaruhi hasil
belajar matematika

SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa ada
pengaruh antara sikap percaya diri dengan hasil belajar matematika siswa SMPN 1 Driyorejo
pada materi garis dan sudut. Dengan demikian, dari penelititan ini dapat disimpulkan bahwa ada
pengaruh sikap percaya diri terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 1
Driyorejo

SARAN
Setelah hasil penelitian didapatkan, maka peneliti akan menyampaikan beberapa saran,
diantaranya:
1.

Populasi dalam penelitian ini hanya pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Driyorejo.
Dengan demikian, peneliti menyarankan agar dapat meneliti dengan populasi yang
berbeda dan lebih luas.

2.

Peneliti hanya melakukan penelitian hanya pada variabel sikap percaya diri. Dengan
demikian, peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat ditambah dengan
variabel yang lainnya.

3.

Materi yang digunakan dalam penelitian ini hanya pada pokok bahasan menentukan besar
sudut. Dengan demikian, peneliti menyarankan agar penelitian ini dapat diperluas pada
materi yang lebih kompleks.

4.

Guru sebagai tenaga pendidik sebaiknya harus lebih kreatif dan inovatif dalam cara
menyampaikan materi pelajaran sehingga peserta didik dapat menerima materi pelajaran
dengan baik. Dalam hal ini guru juga dituntut agar mengikuti perkembangan teknologi,
sehingga mampu mengikuti perkembangan jaman serta mampu untuk menjelaskan materi
dengan gaya yang berbeda misalkan dengan media power poin, guna mengurangi rasa
jenuh siswa.
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Abstrak
Penelitian ini mendeskripsikan lingkungan pembelajaran di kelas matematika di sekolah
menengah pertama (SMP) pedesaan dan perkotaan. Penelitian ini difokuskan pada persepsi
siswa terhadap lingkungan pembelajaran di kelas matematika. Penelitian ini melibatkan dua
tahap pengumpulan data yaitu pada tahap pertama kuesioner digunakan untuk mengumpulkan
persepsi siswa terhadap lingkungan pembelajaran di kelas matematika mereka. Kuesioner What
Is Happening In the Classroom (WIHIC) diberikan kepada 19 siswa kelas delapan dari SMP N
2 Laren dan 30 siswa kelas delapan dari SMP N 2 Lamongan. Hasil dari persepsi tersebut
kemudian didukung dengan data observasi kelas dan wawancara dengan tiga siswa untuk setiap
sekolah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa di SMP pedesaan mempunyai persepsi
yang kurang menyenangkan dibanding siswa di SMP perkotaan. Terdapat perbedaan yang
signifikan antara lingkungan pembelajaran di kelas matematika di SMP pedesaan dan perkotaan
terutama dalam hal kekompakan siswa, orientasi tugas dan penyelidikan. Guru dapat
menggunakan data dari kuesioner WIHIC, observasi, dan wawancara sebagai umpan balik
untuk meningkatkan kualitas lingkungan pembelajaran matematika di kelas mereka.
Kata-kata Kunci: lingkungan pembelajaran, lingkungan pembelajaran di kelas matematika,
kuesioner WIHIC, sekolah pedesaan, sekolah perkotaan.
PENDAHULUAN
Matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang sangat dibutuhkan oleh mata
pelajaran lain dan juga memiliki peran penting dalam kehidupan kita (Depdiknas, 2006).
Perkembangan teknologi dan komunikasi adalah hasil dari kemajuan matematika pada
semua bidang. Dengan belajar matematika, siswa diharapkan dapat memahami konsepkonsep matematika dan menggunakannya dalam pemecahan masalah matematika
(Depdiknas, 2006). Di Indonesia, matematika merupakan salah satu mata pelajaran wajib di
semua tingkatan sekolah baik di sekolah dasar maupun menengah. Akibatnya, guru
matematika harus mempersiapkan kelas mereka sebelum pembelajaran berlangsung, tidak
hanya untuk menyampaikan materi tetapi juga menyediakan lingkungan di mana
pembelajaran berlangsung sehingga dapat membantu siswa dalam pembelajaran mereka.
Pengalaman belajar di kelas akan sangat mempengaruhi perkembangan akademik siswa
karena mereka menghabiskan cukup waktu selama masa-masa sekolah mereka. Akibatnya,
kualitas lingkungan kelas sangat penting bagi perkembangan akademik siswa. Selama tiga
dekade, banyak penelitian yang berfokus dalam bidang lingkungan pembelajaran di kelas
yang diawali oleh Lewin, seorang psikolog Jerman-Amerika, pada tahun 1936. Lewin
mengakui bahwa baik lingkungan beserta interaksinya dengan karakteristik pribadi dari
individu yang kuat menentukan faktor perilaku manusia (Fraser, 1986). Banyak peneliti juga
telah mempelajari hubungan antara kualitas lingkungan pembelajaran di kelas dan hasil
belajar siswa. Studi-studi ini telah dilakukan di berbagai negara dan hasilnya menunjukkan
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bahwa lingkungan pembelajaran di kelas sangat mempengaruhi hasil siswa termasuk prestasi
siswa dan sikap di dalam kelas (Fraser, 2007).
Beberapa penelitian terakhir yang telah dilakukan juga berfokus pada pengembangan
dan validasi instrumen untuk mengukur persepsi siswa yang berkaitan dengan lingkungan
pembelajaran. Instrumen tersebut digunakan untuk menyediakan informasi kepada guru dan
peneliti tentang sifat lingkungan pembelajaran di kelas, efek inovasi pengajaran berdasarkan
persepsi siswa dan guru, dan apakah siswa lebih baik di lingkungan yang mereka sukai
(Aldridge, 1995). Pada akhir 1960-an, Rudolf Moos dan Herbert Walberg memulai
penelitian mereka dalam pengembangan instrumen untuk menilai lingkungan pembelajaran.
Ini adalah pertama kalinya pengumpulan data persepsi siswa dengan menggunakan
kuesioner. Walberg mengembangkan Learning Environment Inventory (LEI) dan Moos
mengembangkan Classroom Environment Scale (CES) (Fraser, 1986). Kuesioner yang lain
juga telah dikembangkan oleh Fraser, Fisher dan McRobbie (1996) yaitu What Is Happening
In the Classroom (WIHIC) kuesioner. Beberapa penelitian yang telah dilakukan di beberapa
negara termasuk Indonesia menggunakan kuesioner WIHIC dalam mengumpulkan data. Di
Indonesia misalnya, WIHIC digunakan untuk menyelidiki hubungan antara persepsi
mahasiswa dalam bidang komputasi tehadap lingkungan pembelajaran di kelas mereka dan
hasil belajar mereka di kelas matematika (Margianti, 2001; Soerjaningsih, 2001) dan untuk
menyelidiki persepsi siswa terhadap lingkungan pembelajaran di kelas IPA di sekolah
menengah pertama (Wahyudi, 2004; Wahyudi & Treagust, 2004b).
Peneliti dari Asia juga telah melakukan studi di bidang lingkungan pembelajaran untuk
melihat hubungan antara persepsi siswa tentang lingkungan pembelajaran di kelas mereka
dan hasil belajar (Fraser, 2002). Misalnya, di Singapura pada kelas matematika dasar, Goh
dan Fraser (1995) menemukan bahwa prestasi dan sikap siswa yang lebih baik ditemukan di
kelas dengan lingkungan yang lebih baik di mana siswa merasa lebih kompak dan sedikit
terjadi gesekan/permasalahan antar siswa, guru lebih memahami serta membantu / ramah
kepada siswa di dalam kelas, serta perilaku kepemimpinan dalam kelas mereka. Contoh lain
adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Margianti (2001) untuk melihat pengaruh
lingkungan pembelajaran terhadap hasil kognitif dan afektif siswa di kelas matematika.
Margianti menemukan hubungan antara lingkungan pembelajaran dan hasil belajar siswa
dimana siswa memperoleh hasil yang lebih baik di kelas dengan penekanan lebih besar pada
kekompakan, dukungan guru, keterlibatan, ketertiban dan organisasi, orientasi tugas, dan
ekuitas. Dari penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa lingkungan
pembelajaran yang lebih baik dapat membuat hasil belajar siswa lebih baik pula.
Siswa menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah bersama guru dan temantemannya, mereka juga menghabiskan cukup waktu di kelas dan telah mengalami
lingkungan pembelajaran yang beragam sehingga siswa merupakan orang yang tepat untuk
membuat penilaian dan pendapat tentang guru dan kelas mereka (Fraser, 2001). Beberapa
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penelitian telah menggunakan persepsi siswa tentang lingkungan pembelajaran di kelas yang
meliputi keadaan sebenarnya dan keadaan yang diinginkan untuk menyediakan lingkungan
pembelajaran yang lebih baik. Data yang diperoleh dari siswa dapat digunakan sebagai
umpan balik bagi guru dalam mencerminkan kelas dan mengajar mereka sehingga mereka
dapat menentukan strategi dan tindakan lebih lanjut dalam menyediakan lingkungan
pembelajaran yang lebih baik. Penelitian terdahulu juga menemukan bahwa persepsi siswa
tentang lingkungan pembelajaran di kelas mereka berguna dalam membimbing penelitian
tindakan kelas yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan lingkungan pembelajaran di
kelas mereka (Aldridge, Bell, & Fraser, 2010). Fraser, Malone, dan Neale (1989) juga
menemukan bahwa persepsi siswa terhadap lingkungan pembelajaran di kelas yang meliputi
keadaan sebenarnya dan yang diinginkan dapat membuat perubahan yang signifikan di kelas
matematika dengan melakukan studi kasus mengenai lingkungan pembelajaran yang
diinginkan siswa.
Isu-isu lain yang berkaitan dengan lingkungan pembelajaran di kelas adalah sumber
daya sekolah dan kualitas mengajar guru dimana pemerintah Indonesia masih berjuang untuk
memberikan pengajaran yang baik dan berkualitas bagi semua siswa (Wahyudi & Treagust,
2004a). Banyak sekolah di daerah pedesaan yang masih berjuang untuk memberikan siswa
pendidikan yang tepat, sementara sebagian besar sekolah di daerah perkotaan memiliki
tingkat keberhasilan yang tinggi khususnya dalam hal penerimaan siswa baru (Wahyudi &
Treagust, 2004a). Wahyudi dan Treagust (2004b) menemukan bahwa ada perbedaan antara
persepsi siswa di sekolah pedesaan dan perkotaan dimana siswa perkotaan memandang
lingkungan pembelajaran di kelas mereka lebih baik daripada siswa pedesaan. Mereka juga
menemukan bahwa di sekolah pedesaan proses pembelajaran didominasi oleh metode yang
berpusat pada guru, harapan guru terhadap siswa rendah, kurangnya sumber daya dan
beberapa guru harus mengajar lebih dari satu mata pelajaran yang bukan bidang keahlian
mereka sehingga menghasilkan kinerja mengajar yang rendah.
Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini difokuskan pada kelas matematika di
sekolah menengah pertama pedesaan dan perkotaan. Penelitian ini menjelaskan lingkungan
pembelajaran di kelas matematika di sekolah menengah pertama menggunakan kuesioner,
wawancara dan observasi untuk memberikan gambaran lebih mendalam dari lingkungan
pembelajaran di kelas matematika. Diharapkan penelitian ini akan memberikan beberapa
informasi untuk guru khususnya di sekolah pedesaan untuk membuat suatu tindakan,
keputusan, dan kebijakan dalam rangka memberikan lingkungan pembelajaran di kelas
matematika yang lebih baik untuk membantu siswa dalam pembelajaran mereka.
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I. TUJUAN
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan lingkungan pembelajaran di
kelas matematika di sekolah menengah pertama pedesaan dan perkotaan. Lebih khusus,
tujuan dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana lingkungan pembelajaran di kelas matematika di sekolah menengah pertama
pedesaan dan perkotaan?
2. Bagaimana perbedaan antara lingkungan pembelajaran di kelas matematika di sekolah
menengah pertama pedesaan dan perkotaan?

II. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan
pemahaman yang lebih baik dan lebih dalam dari lingkungan pembelajaran di kelas
matematika. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory sequential
design dimana data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan berurutan dalam dua langkah,
pertama mengumpulkan data kuantitatif dan kemudian mengumpulkan data kualitatif untuk
memberikan penjelasan lebih dan elaborasi hasil kuantitatif sehingga gambaran umum dari
masalah penelitian dapat diperoleh (Creswell, 2012).
Sampel penelitian ini diambil dari sekolah menengah pertama daerah pedesaan dan
perkotaan di Lamongan. Untuk SMP pedesaan diambil satu kelas VIII dari SMP N 2 Laren
Lamongan yang terdiri dari 19 siswa dan untuk SMP perkotaan diambil satu kelas VIII dari
SMP N 2 Lamongan yang terdiri dari 30 siswa.
Pada tahap awal, data kuantitatif dikumpulkan dengan pemberian kuesioner WIHIC
untuk semua siswa untuk mengukur persepsi mereka terhadap pembelajaran di kelas
matematika. Kemudian dilanjutkan dengan observasi kelas dan wawancara dengan tiga
siswa yang dipilih berdasarkan hasil diskusi peneliti dan guru yang didasarkan pada jawaban
mereka dalam kuesioner WIHIC dan kemampuan mereka untuk berkomunikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Lingkungan Pembelajaran di Kelas Matematika di Sekolah Menengah Pertama
Pedesaan
Untuk menyelidiki lingkungan pembelajaran di kelas matematika di SMP pedesaan,
peneliti menggunakan kuesioner WIHIC yang telah diadaptasi di Indonesia oleh Wahyudi
(2004), dua periode observasi, dan wawancara dengan tiga siswa yang mewakili persepsi
mereka dalam WIHIC kuesioner. Lingkungan pembelajaran di kelas matematika akan
dijelaskan berdasarkan tujuh skala pada kuesioner WIHIC, yaitu: kekompakan siswa (student
cohesiveness), dukungan guru (teacher support), keterlibatan (involvement), orientasi tugas
(task orientation), penyelidikan (investigation), kerjasama

(cooperation), dan ekuitas
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(equity). Data dari kuesioner WIHIC kemudian

dianalisis statistik deskriptif dengan

menghitung rata-rata dan standar deviasi dari setiap skala yang ddisajikan pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1: Rata-rata dan Simpangan Baku Persepsi Siswa dari Kuesioner WIHIC di
SMP Pedesaan
Skala
Student Cohesiveness (SC)
Teacher Support (TS)
Involvement (IV)
Task Orientation (TO)
Investigation (INV)
Cooperation (CO)
Equity (EQ)

Rata-Rata

Simpangan Baku

3.83
3.57
2.75
3.45
2.88
3.11
3.49

0.48
0.60
0.53
0.58
0.48
0.90
0.82

Dari tabel 4.1 dapat dilihat untuk skala yang pertama yaitu kekompakan siswa (student
cohesiveness) yang berkaitan dengan hubungan antara siswa di kelas matematika dan juga
dalam membantu satu sama lain. Data dari kuesioner WIHIC menunjukkan rata-rata
kekompakan siswa 3,83 yang berarti siswa merasa aktivitas yang berhubungan dengan
kekompakan terjadi antara kadang-kadang dan sering tetapi relatif sering. Namun, data yang
diperoleh dari hasilobservasi menunjukkan hanya empat pasang siswa (delapan siswa dari
total 19 siswa) bekerja dengan baik satu sama lain dalam melakukan tugas di kelas
matematika dalam hal ini yang berkaitan dengan materi keliling dan luas lingkaran. Dari
hasil wawancara juga diketahui bahwa terdapat beberapa siswa yang mengolok-olok temanteman mereka dengan penampilan fisik mereka ataupun nama orang tua mereka.
Untuk skala yang kedua yaitu dukungan guru (teacher support) yang terkait dengan
perilaku guru di kelas matematika yang menunjukkan dukungan dan perhatian terhadap
siswa, siswa memberikan skor rata-rata 3,57 yang berarti mereka menganggap guru antara
kadang-kadang dan sering dalam mendukung mereka dan membantu mereka. Temuan ini
juga didukung dari data observasi kelas bahwa guru secara aktif berkeliling di dalam kelas
untuk berbicara dengan siswa (terutama pada siswa yang sering rame dan kurang
memperhatikan pelajaran) dan membantu mereka memecahkan masalah jika mereka
mendapat kesulitan, seperti membimbing mereka dalam memahami masalah, menemukan
variabel yang diketahui dan tidak diketahui, menentukan rumus yang akan digunakan, dan
juga dalam menghitung hasilnya. Guru juga membuat tanya jawab dengan siswa pada saat
menjelaskan materi dan contoh soal, seperti ketika menentukan variabel yang diketahui dan
tidak diketahui, rumus keliling dan luas yang akan digunakan untuk memecahkan masalah,
phi (22/7 atau 3, 14) yang akan digunakan, dan juga dalam menghitung hasilnya. Guru juga
memberikan perhatian lebih untuk perhitungan siswa karena kebanyakan dari mereka masih
punya kesulitan dalam perhitungan. Menurut siswa, sebagaimana diketahui dari hasil
wawancara, peran guru adalah untuk membantu mereka memahami dan memecahkan
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masalah matematika. Guru akan menginformasikan siswa jika mereka salah dalam
memecahkan masalah, kadang-kadang mereka juga ditanya satu persatu apakah mereka
mendapat kesulitan, kadang-kadang mereka juga bertanya kepada guru jika menemukan
kesulitandan kemudian guru akan memberikan penjelasan lebih.
Untuk skala keterlibatan (involvement) yang berkaitan dengan diskusi dan negosiasi
siswa di kelas matematika baik itu dengan siswa lain atau guru. Dari kuesioner WIHIC
diperoleh skor keterlibatan 2.75 yang berarti siswa di antara jarang dan kadang-kadang
terlibat dalam proses pembelajaran tetapi relatif kadang-kadang. Skor ini juga didukung oleh
hasil pengamatan di mana hanya satu siswa yang menyajikan jawaban mereka di depan kelas
dan tanpa menjelaskannya. Selain itu, hanya dua siswa yang aktif menjawab pertanyaan guru
yang berkaitan dengan materi mengenai variabel yang diketahui dan tidak diketahui dari soal
yang diberikan, rumus keliling dan luas lingkaran yang akan digunakan, dan hasil
perhitungan selama pelajaran. Sementara siswa yang lain cenderung pasif dalam menanggapi
pertanyaan guru. Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa siswa jarang mengajukan
pertanyaan selama pembelajaran matematika dan jarang maju ke depan untuk menampilkan
jawaban dengan inisiatif mereka sendiri karena mereka takut ditertawakan oleh teman-teman
mereka. Para siswa cenderung untuk maju menyajikan jawaban di depan kelas jika mereka
diminta oleh guru.
Untuk skala orientasi tugas (task orientation) yang menggambarkan tujuan dan
konsistensi siswa terhadap tugas dalam proses pembelajaran. Dari kuesioner WIHIC, skor
orientasi tugas 3.45 yang berarti siswa di antara kadang-kadang dan sering konsisten dengan
tugas dan pelajaran di kelas matematika. Seperti diketahui dari dua periode observasi kelas,
tidak semua siswa memperhatikan selama pelajaran, setidaknya ada dua dari mereka
melakukan kegiatan yang tidak relevan dengan pembelajaran seperti berbicara dengan siswa
lain atau membuat kebisingan selama pelajaran matematika. Para siswa juga kurang
konsisten dalam melakukan tugas, sebagaimana data yang diperoleh dari wawancara, mereka
sering menyelesaikan pekerjaan rumah mereka di sekolah daripada di rumah. Situasi ini
dapat terjadi karena mereka tidak belajar di rumah. Akan tetapi, mereka masih menganggap
bahwa matematika itu penting untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Penyelidikan (investigation) adalah skala yang menekankan pada kemampuan dan
penyelidikan siswa untuk memecahkan masalah matematika. Dari kuesioner WIHIC, skor
penyelidikan sebesar 2.88 dimana siswa merasa di antara jarang dan kadang-kadang kegiatan
penyelidikan terjadi ketika pembelajaran. Hal ini dapat ditunjukkan dari pengamatan kelas
dimana kedua pengamat tidak melihat aktivitas penyelidikan selama dua periode observasi.
Guru tidak meminta siswa untuk melakukan penyelidikan. Guru hanya menjelaskan,
memberi contoh dan memberikan masalah yang berkaitan dengan materi dan contoh. Dari
data wawancara tentang aktivitas penyelidikan diketahui bahwa siswa sering menggunakan
contoh dan penjelasan guru dalam mengerjakan tugas yang diberikan daripada sumber
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lainnya. Dari wawancara juga diketahui bahwa siswa hanya menggunakan catatan guru dan
lembar kerja siswa sebagai sumber acuan mereka. Ini berarti bahwa mereka tidak memilih
untuk mencari sendiri dari sumber lain seperti buku atau internet.
Untuk skala kerjasama (cooperation) yang mengevaluasi kolaborasi siswa di kelas
matematika, skor WIHIC menunjukkan angka 3.11 dimana siswa merasa bahwa mereka
kadang-kadang bekerja sama dengan siswa lain. Data pengamatan menunjukkan bahwa tidak
semua siswa bekerja dan bekerja sama satu sama lain, di mana hanya empat pasang siswa
(delapan mahasiswa dari total 19 siswa di kelas) yang bekerja sama satu sama lain dalam
melakukan tugas yang berkaitan dengan materi keliling dan luas dari lingkaran. Hal ini
disebabkan oleh metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dimana guru tidak meminta
siswa untuk melakukan tugas secara kooperatif. Namun, siswa masih memakai bersama
buku dan fasilitas lainnya seperti penggaris, kompas, dan alat-alat lain selama pembelajaran.
Dari data wawancara juga diketahui bahwa siswa sering melakukan tugas mereka secara
sendiri daripada berdiskusi dengan siswa lainnya. Namun, kadang-kadang mereka butuh
bekerja sama atau hanya menyalin jawaban dari siswa lain.
Untuk skala ekuitas (equity) menilai perlakuan yang sama dari guru ke siswa dalam
pembelajaran matematika. Rata-rata nilai ekuitas pada kuesioner WIHIC 3.49 yang berarti
siswa memandang baik terhadap skala ekuitas dimana guru di antara kadang-kadang dan
sering memperlakukan siswa secara sama/adil. Temuan ini juga didukung oleh observasi
kelas dan wawancara bahwa guru memberi kesempatan yang sama bagi siswa untuk
berbicara dan bertanya selama pembelajaran. Guru meminta siswa untuk menyajikan
jawaban mereka di depan kelas dengan cara meminta siswa yang sudah selesai mengerjakan
atau kadang-kadang memilih siswa secara acak berdasarkan nomor urut siswa.
Dari semua temuan di atas, aktivitas terendah yang terjadi selama pembelajaran
matematika di SMP pedesaan terkait dengan skala keterlibatan dan penyelidikan. Temuan
initidak berbeda dengan penelitian sebelumnya (Wahyudi, 2004; Wahyudi & Treagust,
2004b) bahwa dalam kebanyakan kasus, pembelajaran di kelas di sekolah-sekolah pedesaan
lebih didominasi oleh metode teacher centered dan kurangnya kegiatan penyelidikan ketika
pembelajaran. Selain itu, siswa juga kurang memahami harapan guru. Sering kali di sekolahsekolah pedesaan siswa disuruh menyalin catatan dari papan tulis sebelum guru menjelaskan
materi. Situasi ini dapat terjadi karena siswa tidak menggunakan buku teks yang sudah
diberikan kepada mereka. Para siswa lebih suka menggunakan catatan dan contoh guru
dalam memecahkan masalah daripada membaca dan menemukan dari buku atau sumber
lainnya.
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B. Lingkungan Pembelajaran di Kelas Matematika di Sekolah Menengah Pertama
Perkotaan
Untuk menyelidiki lingkungan pembelajaran di kelas matematika di SMP perkotaan,
peneliti menggunakan kuesioner WIHIC yang telah diadaptasi di Indonesia oleh Wahyudi
(2004), dua periode observasi, dan wawancara dengan tiga siswa yang mewakili persepsi
mereka dalam WIHIC kuesioner. Lingkungan pembelajaran di kelas matematika akan
dijelaskan berdasarkan tujuh skala pada kuesioner WIHIC, yaitu: kekompakan siswa (student
cohesiveness), dukungan guru (teacher support), keterlibatan (involvement), orientasi tugas
(task orientation), penyelidikan (investigation), kerjasama
(equity). Data dari kuesioner WIHIC kemudian

(cooperation), dan ekuitas

dianalisis statistik deskriptif dengan

menghitung rata-rata dan standar deviasi dari setiap skala yang ddisajikan pada Tabel 4.2.
Tabel 4.2: Rata-rata dan Simpangan Baku Persepsi Siswa dari Kuesioner WIHIC di
SMP Perkotaan
Skala
Student Cohesiveness (SC)
Teacher Support (TS)
Involvement (IV)
Task Orientation (TO)
Investigation (INV)
Cooperation (CO)
Equity (EQ)

Rata-Rata

Simpangan Baku

4.12
3.19
2.80
3.94
3.28
3.55
3.41

0.40
0.70
0.66
0.50
0.69
0.68
0.72

Dari tabel 4.2 diperoleh data yang pertama yaitu kekompakan siswa (student
cohesiveness) yang berkaitan dengan hubungan antara siswa di kelas matematika dan juga
dalam membantu satu sama lain. Kuesioner WIHIC memberikan skor kekompakan siswa
sebesar 4.12 yang berarti siswa merasa aktivitas yang berhubungan dengan kekompakan
siswa sering terjadi. Temuan ini didukung oleh observasi kelas diamana hampir semua siswa
bekerja dengan baik dengan siswa lain yang duduk dalam satu meja ketika melakukan tugas,
seperti dalam materi menggambar sudut pusat dan keliling serta membuktikan beberapa
karakteristik dari sudut pusat dan keliling. Beberapa dari mereka juga bekerja dengan baik
dengan teman-teman mereka yang berada di depan, belakang, atau samping meja mereka
ketika mereka menemukan kesulitan dalam melakukan tugas atau hanya untuk memeriksa
jawaban mereka sma atau tidak. Dari hasil wawancara juga mendukung temuan tersebut
dimana siswa akan bertanya kepada teman-teman mereka jika mereka mengalami kesulitan
dalam mengerjakan tugas. Namun, ada beberapa siswa yang tidak bersedia untuk mengajari
siswa lain dan hanya berbagi pengetahuan / ide kepada teman-teman terdekat mereka yang
duduk di belakang atau di samping meja mereka.
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Untuk dukungan guru (teacher support) yang terkait dengan perilaku guru di kelas
matematika yang menunjukkan dukungan dan perhatian terhadap siswa, siswa memberikan
skor rata-rata 3,19 di mana mereka merasakan dukungan guru kadang-kadang terjadi.
Temuan ini juga didukung oleh observasi kelas bahwa guru berkeliling di kelas untuk
berbicara dengan siswa, memeriksa pekerjaan siswa atau pekerjaan rumah, dan membantu
mereka jika mereka mengalami kesulitan yang dalam hal ini ketika mereka menggambar
sudut pusat dan sudut keliling. Guru juga membuat pertanyaan interaktif dengan siswa saat
menjelaskan materi dan contoh soal. Ketika menjelaskan materi dan contoh di depan kelas,
guru memberikan pertanyaan kepada siswa untuk mendapatkan perhatian mereka dan
membantu mereka dalam memahami materi. Akan tetapi, dari hasil wawancara diketahui
bahwa siswa merasa guru kurang peduli dan kurang dekat dengan siswa. Para siswa
menginginkan guru lebih dekat dengan mereka.
Untuk skala keterlibatan (involvement) yang berhubungan dengan diskusi dan negosiasi
siswa di kelas matematika baik itu dengan siswa lain atau guru. Dari kuesioner WIHIC, skor
keterlibatan adalah 2,80 yang berarti siswa diantara jarang dan kadang-kadang terlibat dalam
proses pembelajaran tetapi relatif kadang-kadang. Temuan ini juga didukung oleh hasil
pengamatan di mana tidak ada siswa yang mengajukan pertanyaan kepada guru selama
pembelajaran pada saat guru di depan kelas. Hasil tersebut juga didukung oleh hasil
wawancara dimana para siswa jarang (tidak pernah) mengajukan pertanyaan selama
pelajaran matematika karena mereka takut dimarahi. Jika guru di depan kelas, mereka takut
mengajukan pertanyaan karena mereka takut jika guru memarahi mereka di depan kelas.
Mereka akan lebih memilih untuk bertanya kepada teman-teman mereka jika mereka tidak
mengerti. Namun, dari pengamatan kelas juga diketahui bahwa guru melibatkan siswa dalam
pembelajaran dengan melakukan aktivitas tanya jawab ketika menjelaskan dan menanyakan
beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan contoh soal yang diberikan. Siswa kemudian
secara aktif merespon dan menjawab pertanyaan guru.
Untuk skala orientasi tugas (task orientation) yang menggambarkan arah dan
konsistensi siswa terhadap tugas dalam proses pembelajaran. Dari kuesioner WIHIC, skor
orientasi tugas sebesar 3.94 yang berarti siswa sering konsisten dengan tugas dan pelajaran
di kelas matematika. Seperti diketahui dari dua periode observasi kelas, hampir semua siswa
memperhatikan selama pembelajaran ketika guru menjelaskan materi. Mereka juga tetap
memperhatikan ketika siswa lain menuliskan atau menyajikan jawaban di depan kelas.
Mereka tidak mengganggu teman-teman mereka atau mengolok-olok selama kegiatan
tersebut. Para siswa juga konsisten dalam melakukan tugas, sebagaimana data yang
diperoleh dari wawancara, dimana mereka sering mengerjakan pekerjaan rumah mereka di
rumah. Mereka hanya meneruskan PR di sekolah jika pekerjaan itu terlalu banyak dan
mereka tidak dapat menyelesaikannya. Bagi mereka, belajar matematika juga penting untuk
masa depan mereka.
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Penyelidikan (investigation) adalah skala yang menekankan pada kemampuan dan
penyelidikan siswa untuk memecahkan masalah matematika. Dari kuesioner WIHIC, skor
penyelidikan sebesar 3.28 dimana siswa merasa bahwa kegiatan investigasi terjadi kadangkadang. Hal ini dapat ditunjukkan dari pengamatan kelas di mana guru membuat kegiatan
penyelidikan selama pembelajaran matematika. Para siswa dipandu untuk melakukan
investigasi yaitu dalam membuktikan beberapa sifat dari sudut pusat dan sudut keliling
selama pembelajaran matematika. Dari data wawancara tentang aktivitas penyelidikan juga
diketahui bahwa siswa mencoba untuk memahami tugas terlebih dahulu sebelum
mengerjakannya. Mereka juga tidak selalu mengikuti contoh guru dalam mengerjakan tugas
dimana mereka juga mencari dari sumber lain ataupun menggunakan pengetahuan yang
mereka peroleh sebelumnya.
Untuk skala kerjasama (cooperation) yang mengevaluasi kolaborasi siswa di kelas
matematika, skor WIHIC menunjukkan rata-rata sebesar 3.55 yang berarti siswa di antara
kadang-kadang dan sering bekerja sama satu sama lain. Data pengamatan menunjukkan
bahwa siswa bekerja dan bekerja sama satu sama lain, di mana setidaknya enam pasang
siswa (12 siswa dari total 30 siswa di kelas) yang tampaknya bekerja sama satu sama lain
dalam melakukan tugas dan menyelidiki beberapa sifat dari sudut pusat dan sudut keliling.
Para siswa juga berbagi peralatan mereka seperti pnggaris, kompas, dan lain-lain selama
pelajaran. Dari data wawancara juga diketahui bahwa siswa mengatakan bahwa mereka
bekerja sama satu sama lain. Mereka akan bertanya kepada siswa lain jika mereka mendapat
kesulitan dalam mengerjakan tugas. Namun, ada beberapa siswa yang tidak bersedia untuk
bekerjasama dengan siswa lain.
Skala yang terakhir yaitu ekuitas (equity) menilai perlakuan yang sama dari guru ke
siswa dalam pembelajaran matematika. Rata-rata ekuitas pada kuesioner WIHIC sebesar
3.41 yang berarti siswa memandang guru di antara kadang-kadang dan sering
memperlakukan siswa secara sama/adil. Temuan ini juga didukung oleh observasi kelas dan
wawancara bahwa guru memberi kesempatan yang sama bagi siswa untuk berbicara dan
menjawab pertanyaan terkait dengan materi sudut pusat dan sudut keliling serta materi
sebelumnya yang berkaitan dengan topik-topik dalam pelajaran. Guru meminta siswa untuk
menyajikan jawaban secara acak berdasarkan nomor urut siswa.
Dari semua temuan di atas diketahui bahwa kegiatan belajar mengajar di SMP
Perkotaan tidak didominasi oleh guru. Guru mencoba untuk melibatkan siswa dalam
pembelajaran dengan membimbing mereka untuk melakukan penyelidikan dalam
membuktikan beberapa teorema atau pernyataan. Temuan ini selaras dengan Wahyudi
(2004) yang menemukan bahwa guru di sekolah perkotaan menjalankan pembelajaran lebih
baik daripada guru di sekolah-sekolah di pedesaan, para guru cenderung menggunakan
teknik bertanya yang baik, mempunyai harapan yang jelas dan tinggi terhadap siswa, dan
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mengatur kondisi kelas dengan efektif. Kondisi ini juga didukung oleh siswa dimana siswa
di SMP ini perkotaan secara aktif memberi respon atas pertanyaan dan instruksi guru.

C. Perbedaan antara Lingkungan Pembelajaran di Kelas Matematika Sekolah
Menengah Pertama Pedesaan dan Perkotaan
Secara umum terdapat perbedaan antara lingkungan pembelajaran di kelas matematika
di SMP pedesaan dan perkotaan. Perbedaan tersebut akan dijelaskan berdasarkan hasil
kuesioner WIHIC, observasi, dan wawancara yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.
Tabel 4.3 dan Gambar 4.1 menunjukkan bahwa siswa di SMP pedesaan menunjukkan
persepsi yang lebih rendah daripada siswa di SMP perkotaan. Temuan ini terkait dengan
penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Wahyudi (2004) bahwa siswa di sekolahsekolah perkotaan mempunyai persepsi yang lebih baik terhadap lingkungan pembelajaran di
kelas mereka daripada rekan-rekan mereka di sekolah-sekolah pedesaan dengan
pengecualian pada skala dukungan guru dan ekuitas. Temuan dari observasi dan wawancara
juga mendukung data tersebut. Di SMP pedesaan, guru aktif berkeliling untuk berbicara
dengan siswa, memeriksa tulisan siswa dan membantu siswa jika mereka menemukan
kesulitan. Hampir semua siswa membutuhkan bimbingan guru dalam menyelesaikan
tugasnya. Namun, siswa di SMP perkotaan merasa bahwa guru mereka kurang peduli.
Mereka ingin guru untuk lebih dekat dengan mereka. Untuk skala ekuitas, tidak ada
perbedaan yang signifikan antara SMP pedesaan dan perkotaan. Data dari observasi dan
wawancara memberi hasil bahwa baik guru di SMP pedesaan maupun perkotaan
memperlakukan siswa secara sama/adil, siswa diberikan kesempatan dan perhatian yang
sama ketika pembelajaran di kelas.

Tabel 4.3: Rata-rata, Simpangan Baku dan Nilai t dari uji-t untuk Perbedaan antara
Persepsi Siswa terhadap Lingkungan Pembelajaran di Kelas Matematika di
SMP Pedesaan (R) dan Perkotaan (U)
Skala
Student Cohesiveness (SC)
Teacher Support (TS)
Involvement (IV)
Task Orientation (TO)
Investigation (INV)
Cooperation (CO)
Equity (EQ)
* p < 0.05

Rata-rata
R
3.83
3.57
2.75
3.46
2.88
3.11
3.50

U
4.12
3.19
2.80
3.94
3.28
3.55
3.41

Simpangan
Baku

Perbedaan
antara R dan U

R
0.48
0.60
0.53
0.58
0.48
0.90
0.82

Nilai t
-2.30*
1.97
-0.28
-3.13*
-2.35*
-1.86
0.39

U
0.40
0.70
0.66
0.50
0.69
0.68
0.72
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Perbedaan signifikan secara statistik (p < 0,05) terjadi untuk skala kekompakan siswa
(student cohesiveness), orientasi tugas (taskorientation) dan penyelidikan (investigation)
antara persepsi siswa perkotaan dan pedesaan terhadap lingkungan pembelajaran di kelas
matematika dimana siswa perkotaan memiliki persepsi yang lebih tinggi. Hasil tersebut
dapat dibuktikan dari hasil observasi dan wawancara. Untuk kekompakan siswa, berbeda
dari siswa SMP perkotaan yang memiliki hubungan yang baik antar siswanya, di SMP
pedesaan ada beberapa siswa yang mengejek di dalam kelas sehingga mengakibatkan pada
lingkungan yangkurang nyaman. Untuk skala orientasi tugas, hasil dari wawancara
menyebutkan bahwa siswa di SMP pedesaan tidak konsisten dalam melakukan tugas, mereka
sering melakukan pekerjaan rumah di sekolah daripada di rumah. Selain itu, kegiatan
penyelidikan juga tidak terjadi selama pembelajaran pada periode observasi di SMP
pedesaan. Dalam kebanyakan kasus, pembelajaran matematika di SMP pedesaan didominasi
oleh metode yang berpusat pada guru seperti yang dijelaskan dalam Wahyudi (2004) dan
Wahyudi & Treagust (2004b). Di sekolah-sekolah pedesaan sering kali siswa diminta
menyalin catatan dari papan tulis sebelum guru menjelaskan kepada mereka.

4.5
4
3.5
3
2.5

Pedesaan

2

Perkotaan

1.5
1
0.5
0
SC

TS

IV

TO

INV

CO

EQ

Gambar 4.1: Perbandingan antara Persepsi Siswa terhadap Lingkungan Pembelajaran
di Kelas Matematika SMP Pedesaan dan Perkotaan

IV. KESIMPULAN
Dari pembahasan yang disajikan di atas, siswa di SMP pedesaan memiliki persepsi yang
kurang daripada siswa di SMP perkotaan. Terdapat perbedaan yang signifikan antara
lingkungan pembelajaran matematika di sekolah menengah pertama pedesaan dan perkotaan
terutama pada skala kekompakan siswa, orientasi tugas dan investigasi. Namun, guru dapat
menggunakan data dari kuesioner WIHIC, observasi, dan wawancara sebagai umpan balik
untuk memperbaiki lingkungan pembelajaran di kelas matematika mereka.
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Abstrak
Peran dunia pendidikan sangat penting dalam menyongsong persaingan pasar bebas yang sangat
ketat, sehingga melahirkan berbagai persoalan dunia pendidikan. Sampai saat ini, pemecahan
masalah dalam dunia pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa belum pernah ditemukan
sejalan dengan tuntutan masyarakat. Baik yang berkaitan dengan kurikulum, model
pembelajaran, kriteria sekolah, kebijakan-kebijakan tentang pendidikan, sosial, budaya,
ekonomi, dan masalah-masalah yang klasik sekalipun. Kehadiran Kurikulum 2013 yang
diharapkan sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi masalah pendidikan tersebut justru
oleh sebagian besar guru di sekolah dan pengelola pendidikan dianggap sebagai bumerang
yang dapat menambah persoalan baru bagi guru. Hampir 90% guru-guru di Indonesia termasuk
guru Sekolah Menengah Atas belum memahami dengan pasti bagaimana cara membuat rencana
program pembelajaran dan silabus seseuai dengan Kurikulum 2013. Namun, di sisi lain
Kurikulum 2013 sudah harus dilakasanakan, akibatnya semakin menambah rumit persoalan
pembelajaran di sekolah-sekolah. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis ingin mencoba
memaparkan bagaimanakah dampak Kurikulum 2013 terhadap proses pembelajaran di Sekolah
Menengah Atas.
Kata Kunci : Kurikulum 2013, pembelajaran, dan sekolah.
Pendahuluan
Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 1,
fungsi Pendidikan Nasional adalah 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. Dalam memujudkan tujuan
pendidikan diperlukan adanya kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang
sangat menentukan dalam sistem pendidikan. Jadi, kurikulum merupakan alat untuk mencapai
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tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua
jenjang pendidikan.
Dalam perkembangannya kurikulum yang berlaku di Indonesia telah mengalami
beberapa perubahan dari Kurikulum 1994 ke Kurikulum KBK (2004). Kurikulum 2004
merupakan kurikulum eksperimen yang diterapkan terbatas di sejumlah sekolah/madrasah untuk
eksperimen Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pengaturan tentang ketentuan kurikulum
termasuk kerangka dasar dan struktur kurikulumnya serta pengembangannya ditetapkan oleh
peraturan pemerintah (PP No. 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan.

Dalam

Kurikulum Berbasis Kompetensi menekankan penguasaan keterampilan hidup (life skill) yang
harus dimiliki individu sehingga memungkinkan ia mendapat jalan untuk mencapai kehidupan
yang lebih baik.
Perubahan kurikulum terjadi lagi dari KBK ke KTSP (2006). Dasar penyusunan KTSP
adalah KBK. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum operasional
yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Sedangkan
pemerintah pusat, hanya memberi rambu-rambu yang perlu dirujuk dalam pengembangan
kurikulum. Rujukan itu antara lain, (1) Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, (2) Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (3)
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22/2006 tentang Standar Isi, (4) Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional No. 23/2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL), (5) Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional No. 24/2006 tentang dari kedua Peraturan Menteri Nasional
tersebut, dan (6) panduan BNSP (Badan Standar Nasional Pendidikan). Perubahan kurikulum
dari KBK ke KTSP merupakan penyempurnaan yang semula KBK yang cenderung berdasarkan
isi/materi. Kurikulum KTSP lebih fokus pada pengembangan seluruh kompetensi peserta didik.
Menurut Muslich dalam Abdullah (2011:311), KTSP dikembangkan pada prinsip-prinsip,
yaitu (1) berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta
lingkungannya; (2) beragam dan terpadu; (3) tanggap terhadap perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni; (4) relevan dengan kebutuhan kehidupan; (5) menyeluruh dan
berkesinambungan; (6) belajar sepanjang hayat; (7) seimbang antara kepentingan nasional dan
kepentingan daerah. Usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional telah berbagai cara
diupaya, namun berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan berarti
(Depdiknas, 2002a:1). Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya kenakalan di kalangan
para remaja serta kemerosotan moral para remaja. Sejalan dengan itu saat ini pemerintah
merencanakan diberlakukannya Kurikulum 2013 sebagai penyempurnaan dari Kurikulum
KTSP. Penyempurnaan kurikulum dilakukan dalam rangka mengantisipasi berbagai perubahan
dan tuntutan kebutuhan masa depan yang akan dihadapi oleh siswa agar mereka mampu berpikir
dan bertindak sesuai dengan norma-norma yang baik yang berlaku di masyarakat serta agar
segala tindakan yang ia lakukan tidak merugikan orang lain.
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Bertitik tolak pada masih rendahnya mutu pendidikan dan semakin merosotnya moral
para remaja kita, Pemerintah mengupayakan penyempurnaan kurikulum, kurikulum yang
dimaksud adalah Kurikulum 2013. Berkenaan dengan akan diberlakukannya Kurikulum 2013
yang memprioritaskan pembelajaran yang berbasis Pendidikan Budi Pekerti, maka malakah ini
akan menjelaskan ihwal Kurikulum 2013 dan dampak Kurikulum 2013.

Ihwal Kurikulum 2013
Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari Kurikulum KTSP. Kurikulum 2013
disusun berdasarkan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Kopetensi Inti merupakan
terjemahan atau pengorganisasian SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang
telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, gambaran mengenai
kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan
(afektif, kognitif, dan psikomotor) yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang
sekolah, kelas, dam mata pelajaran. Kompetensi Inti harus menggambarkan kualitas yang
seimbang antara pencapaian hard skills dan soft skills (Depdiknas, 2013: ).
Kompetensi Inti dirancang dalam empat kelompok yang saling terkait yaitu berkenaan
dengan sikap keagamaan dan budi pekerti (kompetensi inti 1), sikap sosial (kompetensi inti 2),
pengetahuan (kompetensi inti 3), dan penerapan pengetahuan (kompetensi inti 4). Keempat
kelompok itu menjadi acuan dari Kompetensi Dasar dan harus dikembangkan dalam setiap
peristiwa pembelajaran secara integratif. Kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan
dan sosial dikembangkan secara tidak langsung (indirect teaching) yaitu pada waktu peserta
didik belajar tentang pengetahuan (kompetensi Inti kelompok 3) dan penerapan pengetahuan
(Kompetensi Inti kelompok 4) (Depdiknas, 2013: ).
Sholeh Hidayat (2013:134) menyatakan bahwa ada perubahan antara struktur
kurikulum KTSP dengan kurikulum 2013. Perubahan yang mendasar tersebut antara lain:
1.

Untuk SD, meminimumkan jumlah mata pelajaran dengan hasil dari 10 dapat dikurangi
menjadi 6 melalui pengintegrasian beberapa mata pelajaran:
a.

IPA menjadi materi pembahasan pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dll.

b.

IPS menjadi materi pembahasan pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, dll.

c.

Muatan Lokal menjadi materi pembahasan Seni Budaya dan Prakarya serta
Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan.

d.
2.

Mata pelajaran Pengembangan Diri diintegrasikan kesemua mata pelajaran.

Untuk SD menambah 4 jam pelajaran per minggu akibat perubahan proses pembelajaran
dan penilaian.

3.

Untuk SMP, meminimumkan jumlah mata pelajaran dengan hasil dari 12 dapat dikurangi
menjadi 10 melalui pengintegrasian beberapa mata pelajaran:
a.

TIK menjadi sarana pembelajaran pada semua mata pelajaran, tidak berdiri sendiri.

b.

Muatan lokal menjadi materi pembahasan Seni Budaya dan Prakarya.
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c.
4.

Mata pelajaran Pengembangan Diri diintegrasikan ke semua mata pelajaran.

Untuk SMP, menambah 6 jam pelajaran per minggu sebagai akibat dari perubahan
pendekatan proses pembelajaran dan proses penilaian.
Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan potensi peserta

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab, maka kurikulum 2013 ini diharapkan mampu mencetak
generasi penerus yang mempunyai kecerdasan sosial dan emosional. Terkait dengan kecerdasan
sosial , maka para peserta didik diharapkan mampu mengendalikan diri, semangat dan
ketekunan, motivasi diri, empati dan kecakapan sosial yang tinggi sehingga dapat menjadi
generasi penerus bangsa yang bukan hanya cerdas IQ nya saja tetapi mempunyai kecerdasan
hati juga.

Dampak Penerapan Kurikulum 2013
Sebuah perubahan khususnya perubahan kurikulum pasti memunculkan dampak dalam
pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah. Beberapa dampak yang terjadi
sebagai akibat adanya perubahan kurikulum hendaknya disikapi secara positif karena dengan
penyempurnaan-penyempurnaan itu diharapkan dapat menghasilkan generasi penerus bangsa
yang sesuai dengan harapan. Berikut dipaparkan beberapa dampak kemungkinan adanya
perubahan kurikulum.
Pertama, dampak kurikulum 2013 terhadap pembuatan RPP oleh guru. Pembuatan RPP
hendaknya mengacu pada pembelajaran berorientasi pada pembentukan karakter siswa yang
didasarkan pada pembentukan budi pekerti. Pembelajaran Aktif, Kreatif, Inovatif, dan
Menyenangkan (PAIKEM) hendaknya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan RPP.
Kedua , dampak terhadap kegiatan belajar mengajar. Dampak kurikulum 2013 dalam
Kegiatan Belajar Mengajar siswa selain tanggap dan tekun dalam belajar dalam proses KBM
harus senantiasa dibimbing untuk menjadi pribadi yang dapat menghargai sesama meskipun
berbeda pendapat serta siswa diharapkan mempunyai rasa empati yang tinggi terhadap sesama.
Ketiga, dampak terhadap penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar siswa didasarkan
pada penilaian Kognitif, Psikomotor, dan Afektif. Dengan ketiga penilaian tersebut diharapkan
peserta didik memunyai kecerdasan intelektual yang tinggi dan memunyai kecerdasan sosial
yang tinggi pula. Penilaian oleh guru harus didasarkan pada penilaian yang sebenarnya
(authentic assesment) karena dengan pelaksanaan penilaian yang sebenarnya sudah memberi
contoh satu sikap yang positif yaitu kejujuran.
Keempat, dampak terhadap sikap mental guru. Sebagai seorang guru, guru harus
menjadi sosok yang demokratis mampu memberi contoh yang baik terhadap siswa-siswanya.
Guru harus mampu membimbing serta mengarahkan siswanya untuk menjadi pribadi yang
mandiri dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Terkait kurikulum 2013 yang mengedepankan
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pendidikan budi pekerti, maka sebagai sosok guru harus siap membuka diri untuk setiap
masukan dan kritikan. Selain itu guru harus mampu menjadi fasilitator yang kreatif dan dinamis
serta menjadi motivator yang handal agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang
telah ditetapkan.

Penutup
Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya yaitu KTSP.
Dalam Kurikulum 2013 diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih baik. Tetapi perlu
diingat betapapun baiknya kurikulum tanpa dibarengi dengan kerja keras serta sungguh-sungguh
untuk menjalankannya maka kurikulum hanya akan menjadi seonggok dokumen yang tidak
berarti. Pembelajaran hendaknya mampu memfasilitasi siswa untuk mengontruksikan
pengetahuan serta mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya
untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya. Pembelajaran hendaknya memberi peluang
dan latihan untuk mengatualisasikan dan mengembangkan kemampuannya sehingga terjalin
kerja sama dan saling menghargai antar sesama.
Pembelajaran Matematika akan berhasil dan sesuai dengan yang diharapkan apabila
antara stockholders sekolah saling bekerja sama dan tercipta suasana yang harmonis sehingga
tercipta lingkungan belajar yang kondusif dan pembelajaran matematika yang menyenangkan.
Keberhasilan siswa dalam belajar tidak hanya dilihat dari kompetensi kognitif saja tetapi dari
kempetensi Afektifiannya dan juga kompetensi psikomotoriknya.
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Abstrak
Penguasaan konsep-konsep matematika merupakan hal yang utama dalam proses
pembelajaran. Hal ini didasarkan pada Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 506C/PP/2004
tanggal 11 November 2004 tentang Penilaian Perkembangan Anak Didik Sekolah Menengah
Atas (SMA), menyatakan bahwa aspek penilaian matematika dalam rapor dikelompokkan
menjadi tiga aspek, yaitu pemahaman konsep, penalaran dan komunikasi, dan pemecahan
masalah. Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk melatihkan pemikiran metakognisi
adalah strategi THINK. Strategi THINK pada pembelajaran meliputi Talk (T), How (H),
Identify (I), Notice (N), dan Keep (K). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang
bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa kelas X-MIA 5dalam menyelesaikan
soalSPLDV. Subjek penelitian ini adalah3 siswa kelas X-MIA 5 SMA Negeri 17 Surabaya
yang berada pada kategori berkemampuan tinggi (S1), kemampuan sedang (S2) dan
kemampuan rendah (S3). Dari hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti diperoleh hasil
bahwa siswa dengan kemampuan tinggi (S1) berada pada kategori baik dengan perolehan skor
32, siswa dengan kemampuan sedang (S2) berada pada kategori baik dengan perolehan skor
30, sedangkan siswa dengan kemampuan rendah (S3) berada pada kategori kurang dengan
perolehan skor 17.
Kata Kunci :KemampuanSiswa, Strategi, THINK, SPLDV.
Pendahuluan
Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan yang menentukan
kualitas suatu negara. Untuk membangun negara yang berkualitas tentunya bukan hal yang
mudah, karena diperlukan komponen-komponen yang saling terkait satu dengan yang lain salah
satunya adalah proses pembelajaran. Salah satu materi yang dipelajari siswa mulai tingkat
pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi adalah matematika. DalamPeraturan Dirjen
Dikdasmen No. 506C/PP/2004 tanggal 11 November 2004 tentang Penilaian Perkembangan
Anak Didik Sekolah Menengah Atas (SMA), menyatakan bahwa aspek penilaian matematika
dalam rapor dikelompokkan menjadi tiga aspek, yaitu pemahaman konsep, penalaran dan
komunikasi, dan pemecahan masalah. Ketiga aspek tersebut diajarkan ke siswa agar siswa
menjadi tangguh dalam menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang.
Kemampuan siswa dapat dilatihkan melalui pemecahan masalah, oleh karena itu dalam
mengajarkan pemecahan masalah guru harus memahami setiap keputusan yang diambil.
Kemampuan ini dapat dilatihkan kepada siswa melalui pertanyaan-pertanyaan pada diri sendiri,
misalnya ―apakah saya memahami masalah ini?‖, ―apa yang saya lakukan sudah benar?‖, dan
sebagainya. Melalui pertanyaan-pertanyaan itu dapat membuat siswa lebih terarah dan berhatihati dalam memecahkan masalah. Setiap siswa akan menyadari bahwa keputusan yang
ditetapkan dalam proses memahami masalah dapat secara langsung dievaluasi. Aktivitas yang
dilakukan siswa dalam memantau apa yang sedang dilakukan dan apa yang telah dilakukan
dikenal sebagai metakognisi.Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk melatihkan
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pemikiran metakognisi, menurut Kelly (2006:86) adalah strategi THINK. Strategi THINK
meliputi Talk (T), How (H), Identify (I), Notice (N), dan Keep (K). Pada tahap Talk, siswa
diminta untuk mengemukakan semua informasi penting pada masalah yang diberikan pada soal
(seperti menuliskan apa yang diketahui, ditanya dari soal), tahap How, siswa diminta untuk
mengemukakan cara untuk memecahkan masalah yang diberikan, tahap Identify, siswa diminta
untuk mengidentifikasi cara yang digunakan dalam memecahkan masalah, tahap Notice, siswa
diminta menunjukkan bagaimana cara yang dipilih dapat digunakan untuk menyelesaikan soal,
serta tahap Keep, siswa untuk memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Hal ini sesuai dengan
konsep matematikabahwa matematika adalah studi tentang pola dan hubungan, cara berpikir
dengan strategi organisasi, analisis dan sintesis, seni, bahasa, dan alat untuk memecahkan
masalah-masalah abstrak dan praktisseperti yang diungkapkan oleh Reys (dalam Runtukahu,
2014:28).
Dalam penelitian ini dipilih subjektingkat SMA sebagai objek penggunaan strategi
THINK. Hal ini dikarenakan metakognisi siswa yang berada pada tingkat SMA lebih
berkembang, sesuai dengan perkembangan usianya dan tujuan pembelajaran di tingkat SMA.
Selain itu di tingkat SMA, siswa sudah mempunyai kemampuan dalam memahami konsep
matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, menjelaskan ide atau pernyataan matematika
serta mampu memecahkan masalah. Memecahkan masalah yang dimaksud dalam penelitian ini
meliputi kemampuan dalam memahami suatu masalah, merancang model dan menafsirkan
solusi yang diperoleh serta mengkomunisikan ide yang dimiliki. Sehingga dengan menerapkan
strategi THINK dalam memecahkan masalah dapat membantu mengajarkan siswa dalam
mempertimbangkan dan memikirkan berbagai hal yang terkait dengan penyelesaian
masalah.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan salah satu materi ajar yaitu sistem
persamaan linear dua variabel (SPLDV).Dipilihnya materi SPLDVdikarenakan soal-soal yang
berkaitan dengan kehidupan nyata di sekitar siswa banyak dijumpai. Selain itu, strategi THINK
dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan di sekitar siswa yang melibatkan
SPLDV.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan siswa kelas X MIA 5
SMA Negeri 17 Surabaya dalam menyelesaikan soal SPLDV menggunakan strategi THINK.

MetodePenelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena bertujuan untuk mendeksripsikan
kemampuan siswa kelas X MIA 5 SMA Negeri 17 Surabaya dalam menyelesaikan soal SPLDV
menggunakan strategi THINK. Subjek dalam penelitian ini adalah tiga siswa kelas X MIA 5
SMA Negeri 17 Surabaya yang memiliki kemampuan tinggi (S1), sedang (S2) dan rendah (S3).
Dasar pemilihan subjek adalah hasil nilai ulangan sebelumnya dan juga atas masukan dari guru
bidang studi matematika SMA Negeri 17 Surabaya. Metode pengumpulan data yang digunakan
adalah metode tes dan wawancara. Metode tes yang digunakan merupakan tes tertulis yang
terdiri dari dua soal cerita, kemudian dilanjutkan dengan wawancara kepada masing-masing
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subjek untuk mendapatkan gambaran kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal SPLDV.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal tes tulis dan pedoman wawancara.
Analisis data yang digunakan adalah memeriksa hasil pekerjaan siswa dalam menyelesaikan
soal dengan rubrik yang dibuat oleh peneliti kemudian hasilnya akan dikonversikan dengan
menjumlahkan skor dari masing-masing kriteria. Kriteria yang ditetapkan oleh peneliti terdiri
atas 3 kelompok yaitu Baik, Sedang, dan Rendah. Setelah memperoleh gambaran hasil
pekerjaan siswa, dilanjutkan dengan melakukan wawancara yang dilakukan peneliti kepada
subjek dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara keseluruhan kemampuan siswa dalam
menyelesaikan soal SPLDV.

HasilPenelitiandanPembahasan
Berikut ini akan disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap
tiga orang subjek yang telah ditetapkan sebelumnya.
1.

Subjek dengan kemampuan tinggi (S1)
Dalam menyelesaikan soal no 1, S1 menyelesaikan dengan langkah sebagai berikut.

Berdasarkan dari analisis di atas, dapat diketahui subjek menganalisis dengan mengemukakan
semua informasi dengan tepat menggunakan pola dan hubungan. Subjek dapat menuliskan apa
yang diketahui dari soal seperti pada persamaan (1) dan persamaan (2) (talk). S1 juga
mengemukakan cara untuk menentukan penyelesaian dari persamaan (how) kemudian
menghubungkan cara menyelesaikan menggunakan metode campuranya itu metode eliminasi
dan metode substitusi (identify). S1 menentukan nilai x menggunakan metode eliminasi dan
menentukan nilai y menggunakan metode subtitusi (notice).Melalui proses wawancara
diketahui bahwa S1 memeriksa kembali jawaban yang diperolehnya untuk memastikan hasil
penghitungan yang dilakukan (keep). Jadi dapat disimpulkan bahwa S1 mampu memberikan
alasan yang logis dengan memberikan alasan pada setiap langkah penyelesaian.
Sedangkan dalam menyelesaikan soal no 2, S1 menyelesaikan dengan langkah sebagai
berikut.
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Berdasarkan dari analisis di atas, dapat diketahui subjek menganalisis dengan
mengemukakan semua informasi dengan tepat menggunakan pola dan hubungan. Subjek
dapat menuliskan apa yang diketahui dari soal(talk).S1 juga mengemukakan cara untuk
mencari titik potong pada sumbu x dan sumbu y(how) kemudian menghubungkan cara
menyelesaikan menggunakan metode substitusi (identify).Melalui nilai x dan y dilanjutkan
dengan mencari titik potong melalui subtitusi ke persamaan 1 dan persamaan 2(notice) dan
menggambarkan grafik dengan tepat.Melalui proses wawancara diketahui bahwa S1
memeriksa kembali grafik yang telah dibuatnya(keep). Jadi dapat disimpulkan bahwa S1
mampu memberikan alasan yang logis dengan memberikan alasan pada setiap langkah
penyelesaian. Dari hasil analisis data, diperoleh jumlah skor kemampuan S1 dalam
menyelesaikan soal SPLDV no. 1 dan 2 dengan menggunakan strategi THINK berada pada
kategori baik (skor 32).
2.

Subjek dengan kemampuan sedang (S2)
Dalam menyelesaikan soal no 1, S2 menyelesaikan dengan langkah sebagai berikut.

Berdasarkan dari analisis di atas, dapat diketahui subjek menganalisis dengan
mengemukakan semua informasi dengan tepat menggunakan pola dan hubungan. S2 dapat
menuliskan apa yang diketahui dari soal seperti pada persamaan (1) dan persamaan (2)
(talk). S2 juga mengemukakan cara untuk menentukan penyelesaian dari persamaan (how)
kemudian menghubungkan cara menyelesaikan menggunakan metode eliminasi (identify).
S2 menentukan nilai y menggunakan metode eliminasi dan menentukan nilai x
menggunakan metode eliminasi (notice).Melalui proses wawancara diketahui bahwa S2
memeriksa kembali jawaban yang diperolehnya untuk memastikan hasil penghitungan
yang dilakukan (keep). Jadi dapat disimpulkan bahwa S2 mampu memberikan alasan yang
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logis dan sistematis dengan memberikan alasan pada setiap langkah penyelesaian dari soal
yang diberikan.
Sedangkan dalam menyelesaikan soal no 2, S2 menyelesaikan dengan langkah sebagai
berikut.

Berdasarkan dari analisis di atas, dapat diketahui subjek menganalisis dengan
mengemukakan semua informasi dengan tepat menggunakan pola dan hubungan yang telah
dimiliki sebelumnya.Subjek dapat menuliskan apa yang diketahui dari soal dan
mengemukakan semua informasi yang dimiliki dari soal dengan menggunakan bolpoint
merah(talk). S2 juga mengemukakan cara untuk mencari titik potong pada sumbu x dan
sumbu y (how) kemudianmenghubungkan cara menyelesaikan menggunakan metode
substitusi (identify).Dengan membuat nilai x=0 maka dapat ditentukan nilai y sehingga titik
potong dengan sumbu x dapat diketahui, begitu juga dengan titik potong dengan sumbu y
(notice). S2 tidak dapat menujukkan cara yang dipilihnya benar karena S2 tidak
menggambarkan grafik seperti yang diminta oleh soal. Hal ini menunjukkan bahwa S2
tidak memeriksa kembali hasil jawaban yang diinginkan oleh soal (keep). Dari hasil
analisis data, diperoleh jumlah skor kemampuan S2 dalam menyelesaikan soal SPLDV no.
1 dan 2 dengan menggunakan strategi THINK berada pada kategori baik (skor 30).
3.

Subjek dengan kemampuan rendah (S3)
Dalam menyelesaikan soal no 1, S3 menyelesaikan dengan langkah sebagai berikut.

Berdasarkan dari analisis di atas, dapat diketahui subjek menganalisis dengan
mengemukakan semua informasi dengan tepat menggunakan pola dan hubungan. Subjek
tidak mampu mengemukakan apa yang diketahuidarisoal(talk).S3 juga mengemukakan
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cara untuk menentukan penyelesaian dari persamaan (how) kemudianmenghubungkan cara
menyelesaikan menggunakan metodecampuran(identify). S3 tidak mampu menunjukkan
cara yang dipilihnya benar dalam menyelesaikan soal (notice).Melalui proses wawancara
diketahui bahwa S3 tidak memeriksa kembali jawaban yang diperolehnya untuk
memastikan hasil penghitungan yang dilakukan (keep).
Sedangkan dalam menyelesaikan soal no 2, S3 menyelesaikan dengan langkah sebagai
berikut.

Berdasarkan dari analisis di atas, dapat diketahui subjek tidak menganalisis dengan tepat.
Subjek tidak dapat menuliskan apa yang diketahui dari soal dan mengemukakan semua
informasi yang dimiliki dari soal dengan menggunakan bolpoint merah (talk). S2 juga tidak
mampu mengemukakan cara untuk mencari titik potong pada sumbu x dan sumbu y (how)
kemudian menghubungkan cara menyelesaikan menggunakan metode substitusi (identify).
S3 tidak dapat menujukkan cara yang dipilihnyabenar karena S2 tidak menggambarkan
grafik seperti yang diminta oleh soal (notice). Hal ini menunjukkan bahwa S3 tidak
memeriksa kembali hasil jawaban yang diinginkan oleh soal (keep). Dari hasil analisis data,
diperoleh jumlah skor kemampuan S3 dalam menyelesaikan soal SPLDV no. 1 dan 2
dengan menggunakan strategi THINK berada pada kategorikurang (skor 17).

Kesimpulan
Kemampuan siswa yang berada pada kategori kemampuan tinggi dalam menyelesaikan soal
SPLDV denganstrategiTHINKberada pada kategori baik. Hal ini terlihat dari skor yang
diperoleh S1yaitu skor 32 dan juga dari hasil pekerjaan siswa serta hasil wawancara yang
dilakukan.Kemampuan siswa yang berada pada kategori kemampuan sedang dalam
menyelesaikan soal SPLDV denganstrategiTHINKberada pada kategori baik. Hal ini dapat
dilihat dari skor yang diperoleh S2yaitu skor 30 dan juga dari hasil pekerjaan siswa serta hasil
wawancara yang dilakukan. Sedangkan kemampuan siswa yang berada pada kategori
kemampuan rendah dalam menyelesaikan soal SPLDV denganstrategiTHINKberada pada
kategori kurang.Hal ini terlihat dari skor yang diperoleh S3 yaitu skor 17 dan juga dari hasil
pekerjaan siswa serta hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.
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PROFIL PROSES BERPIKIR SISWA SMA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH
PEMROGRAMAN LINEAR DITINJAU DARI KEMAMPUAN MATEMATIKA DAN
GENDER
WIGIG WASKITO, M.Pd
NIP. 19680207 199702 1 005
(Guru SMA Negeri 1 Ngawi, Jawa Timur)
PROGRAM STUDI S3 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Abstrak
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif eksploratif dengan mengunakan
pendekatan kualitatif. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana proses berpikir siswa SMA
perempuan dan laki-laki yang masing-masing berkemampuan matematika tinggi, sedang, dan
rendah dalam memecahkan masalah pemrograman linear. Sedangkan tujuan penelitian ini
adalah untuk mendeskripsikan proses berpikir siswa SMA perempuan dan laki-laki yang
masing-masing berkemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah dalam memecahkan
masalah pemrograman linear.
Subjek pada penelitian dipilih siswa SMA. Instrumen Penelitian ini terdiri dari
Instrumen Utama Penelitian dan Instrumen Pendukung Penelitian. Instrumen utama penelitian
adalah peneliti sendiri. Instrumen Pendukung Penelitian ini adalah Soal Tes Kemampuan
Matematika (TKM), Lembar Tugas Penyelesaian Masalah (TPM), Pedoman Pengamatan dan
Wawancara (PW), serta Alat Perekam.
Instrumen yang sudah valid digunakan untuk pemilihan subjek dan pengambilan data
penelitian. Analisis data penelitian ini berupa analisis hasil penyelesaian masalah pemrograman
linear secara tertulis dan hasil Pengamatan atau Wawancara. Teknik analis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah model alur. Dalam model tersebut ada beberapa tahap kegiatan
dalam analis data, yaitu tahap Klasifikasi Data, tahap Reduksi Data, tahap Penyajian data, dan
tahap Penarikan Kesimpulan.
Dari analis data yang dilakukan, dapat dideskripsikan proses berpikir siswa SMA
perempuan dan laki-laki yang masing-masing berkemampuan matematika tinggi, sedang, dan
rendah dalam memecahkan masalah pemrograman linear. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan
bahwa subjek perempuan dan laki-laki pada tingkatan yang sama, tak ada perbedaan yang
signifikan dalam proses berpikir. Akan tetapi, pada masing-masing tingkatan baik pada subjek
perempuan atau subjek laki-laki terdapat perbedaan yang signifikan dalam proses berpikir. Hal
ini dapat diketahui dari kemampuan matematika yang muncul pada saat berpikir menyelesaian
masalah pemrograman linear.
A. Latar Belakang
Hampir semua guru selama ini hanya menekankan pada produk berpikir siswa. Guru
kesulitan untuk melaksanakan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir.
Kesulitan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir
mengakibatkan siswa kesulitan dalam meningkatkan prestasi belajarnya. Nilai Ujian
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Nasional dan Prestasi Olimpiade Matematika Internasional siswa Indonesia juga
menunjukkan hal itu.
Guru matematika, sebagai pendidik dan pembelajar matematika memikul
tanggungjawab yang lebih besar daripada guru-guru mata pelajaran lainnya. Hal ini
dikarenakan hampir semua masalah dalam kehidupan penyelesaiannya menggunakan
matematika. Selain itu, objek kajian langsung dalam matematika adalah abstrak.
Pelaksanaan pembelajaran matematika yang menekankan pada proses berpikir siswa
mendukung penguasaan terhadap objek kajian langsung tersebut. Oleh karena itu,
pelaksanaan pembelajaran matematika seharusnya menekankan pada proses berpikir siswa.
Penguasaan ―Pengetahuan terhadap profil proses berpikir siswa‖ oleh guru matematika
diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan pembelajaran.
Pengetahuan profil berpikir siswa dapat diperoleh dari siswa dalam menyelesaikan
masalah matematika kontekstual, diantaranya masalah pemrograman linear. Masalah
pemrograman linear penyelesaiannya menggunakan program linear. Materi program linear
dipelajari oleh siswa SMA. Karakterisik berpikir siswa SMA bersesuaian dengan materi
tersebut.
Proses menyelesaikan masalah pemrograman linear
untuk mengetahui dan
memahami profil proses berpikir tersebut mengacu dari Polya. Menyelesaikan Masalah
mengacu Polya 4 fase, yakni; (1) Memahami Masalah (Understand the problem), (2)
Menyusun Rencana Penyelesaian (Devising A Plan), (3) Melaksanakan Rencana (Carrying
Out The Plan), serta (4) Memeriksa Kembali (Looking Back).
Tinjauan profil proses berpikir dalam menyelesaikan masalah pemrograman linear
oleh siswa dapat didasarkan pada kemampuan matematika. Kemampuan matematika adalah
kompetensi yang dimiliki seseorang dalam menyelesaikan masalah matematika. Selain
kemampuan matematika, yang dapat berpengaruh terhadap proses berpikir siswa dalam
menyelesaikan masalah pemrograman linear adalah gender. Gender mengacu pada sifat
yang melekat pada siswa dalam segi nilai dan tingkah laku.
Analisis profil proses berpikir ditinjau dari kemampuan matematika serta gender
akan diteliti melalui menyelesaikan masalah pemrograman linear. Judul penelitian ini
adalah ‖Profil Proses Berpikir Siswa SMA Dalam Menyelesaikan Masalah Pemrograman
Linear Ditinjau Dari Kemampuan Matematika dan Gender‖.
B. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan penelitian ini adalah:
‖Bagaimana proses berpikir siswa SMA perempuan atau laki-laki, masing-masing
berkemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah dalam memecahkan masalah
pemrograman linear?‖.
C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk:
‖Mendeskripsikan proses berpikir siswa SMA perempuan atau laki-laki, masing-masing
berkemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah dalam memecahkan masalah
pemrograman linear‖.
E. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai:
1. Alternatif untuk mengembangkan model pembelajaran matematika.
2. Bahan pertimbangan untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran matematika
khususnya menyelesaikan masalah pemrograman linear
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KAJIAN PUSTAKA
A. Berpikir
Manusia wajib bersyukur kepada Tuhan. Tuhan
memberi manusia berupa
kemampuan berpikir yang lebih sempurna dibanding makhluk lainnya. Berpikir dilakukan
oleh setiap orang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kemampuan berpikir
seseorang menjadi berkembang jika seseorang sering menghadapi berbagai masalah dalam
hidupnya. Berpikir menjadikan manusia berkembang peradabannya.
Seseorang berpikir karena ada informasi yang datang dan diterima indranya,
selanjutnya ia memproses informasi tersebut dalam pikirannya. Dalam penelitian ini,
berpikir adalah aktivitas mental seseorang yang digunakan untuk memproses
informasi yang diterima dan dapat diamati pada perilakunya yang tampak.
Jika informasi yang diterima berupa suatu masalah, maka seseorang pasti akan
berpikir untuk menyelesaikannya. Hal ini karena tujuan utama berpikir adalah untuk
memecahkan masalah. Melalui berpikir seseorang berusaha memecahkan masalah yang
dihadapinya dalam kehidupan.“Anne is sure to think of a solution” carries us into the realm
of problem solving (Holyoak 2005: 1).
B. Proses Berpikir
Seseorang memerlukan proses berpikir untuk memproses informasi yang diterima.
Dalam penelitian ini, proses berpikir adalah rangkaian/tahapan-tahapan dalam
berpikir. Selanjutnya, Marpaung dalam Dewiyani (2010: 26) berpendapat bahwa, berpikir
atau proses kognitif adalah proses yang terdiri atas penerimaan informasi, pengolahan,
penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dari ingatan peserta didik. Dalam
penelitian ini, pemrosesan informasi meliputi: (1) Penerimaan informasi, (2)
Pengolahan informasi, (3) Penyimpanan Informasi (4) Pemanggilan kembali
informasi. Pemrosesan informasi tersebut erat kaitannya dengan memori yang dimiliki
seseorang.
1. Memori
Sistem memori dalam penelitian ini meliputi; register penginderaan, memori jangka
pendek, memori jangka panjang, dan memori aktif.
a. Register penginderaan (Sensory Register).
Dalam penelitian ini, register penginderaan (Sensory Register) adalah sistem
penyimpanan informasi sementara sebelum suatu informasi diolah atau
dikirim ke memori selanjutnya. Register penginderaan mempunyai kapasitas
tinggi sebagai informasi, tetapi berlangsung sangat pendek, antara ½ hingga 3 detik.
Informasi menjadi kabur dengan cepat, kecuali kalau kita memelihara secara aktif
hingga merasakannya. Seseorang hanya dapat mengingat sedikit hal yang terlihat
bersamaan, karena jumlah informasi yang ditangkap oleh memori penginderaan
terbatas untuk lima hingga tujuh unsur-unsur yang berlainan, misal huruf alfabet.
b. Memori Jangka Pendek
Memori jangka pendek (Short Term Memory) merupakan komponen kedua dari
sistem memori. Memori jangka pendek bertugas mengartikan maksud informasi,
berhubungan dengan informasi yang lain. Dalam penelitian ini, memori jangka
pendek merupakan komponen sementara sistem memori yang bertugas
mengartikan maksud informasi, berhubungan dengan informasi yang lain.
Memori jangka pendek berkapasitas terbatas dalam hal butir informasi yang berarti
atau chunks. Memori jangka pendek juga biasa disebut memori kerja (Working
Memori). Penyebutan tersebut digunakan untuk membedakan pengertian dengan
memori jangka panjang. Memori kerja berfungsi menjaga dan mengatur informasi,
sehingga pada saat diperlukan informasi tersebut siap diakses. Dalam penelitian ini,
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memori kerja adalah sistem memori yang mengorganisir informasi yang
terdapat dalam memori jangka panjang agar dapat dipanggil kembali.
c. Memori Jangka Panjang
Memori jangka panjang merupakan sistem memori ketiga dalam pemrosesan
informasi. Dalam penelitian ini, memori jangka panjang adalah sistem memori
yang digunakan untuk menyimpan informasi dalam periode waktu yang
panjang.Memori jangka panjang dibagi menjadi beberapa bagian. Antara lain,
memori episodik, memori semantik, dan memori prosedural.
Pengalaman pribadi seseorang disimpan dalam memori episodik yang sewaktuwaktu dapat dipangggil kembali. Episodic memory stores personally experienced
events or episodes (Sternberg 2009:197). Dalam penelitian ini, memori episodik
adalah memori seseorang yang berisi tentang pengalaman pribadinya.
Dalam penelitian ini, memori semantik adalah memori seseorang yang
berisi fakta-fakta dan generalisasi informasi yang diketahuinya. Pemanggilan
kembali informasi pada memori semantik ini biasanya berupa konsep, prinsip, atau
aturan serta bagaimana menggunakannya dalam pemecahan masalah atau strategi
belajar. uas.
Memori prosedural mengacu pada ‖mengetahui bagaimana‖ sebagai lawan dari
‖mengetahui apa‖. Dalam penelitian ini, memori prosedural adalah memori
seseorang yang berisi pengetahuan tentang bagaimana mengerjakan sesuatu.
d. Memori Aktif (Active Memory)
Memori aktif merupakan memori yang terdapat di dalam memori jangka panjang.
Memori aktif berisi semua pengetahuan yang diperoleh seseorang.
2. Pemrosesan Informasi
a. Penerimaan Informasi
1) Informasi masuk dan diterima oleh indera.
2) Memori jangka panjang secara otomatis mengirim isyarat
3) Informasi disimpan ke dalam register penginderaan (Sensory Register).
Dalam penelitian ini, proses penerimaan informasi merupakan proses dari
masuknya informasi ke indra hingga informasi tersebut disimpan dalam register
penginderaan. Pada awalnya informasi yang datang, masuk dan diterima indra.
Selanjutnya, dengan adanya perhatian, informasi tersebut tersimpan di register
penginderaan.
b. Pengolahan informasi
1) Informasi diolah
Pengolahan awal terhadap informasi yang masuk melibatkan persepsi. Dalam
penelitian ini, persepsi adalah penafsiran terhadap informasi yang tersimpan
di register penginderaan.
2) Informasi masuk ke memori jangka pendek
Setelah informasi berada di register penginderaan, maka informasi akan
diolah di pengolahan awal (initial processing). Dalam penelitian ini, tahap tersebut
dinamakan pengolahan informasi. Pada awalnya informasi yang tersimpan di
register penginderaan diolah dengan melibatkan persepsi. Persepsi tersebut
dipengaruhi oleh faktor intern maupun ekstern melalui isyarat yang dikirim oleh
memori jangka panjang secara otomatis. Informasi yang diolah (tidak terbuang)
ditransfer ke komponen kedua sistem memori; yaitu, memori jangka pendek (Short
Term Memory).
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Model pemrosesan informasi dapat dilihat pada gambar 1.
Memori jangka panjang

Pengolahan Awal

Penarikan kembali

Register
Penginderaan

Penulangan dan
Pengkodean

Rangsangan
Eksternal

Memori jangka pendek
Pengulangan
Memori Kerja
Dilupakan/terbuang

Dilupakan/terbuang

Gambar 1. Model Pemrosesan Informasi
c. Penyimpanan Informasi
1) Pengorganisasian Informasi
Informasi yang terolah memerlukan penataan agar bermakna. Penataan
tersebut dinamakan pengorganisasian informasi. Dalam penelitian ini,
pengorganisasian informasi adalah penataan informasi dalam suatu cara
yang logis agar informasi menjadi bermakna.
2) Memori kerja menghadirkan informasi dari memori jangka panjang
3) Informasi tersimpan di Memori Jangka Pendek
4) Penyimpanan Informasi dalam memori jangka panjang
Setelah informasi tersimpan di memori jangka pendek, informasi
diorganisasikan untuk selanjutnya disimpan di memori jangka panjang.
Pengorganisasian informasi tersebut meliputi pengkodean (encoding) dan
pengulangan (rehearsal).
a) Pengkodean (encoding)
Pengkodean (Encoding) adalah proses mengubah bentuk informasi
dari suatu sumber menjadi data yang mudah diingat.
Dalam penelitian ini, pengkodean
dibagi dua macam yakni,
pengelompokan memori dan modelling. Pengelompokan memori digunakan
untuk hal-hal yang sederhana, sedangkan modelling digunakan untuk hal-hal
yang kompleks.
Mengingat nomor telepon merupakan salah satu contoh nyata proses
encoding, kita berusaha membagi-bagi sederetan angka nomor telepon tersebut
menjadi beberapa bagian yang lebih mudah diingat
Ada cara lain untuk membantu mengingat hal-hal yang kompleks, dalam
penelitian ini disebut dengan menggunakan modelling. Modelling dapat berupa
diagram, tabel, dan lain-lain.
b) Pengulangan (rehearsal)
Rehearsal adalah mengulang-ulang informasi di dalam benak kita hingga
akhirnya kita mengingatnya. Dalam penelitian ini, pengulangan (Rehearsal)
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adalah mengulang-ulang informasi dari suatu sumber menjadi data yang
mudah diingat. Sebagai contoh, mengulangi nomor telpon.
Dalam penelitian ini, penyimpanan Informasi adalah proses
pengorganisasian informasi di memori jangka pendek untuk disimpan ke dalam
memori jangka panjang serta dihubungkan dengan informasi lain. Setelah
memori jangka pendek menerima transfer informasi yang sudah diolah, memori
jangka pendek segera mengorganisasikan informasi tersebut. Pengorganisasian
tersebut dibantu oleh informasi lain yang dihadirkan dari memori jangka panjang.
Setelah informasi diorganisasikan, informasi disimpan dalam memori jangka pendek.
Kemudian, melalui pengkodean (encoding) atau pengulangan (rehearsal) informasi
disimpan kedalam memori jangka panjang untuk jangka waktu yang lama.
d. Pemanggilan Kembali Informasi
Jika ada informasi yang dibutuhkan oleh memori jangka pendek dari memori
jangka panjang maka memori jangka pendek dapat memanggil informasi yang
tersimpan di memori jangka panjang. Proses ini dinamakan ‖memanggil kembali
informasi‖ atau ‖mengingat‖ atau Retrieval. Retrieval ada dua macam yaitu Recall dan
Recognition.
Dalam penelitian ini, recall adalah memangil kembali informasi yang
tersimpan dalam memori jangka panjang tanpa item (stimulus). Dalam penelitian
ini, recognition adalah memanggil kembali informasi yang tersimpan dalam
memori jangka panjang dengan item (stimulus) tertentu.
Dalam penelitian ini, pemanggilan kembali informasi adalah proses
memanggil kembali informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang.
Pemangilan tersebut ada dua cara, yaitu recall atau Recognition.
C. Masalah Pemrograman Linear
Dalam penelitian ini, masalah adalah suatu kondisi yang didalamnya terdapat
tantangan untuk dipecahkan dan pemecahannya tidak bisa dilakukan dengan secara
langsung menggunakan aturan atau prosedur rutin yang biasa digunakan.
Sedangkan masalah matematika adalah soal matematika yang didalamnya terdapat
tantangan untuk dipecahkan dan pemecahannya tidak bisa dilakukan dengan secara
langsung menggunakan aturan atau prosedur matematika yang biasa digunakan.
Masalah matematika ada dua macam, yaitu: (1) masalah untuk menemukan, (2) Masalah
untuk membuktikan. Masalah untuk menemukan, dapat abstrak atau konkret, sedangkan
masalah untuk membuktikan adalah untuk menunjukkan bahwa suatu pernyataan itu benar
atau salah.
1. Masalah Matematika Kontekstual
Dalam penelitian ini, masalah matematika kontekstual adalah masalah
matematika yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan
pengalaman maupun tingkat pengetahuan siswa. Contoh siswa Sekolah Dasar, John
memberikan 1/6 kelerengnya pada Alex dan 20 kelerengnya pada Simon. Kelereng John
sekarang tinggal 55. Berapa jumlah keleren John mula-mula? (IMSO 2005: 1)
2. Masalah Pemrograman Linear
Masalah kontekstual yang diteliti dalam penelitian ini adalah Masalah
Pemrograman Linear. Dalam penelitian ini, Masalah pemrograman linear adalah
masalah memaksimalkan atau meminimalkan suatu tujuan yang penyelesaiannya
menggunakan program linear. Sedangkan menyelesaikan masalah pemrograman
linear adalah tindakan untuk mendapatkan jawaban dari masalah pemrograman
linear. Acuan yang digunakan adalah acuan Polya.
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D. Menyelesaikan Pemrograman Linear Mengacu Pada Polya
Memecahan masalah pemrograman linear memerlukan langkah-langkah yang
sistematis. Langkah-langkah penyelesaian masalah Pemrograman Linear mengacu pada
Polya, meliputi: pemahaman, perencanaan, penyelesaian, dan pemeriksaan kembali

Fase pertama

Memahami Masalah

Fase kedua

Menyusun Rencana
Penyelesaian

Fase ketiga

Fase keempat

Melaksanakan
Rencana

Memeriksa kembali

Gambar 2 Menyelesaiakan Masalah Matematika mengacu Polya,
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Memahami Masalah:
1. Membaca soal
2. Menjelaskan masalah secara lisan
3. Menyederhanakan soal
4.Mencari inti dari masalah
5.Mengkhususkan masalah
6.Mencari apa yang diketahui
7.Mencari apa yang dicari
8.Meyakinkan bahwa kondisinya cukup
9.Menguji kelayakan soal
Menyusun rencana penyelesaian:
1. Menggunakan gambar dalam rencana penyelesaian
2. Mengorganisasi soal
3. Menggunakan semua data
4.Menggunakan keseluruhan kondisi
5. Mengetahui masalah yang terkait
6. Mengetahui hal yang akan kerjakan

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Melaksanakan rencana:
Memberi notasi yang pantas
Menggunakan notasi yang telah diberikan
Membuat gambar yang berkaitan dengan penyelesaian
Menguji dengan contoh secara sistematik
Menyimpulkan jawaban
Membuat alasan mengenai hasil
Memeriksa kembali:
Meyakinkan rumus yang digunakan
menunjuk ke
penyelesaian masalah
Memperjelas penyelesaian masalah
Memeriksa alasan hasil
Melakukan perhitungan ulang
Mencari jalan baru penyelesaian masalah
Memeriksa kelayakan jawaban pertanyaan
Menganalisis konsekuensi kesimpulan jika sudah layak
Gambar 3 Menyelesaikan Masalah Matematika Mengacu Polya

E. Indikator Menyelesaikan Masalah Pemrograman Linear Mengacu Pada Polya
Masalah pemrograman linear merupakan masalah yan bertujuan untuk
memaksimumkan atau meminimumkan suatu hal. Masalah pemrograman linear disebut juga
sebagai masalah pengoptimalan. Penyelesaian maslah tersebut memerlukan proses yang
panjang. Oleh karena itu, penyelesaian Masalah Pemrograman Linear mempunyai ciri-ciri
pokok yang berbeda dengan penyelesaian masalah-masalah kontekstual yang lain.
Adapun pokok-pokok cara menyelesaikan Masalah Pemrograman Linear adalah:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Membuat Tabel (tabel ini merupakan pengorganisasian soal).
Memberi notasi pada apa yang diketahui.
Membuat pertidaksamaan/persamaan sesuai notasi yang dibuat.
Membuat gambar yang berkaitan dengan penyelesaian
Menentukan titik potong persamaan
Membuat daerah penyelesaian
Menguji dengan titik-titik secara sistematik

Tabel 1 Indikator Menyelesaikan Masalah Pemrograman Linear Mengacu Pada Polya
Fase
Proses Berpikir
Indikator
Memahami
Menerima informasi 1. Menerima informasi dari soal
masalah
Mengolah informasi
2. Menemukan inti dari soal
Menyimpan
3. Menemukan apa yang diketahui
informasi
4. Menemukan apa yang dicari
Memanggil kembali 5. Meyakinkan kelayakan soal
informasi
6. Mengetahui soal yang terkait
Menyusun
Mengolah informasi
1. Merencanakan penggunaan data-data
rencana
yang tersaji dalam penyelesaian masalah
penyelesaian
Menyimpan
2. Mengorganisasi soal
informasi
Memanggil kembali 3. Mengetahui langkah-langkah
informasi
penyelesaian soal
4.Mengetahui penyelesaian soal yang
terkait
Melaksanakan Mengolah informasi
1. Memberi notasi yang pantas
rencana
Menyimpan
2. Menggunakan notasi yang telah
informasi
diberikan
3. Membuat gambar yang berkaitan
dengan penyelesaian
4. Menemukan titik potong persamaan
5. Membuat daerah penyelesaian
6. Menguji dengan titik-titik secara
sistematik
7. Menyimpulkan jawaban
Memanggil kembali 8. Membuat alasan mengenai hasil
informasi
9. Meyakinkan kelayakan jawaban masalah
Memeriksa
Mengolah informasi
1. Meyakinkan
pertidaksamaan
yang
kembali
digunakan
mendukung
penyelesaian
masalah
Menyimpan
2. Memeriksa proses penyelesaian
informasi
masalah
Memanggil kembali 3. Meyakinkan kebenaran jawaban
informasi
masalah
4. Menganalisis konsekuensi kesimpulan
jika sudah layak dan benar
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F. Siswa SMA
Dalam penelitian ini, Siswa SMA adalah peserta didik yang sedang menempuh
pendidikan di SMA.
G. Kemampuan Matematika
1. Pengertian Kemampuan Matematika
Pada penelitian ini, kemampuan matematika adalah kompetensi yang dimiliki
seseorang dalam menyelesaikan masalah matematika.
2. Pengukuran Kemampuan Matematika
Kemampuan matematika siswa dapat diukur melalui tes matematika yang soalnya
sudah teruji, misalnya soal Ujian Nasional. Kemampuan matematika siswa dapat dilihat
pada tabel 3.
Tabel 3. Tingkat Kemampuan matematika siswa
Tingkat
Nilai
Rendah

Nilai tes < 60

Sedang

60 ≤ nilai tes < 80

Tinggi

Nilai tes ≥ 80

H. Gender
Gender seringkali dimaknai dengan pengertian jenis kelamin, seperti halnya seks..
Menurut Mansour (2008: 8), istilah gender biasanya mengacu pada sifat yang melekat secara
sosial maupun kultural. Misalnya perempuan dikenal lemah lembut, emosional, dan keibuan.
Sedangkan laki-laki dianggap kuat, jantan, perkasa, dan rasional. Pada penelitian ini, Gender
adalah jenis kelamin yang mengacu terhadap sifat yang melekat pada proses berpikir
dalam menyelesaikan masalah.
I. Kerangka Konseptual
Penyelesaian masalah memerlukan strategi dalam menyelesaikannya. Penyelesaian
masalah tidak lepas dari tokoh Polya. Langkah-langkah penyelesaian masalah matematika
mengacu pada Polya, yang meliputi: (1) Memahami Masalah, (2) Merencanakan
Penyelesaian, (3) Melaksanaan Rencana Penyelesaian, serta (4) Memeriksa Kembali
Profil proses berpikir siswa dapat diselidiki berdasar kemampuan matematika dan
gender. Kerangka teori dalam penelitian ini pada gambar 7.
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Penyelesaian masalah
pemrograman linear

Kemampuan matematika
dan gender

Proses berpikir

Perilaku

Langkah Polya:
1. Memahami Masalah
2. Menyusun Rencana
Penyelesaian
3. Melaksanakan Rencana
4. Memeriksa Kembali

Keterangan:
: urutan kegiatan
: siklus jika diperlukan
: hasil yang diperoleh
: kegiatan yang dilakukan

Profil Proses Berpikir berdasar
kemampuan matematika serta
gender dalam menyelesaikan
masalah pemrograman linear
dengan menggunakan langkah
Polya

: Pilihan

BAB III
Gambar 4. Kerangka
Konseptual Penelitian
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif eksploratif dengan mengunakan
pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk
memahami fenomena apa tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalkan
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk
kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan
berbagai metode ilmiah (Moleong 2008: 6). Paradigma penelitian kualitatif adalah model
atau pola memandang suatu hal atau masalah secara ―apa adanya‖, ―utuh‖, ―alami‖ secara
―mendalam‖ masalah itu untuk mencari atau menguatkan kebenarannya, juga dapat
dikatakan ―apa yang ada dibalik gejala‖ (R.Soejadi 2008: 4). Dalam penelitian ini,
penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami apa yang ada
dibalik gejala yang dialami subjek penelitian secara apa adanya, utuh, alami, dan
mendalam.
B. Subjek Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMA. Subjek pada penelitian dipilih siswa SMA,
C. Instrumen Penelitian
Instrumen Penelitian ini terdiri dari Instrumen Utama Penelitian dan Instrumen
Pendukung Penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen utama penelitian adalah peneliti
sendiri. Instrumen Pendukung Penelitian ini adalah Soal Tes Kemampuan Matematika
(TKM), Lembar Tugas Penyelesaian Masalah (TPM), Pedoman Pengamatan dan Wawancara
(PW), serta Alat Perekam.
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D. Metode Pemilihan Subjek Penelitian
Langkah-langkah dalam Pemilihan subjek dalam penelitian ini adalah:
1. Menentukan kelas calon subjek.
2. Beberapa calon subyek yang terdiri siswa laki-laki dan perempuan diberi Tes
Kemampuan Matematika (TKM) untuk dikerjakan.
3. Memeriksa hasil pengerjaan TKM, kemudian menentukan nilai siswa dan dikategorikan
E. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, data utama yang diperlukan adalah hasil kerja siswa dan
wawancara antara peneliti dengan siswa.

hasil

F. Metode Analisis Data
Analisis data penelitian ini berupa analisis hasil Penyelesaian masalah pemrograman
linear secara tertulis dan hasil Pengamatan atau Wawancara. Teknik analis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah model alur. Dalam model tersebut ada beberapa tahap
kegiatan dalam analis data, yaitu tahap Klasifikasi Data, tahap Reduksi Data, tahap
Penyajian data, dan tahap Penarikan Kesimpulan.
Data valid
Klasifikasi data
Reduksi data
Penyajian data
Penarikan kesimpulan

Profil Proses Berpikir berdasar kemampuan matematika
serta gender dalam menyelesaikan masalah pemrograman
linear

Gambar 9. Metode Analisis Data
G. Rencana Pengujian Keabsahan Data
Validitas dalam penelitian ini identik dengan Triangulasi. Triangulasi ada dua
macam, yaitu Triangulasi metode dan Triangulasi waktu. Pada penelitian ini triangulasi
yang digunakan adalah Triangulasi waktu.
H. Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian ini ada dua tahap:
1. Tahap Persiapan
a. Merancang Instrumen-instrumen pendukung:
1) Tes Kemampuan Matematika (TKM).
2) Tugas Penyelesaian Masalah (TPM).
3) Pedoman Pengamatan dan Wawancara (PW).
b. Melakukan Validasi, terhadap:
1) Tugas Penyelesaian Masalah (TPM).
2) Pedoman Pengamatan dan Wawancara (PW).

459

2. Tahap Pelaksanaan dan Analisis Data
a. Memilih subjek penelitian
b. Memberi subjek Tugas Penyelesaian Masalah.
c. Melaksanakan Pengamatan dan Wawancara.
d. Melakukan analisis Pengamatan dan Wawancara.
e. Mendeskripsikan hasil analisis data berupa profil berpikir siswa
PAPARAN DAN ANALISIS DATA PENELITIAN
Sebelum paparan dan analisis data penelitian dibahas Pengembanan Instrumen Penelitian,
Pengembangan Subjek Penelitian, dan Jadwal Penelitian.
A. Pengembangan Instrumen Penelitian
Pengembangan Instrumen Penelitian dalam penelitian ini meliputi Pengembangan Tes
Kemampuan Matematika, Pengembangan Tes Penyelesaian Masalah, serta Pengembangan
Pedoman Pengamatan dan wawancara
1. Pengembangan Tes Kemampuan Matematika (TKM)
TKM diambil dari soal-soal Unas SMP. Dengan demikian, soal tidak perlu diuji
kembali. Soal dipilih menurut strandar Kompetensi Dasar matematika SMP. Soal yang
terpilih sebanyak 10 soal dan semua soal dibuat soal uraian. Dikarenakan soal-soal Unas
SMP berupa soal pilihan ganda maka soal-soal tersebut disesuaikan dengan bentuk soal
uraian. Setiap soal dinilai menurut rubrik soal. Maksimal satu soal bernilai 10, sehingga
nilai semua maksimal bernilai 100.
2. Pengembangan Tes Penyelesaian Masalah (TPM)
TPM dirancang untuk memperoleh dan mengungkap profil proses berpikir siswa
SMA dalam menyelesaikan masalah pemrograman linear ditinjau dari kemampuan
matematika dan gender. TPM diberikan kepada subjek penelitian yang terpilih. Soal-soal
pada TPM adalah suatu soal masalah pemrograman linear yang penyelesaiannya berbeda
dengan yang umum diajarkan.
3. Pengembangan Pedoman Pengamatan dan wawancara
Apa yang dipikirkan subjek pada saat menyelesaikan masalah pemrograman linear
tidak semua tertuang secara tertulis pada lembar jawaban. Oleh karena itu, pengamatan
dan wawancara penting untuk dilakukan. Metode Pengamatan dan wawancara yang
dilakukan memperhatikan metode menyelesaikan masalah pemrograman linear.
B. Pengembangan Subjek Penelitian
Langkah pertama dalam pengembangan subjek penelitian adalah menentukan kelas
calon subjek. Kelas calon subjek yang terpilih adalah kelas XI MIPA 7 SMA Negeri 1
Ngawi Tahun Pelajaran 2014/2015. Hal ini dikarenakan kelas tersebut diajar oleh peneliti,
sehingga peneliti mengetahui karakter masing-masing calon subjek.
C. Jadwal Penelitian
Penelitian di awali dengan pembuatan proposal selama satu tahun. Mulai Oktober
2013 hingga oktober 2014. Setelah proposal disetujui promotor dan koopromotor, proposal
didaftar untuk dilakukan pengujian. Pengujian proposal dilaksanakan pada bulan Januari
2015. Pada pertengahan bulan Pebruari 2015 hingga Mei 2015 dilakukan pembuatan
instrumen penelitian dan dilanjutkan validasi ke validator. Pada bulan Mei 2015, hasil
pengamatan dan pengamatan dan wawancara terhadap subjek di paparkan dan dianalisis lalu
dituangkan sebagai Bab IV laporan disertasi ini. Hasil paparan dan analisis data penelitian
tersebut dibahas pada Bab V laporan Disertasi ini. Setelah itu, dilakukan penyimpulan dan
dituangkan pada Bab VI.
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D. Analisis Data Subjek Perempuan Berkemampuan Matematika Tinggi (PT)
1. Analisis Data Proses Berpikir PT Dalam Memahami Masalah
Komponen proses berpikir PT dalam memahami masalah adalah menerima
informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, dan memanggil kembali
informasi. Kompetensi dasar kemampuan matematika yang muncul adalah (1)
Memahami pengertian dan notasi himpunan, serta penyajiannya. (2) Memahami
pengertian dan notasi himpunan, serta penyajiannya (3) Memahami relasi dan fungsi (4)
Memahami relasi dan fungsi. Indikator yang muncul adalah emosional.
2. Analisis Data Proses Berpikir PT dalam Menyusun Rencana Penyelesaian
Komponen proses berpikir PT dalam menyusun rencana penyelesaian adalah
mengolah informasi, menyimpan informasi, dan memanggil kembali informasi.
Kompetensi dasar kemampuan matematika yang muncul adalah (1) Menyelesaikan
masalah pemrograman linear (2) Memahami relasi dan fungsi (3) Menyajikan data
dalam bentuk tabel (4) Menyelesaikan masalah pemrograman linear (5) Menyelesaikan
masalah pemrograman linear. Indikator yang muncul adalah emosional.
3. Analisis Data Proses Berpikir PT Dalam Melaksanakan Rencana
Komponen proses berpikir PT dalam melaksanakan rencana penyelesaian adalah
mengolah informasi, menyimpan informasi, dan memanggil kembali informasi.
Kompetensi dasar kemampuan matematika yang muncul adalah (1) Membuat model
matematika dari masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear
satu variabel (2) Membuat sketsa grafik fungsi aljabar sederhana pada sistem koordinat
Cartesius (3) Menyelesaikan sistem persamaan linear satu variabel (4) Membuat sketsa
grafik fungsi aljabar sederhana pada sistem koordinat Cartesius dari pertidaksamaan
linear satu variabel (5) Menentukan nilai fungsi (6) Menentukan nilai fungsi (7)
Menyelesaikan masalah pemrograman linear. Indikator yang muncul adalah emosional.
4. Analisis Data Proses Berpikir PT dalam Memeriksa Kembali
Komponen proses berpikir PT dalam memeriksa kembali adalah mengolah
informasi, menyimpan informasi, dan memanggil kembali informasi. Kompetensi dasar
kemampuan matematika yang muncul adalah (1) Mengenali bentuk aljabar dan unsurunsurnya (2) Menyelesaikan masalah pemrograman linear (3) Menggunakan sifat-sifat
operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dalam pemecahan masalah (4) Menyelesaikan
masalah pemrograman linear (5) Menyelesaikan masalah pemrograman linear dalam
kehidupan sehari-hari. Indikator yang muncul adalah emosional.
E. Analisis Data Subjek Perempuan Berkemampuan Matematika Sedang (PS)
1. Analisis Data Proses Berpikir PS Dalam Memahami Masalah
Komponen proses berpikir PS dalam memahami masalah adalah menerima
informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, dan memanggil kembali
informasi. Kompetensi dasar kemampuan matematika yang muncul adalah 1)
Memahami pengertian dan notasi himpunan, serta penyajiannya (2) Memahami
pengertian dan notasi himpunan, serta penyajiannya (3) Memahami relasi dan fungsi.
Indikator yang muncul adalah manja, hal ini berdasar pengamatan dan wawancara
bahwa apa yang dilakukan dan bagaimana cara menjawabnya terkesan manja.
2. Analisis Data Proses Berpikir PS Dalam Menyusun Rencana Penyelesaian
Komponen proses berpikir PT dalam memeriksa kembali adalah mengolah
informasi, menyimpan informasi, dan memanggil kembali informasi. Kompetensi
Dasar Kemampuan matematika yang muncul adalah (1) Membuat model matematika
dari masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel
(2) Membuat sketsa grafik fungsi aljabar sederhana pada sistem koordinat Cartesius (3)
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Menyelesaikan sistem persamaan linear satu variabel. (4) Menentukan nilai fungsi (5)
Menyelesaikan masalah pemrograman linear. Indikator yang muncul adalah manja.
3. Analisis Data Proses Berpikir PS Dalam Memeriksa Kembali
Komponen proses berpikir PS dalam memeriksa kembali adalah mengolah
informasi, menyimpan informasi, dan memanggil kembali informasi. Kompetensi
Dasar Kemampuan matematika yang muncul adalah (1) Mengenali bentuk aljabar dan
unsur-unsurnya 2). (2) Menyelesaikan masalah pemrograman linear (3) Menyelesaikan
masalah pemrograman linear dalam kehidupan sehari-hari. Indikator yang muncul
manja.
F. Analisis Data Subjek Perempuan Berkemampuan Matematika Rendah (PR)
Komponen proses berpikir PR dalam memahami masalah adalah menerima
informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, dan memanggil kembali informasi.
Kompetensi dasar kemampuan matematika yang muncul adalah (1) Memahami pengertian
dan notasi himpunan, serta penyajiannya (2) Memahami relasi dan fungsi. Indikator yang
muncul lemah lembut.
Komponen proses berpikir PR dalam menyusun rencana penyelesaian adalah
mengolah informasi, menyimpan informasi, dan
memanggil kembali informasi.
Kompetensi dasar kemampuan matematika yang muncul adalah (1) Menyelesaikan masalah
pemrograman linear (2) Menyajikan data dalam bentuk tabel (3) Menyelesaikan masalah
pemrograman linear. Indikator yang muncul adalah lemah lembut.
Komponen proses berpikir PR dalam melaksanakan rencana adalah mengolah
informasi, menyimpan informasi, dan memanggil kembali informasi. Kompetensi dasar
kemampuan matematika yang muncul adalah (1) Membuat model matematika dari masalah
yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel (2) Membuat
sketsa grafik fungsi aljabar sederhana pada sistem koordinat Cartesius (3) Menyelesaikan
model matematika dari masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel
(4) Menyelesaikan masalah pemrograman linear. Indikator yang muncul adalah lemah
lembut.
Komponen proses berpikir PR dalam memeriksa kembali adalah mengolah
informasi, menyimpan informasi, dan memanggil kembali informasi. Kompetensi dasar
kemampuan matematika yang muncul adalah (1) Mengenali bentuk aljabar dan unsurunsurnya). (2) Menyelesaikan masalah pemrograman linear (3) Menyelesaikan masalah
pemrograman linear dalam kehidupan sehari-hari. Indikator yang muncul adalah lemah
lembut.
G. Analisis Data Subjek Laki-laki Berkemampuan Matematika Tinggi (LT)
Komponen proses berpikir LT dalam memahami masalah adalah menerima
informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, dan memanggil kembali informasi.
Kompetensi Kemampuan matematika yang muncul adalah (1) Memahami pengertian dan
notasi himpunan, serta penyajiannya (2) Memahami pengertian dan notasi himpunan, serta
penyajiannya. (3) Memahami relasi dan fungsi (4) Memahami relasi dan fungsi. Indikator
yang muncul adalah berwibawa.
Komponen proses berpikir LT dalam menyusun rencana penyelesaian adalah
mengolah informasi, menyimpan informasi, dan
memanggil kembali informasi.
Kompetensi kemampuan matematika yang muncul adalah (1) Menyelesaikan masalah
pemrograman linear) (2). Memahami relasi dan fungsi (3) Menyajikan data dalam bentuk
tabel (4) Menyelesaikan masalah pemrograman linear (5) Menyelesaikan masalah
pemrograman linear (6) Menyelesaikan masalah pemrograman linear. Indikator yang
muncul adalah berwibawa.
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Komponen proses berpikir LT dalam melaksanakan rencana penyelesaian adalah
mengolah informasi, menyimpan informasi, dan
memanggil kembali informasi.
Kompetensi Kemampuan matematika yang muncul adalah (1) Membuat model matematika
dari masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel (2)
Mengenali bentuk aljabar dan unsur-unsurnya (3) Membuat sketsa grafik fungsi aljabar
sederhana pada sistem koordinat Cartesius (4) Menyelesaikan sistem persamaan linear satu
variabel (5) Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan
pertidaksamaan linear satu variabel (6). Menentukan nilai fungsi (7) Menentukan nilai
fungsi (8) Menyelesaikan masalah pemrograman linear. Indikator yang muncul adalah
berwibawa.
Komponen proses berpikir LT dalam memeriksa kembali adalah mengolah
informasi, menyimpan informasi, dan
memanggil kembali informasi. Kompetensi
kemampuan matematika yang muncul adalah (1) Mengenali bentuk aljabar dan unsurunsurnya. (2) Menyelesaikan masalah pemrograman linear (3) Menggunakan sifat-sifat
operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dalam pemecahan masalah (4) Menyelesaikan
masalah pemrograman linear (5) Menyelesaikan masalah pemrograman linear dalam
kehidupan sehari-hari. Indikator yang muncul adalah berwibawa.
H. Paparan dan Analisis Data Subjek Laki-laki Berkemampuan Matematika Sedang
(LS)
Komponen proses berpikir LS dalam memahami masalah adalah menerima
informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, dan memanggil kembali informasi.
Kompetensi Kemampuan matematika yang muncul adalah (1) Memahami pengertian dan
notasi himpunan, serta penyajiannya (2) Memahami relasi dan fungsi. Indikator yang
muncul adalah tegas.
Komponen proses berpikir LS dalam menyusun rencana penyelesaian adalah
mengolah informasi, menyimpan informasi, dan
memanggil kembali informasi.
Kompetensi kemampuan matematika yang muncul adalah (1) Memahami relasi dan fungsi
(2) Menyajikan data dalam bentuk tabel (3) Menyelesaikan masalah pemrograman linear (4)
Menyelesaikan masalah pemrograman linear. Indikator yang muncul adalah tegas.
Komponen proses berpikir LS dalam melaksanakan rencana penyelesaian adalah
mengolah informasi, menyimpan informasi, dan
memanggil kembali informasi.
Kompetensi dasar kemampuan matematika yang muncul adalah (1) Membuat model
matematika dari masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu
variabel (2) Membuat sketsa grafik fungsi aljabar sederhana pada sistem koordinat Cartesius
(3) Menentukan nilai fungsi). (4) Menyelesaikan masalah pemrograman linear. Indikator
yang muncul adalah tegas.
Komponen proses berpikir LS dalam memeriksa kembali adalah mengolah
informasi, menyimpan informasi, dan
memanggil kembali informasi. Kompetensi
Kemampuan matematika yang muncul adalah (1) Mengenali bentuk aljabar dan unsurunsurnya (2) Menyelesaikan masalah pemrograman linear (3) Menggunakan sifat-sifat
operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dalam pemecahan masalah. (4) Menyelesaikan
masalah pemrograman linear dalam kehidupan sehari-hari. Indikator yang muncul adalah
kesan tegas.
I. Analisis Data Subjek Laki-laki Berkemampuan Matematika Rendah (LR)
Komponen proses berpikir LR dalam memahami masalah adalah menerima
informasi, mengolah informasi, dan menyimpan informasi. Kompetensi Kemampuan
matematika yang muncul adalah (1) Memahami pengertian dan notasi himpunan, serta
penyajiannya. Indikator yang muncul adalah lamban.
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Komponen proses berpikir LR dalam menyusun rencana penyelesaian adalah
mengolah informasi dan menyimpan informasi. Kompetensi kemampuan matematika yang
muncul adalah (1) Memahami relasi dan fungsi (2) Menyajikan data dalam bentuk tabel.
Indikator yang muncul adalah lamban.
Komponen proses berpikir LR dalam melaksanakan rencana penyelesaian adalah
mengolah informasi dan menyimpan informasi. Kompetensi dasar kemampuan matematika
yang muncul adalah (1) Membuat model matematika dari masalah yang berkaitan dengan
persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel (2) Membuat sketsa grafik fungsi aljabar
sederhana pada sistem koordinat Cartesius (3) Menentukan nilai fungsi. Indikator yang
muncul adalah lamban.
Komponen proses berpikir LR dalam memeriksa kembali adalah mengolah
informasi dan menyimpan informasi. Kompetensi Kemampuan matematika yang muncul
adalah (1) Mengenali bentuk aljabar dan unsur-unsurnya (2) Menggunakan sifat-sifat
operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dalam pemecahan masalah. Indikator yang
muncul adalah lamban.
PEMBAHASAN
A. Profil Proses Berpikir Subjek Berkemampuan Matematika Tinggi Dalam
Menyelesaikan Masalah Pemrograman Linear
1. Profil Proses Berpikir Subjek Perempuan Berkemampuan Matematika Tinggi
(PT) Dalam Menyelesaikan Masalah Pemrograman Linear
a. Memahami Masalah
Tahapan Berpikir
Profil Proses Berpikir Subjek PT
Menerima Informasi
PT menerima informasi dari soal dengan cara membaca
soal
Mengolah Informasi
PT mengolah informasi untuk memahami masalah dengan
cara membaca soal hingga menemukan inti masalah
Menyimpan Informasi PT menyimpan informasi untuk memahami masalah
hingga menemukan apa yang diketahui. Selain itu, PT
juga menemukan apa yang dicari
Memanggil Kembali
PT memanggil kembali informasi untuk memahami
Informasi
masalah dengan cara mengaitkan antara yang diketahui
dan yang dicari. Selain itu, PT meyakinkan kelayakan soal
untuk diselesaikan
b. Menyusun Rencana Penyelesaian
Tahapan Berpikir
Profil Proses Berpikir Subjek PT
Mengolah Informasi
PT mengolah informasi dalam menyusun rencana
penyelesaian hingga menemukan ide penyelesaian
masalah, Selain itu PT menggunakan data-data yang
tersaji
Menyimpan Informasi PT menyimpan informasi dalam menyusun rencana
hingga dapat membuat tabel
Memanggil Kembali
PT memanggil kembali informasi dengan mengingat
Informasi
kembali masalah yang berkaitan dengan masalah tersebut,
namun penyelesaiannya tidak ingat . Walaupun begitu,
PT menemukan langkah-langkah penyelesaian
c. Melaksanakan Rencana
Tahapan Berpikir
Mengolah Informasi
Menyimpan Informasi

Profil Proses Berpikir Subjek PT
PT mengolah informasi dengan memberi notasi
PT menyimpan informasi dengan tidak dapat
menggunakan notasi yang diberikan.
PT membuat
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Memanggil Kembali
Informasi
d. Memeriksa Kembali
Tahapan Berpikir
Mengolah Informasi
Menyimpan Informasi

Memanggil Kembali
Informasi

gambar yang berkaitan dengan penyelesaian. PT mencari
titik potong persamaan. PT membuat daerah penyelesaian.
PT menguji dengan titil-titik.
Selanjutnya, PT
menyimpulkan jawaban
PT memanggil kembali informasi memberi alasan
perolehan jawaban tersebut

Profil Proses Berpikir Subjek PT
PT mengolah informasi dengan meyakinkan bahwa
persamaan yang dibuat sudah benar
PT menyimpan informasi dengan memeriksa proses
penyelesaian masalah tersebut,. Selanjutnya PT
melakukan perhitungan ulang
PT memanggil kembali informasi meyakinkan bahwa
jawaban tersebut sudah layak,. PT dapat menjelaskan
konsekuensinya secara luas

2. Profil Proses Berpikir Subjek Laki-laki Berkemampuan Matematika Tinggi (LT)
Dalam Menyelesaikan Masalah Pemrograman Linear
a. Memahami Masalah
Tahapan Berpikir
Profil Proses Berpikir Subjek LT
Menerima Informasi
LT menerima informasi dari soal dengan cara membaca
soal sambil diam. LT dapat menjelaskan soal secara lesan
Mengolah Informasi
LT mengolah informasi dengan cara membaca soal hingga
menemukan inti masalah
Menyimpan Informasi LT menyimpan informasi dengan cara menemukan apa
yang diketahui. Selain itu, LT juga menemukan apa yang
dicari
Memanggil Kembali
LT memanggil kembali informasi dengan cara mengaitkan
Informasi
antara yang diketahui dan yang dicari. Selain itu, LT
meyakinkan kelayakan soal untuk diselesaikan
b. Menyusun Rencana Penyelesaian
Tahapan Berpikir
Profil Proses Berpikir Subjek LT
Mengolah Informasi
LT mengolah informasi dalam menyusun rencana
penyelesaian hingga menemukan ide penyelesaian
masalah, , Selain itu LT menggunakan data-data yang
tersaji
Menyimpan Informasi LT menyimpan informasi dalam menyusun rencana
penyelesaian dengan cara akan membuat tabel
Memanggil Kembali
LT memanggil kembali informasi dalam menyusun
Informasi
rencana penyelesaian dengan mengingat kembali masalah
yang berkaitan dengan masalah tersebut serta
penyelesaiannya,. serta penyelesaiannya Selanjutnya LT
menemukan langkah-langkah penyelesaian, yakni
ditentukan persamaannya,
c. Melaksanakan Rencana
Tahapan Berpikir
Mengolah Informasi
Menyimpan Informasi

Profil Proses Berpikir Subjek LT
LT mengolah informasi memberi notasi
LT menyimpan informasi menggunakan notasi yang
diberikan. Membuat gambar yang berkaitan dengan
penyelesaian). Mencari titik potong persamaan Membuat
daerah penyelesaian. Menguji dengan titil-titik,.
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Memanggil Kembali
Informasi
d. Memeriksa Kembali
Tahapan Berpikir
Mengolah Informasi
Menyimpan Informasi

Memanggil Kembali
Informasi

Menyimpulkan jawaban
LT memanggil kembali informasi dengan memberi alasan
perolehan jawaban tersebut

Profil Proses Berpikir Subjek LT
LT meyakinkan bahwa persamaan yang dibuat sudah
benar
LT memeriksa kembali dengan memeriksa proses
penyelesaian masalah tersebut,. Selanjutnya LT
melakukan perhitungan ulang,
LT memeriksa kembali dengan cara meyakinkan bahwa
jawaban tersebut sudah layak,. LT dapat mengetahui
konsekuensinya secara luas

B. Profil Proses Berpikir Subjek Berkemampuan Matematika Sedang Dalam
Menyelesaikan Masalah Pemrograman Linear
1. Profil Proses Berpikir Subjek Perempuan Berkemampuan Matematika Sedang
(PS) Dalam Menyelesaikan Masalah Pemrograman Linear
a. Memahami Masalah
Tahapan Berpikir
Profil Proses Berpikir Subjek PS
Menerima Informasi
PS menerima informasi dengan membaca soal sambil
diam
Mengolah Informasi
PS mengolah informasi dengan menemukan inti masalah
Menyimpan Informasi PS menyimpan informasi dengan cara menemukan apa
yang diketahui sesuai data yang diketahui dalam soal.
Selain itu, PS juga menemukan apa yang dicari
Memanggil Kembali
PS memanggil kembali informasi dengan mengaitkan
Informasi
antara yang diketahui dan yang dicari
b. Menyusun Rencana Penyelesaian
Tahapan Berpikir
Profil Proses Berpikir Subjek PS
Mengolah Informasi
PS mengolah informasi dengan tidak menemukan ide
penyelesaian masalah, , Selain itu PS menggunakan datadata yang tersaji
Menyimpan Informasi PS menyimpan informasi membuat tabel
Memanggil Kembali
PS memanggil kembali informasi dengan tidak mengingat
Informasi
kembali masalah yang berkaitan dengan masalah tersebut
serta penyelesaiannya Selanjutnya, PS menemukan
langkah-langkah penyelesaian
c. Melaksanakan Rencana
Tahapan Berpikir
Profil Proses Berpikir Subjek PS
Mengolah Informasi
PS mengolah informasi memberi notasi
Menyimpan Informasi PS menyimpan informasi dengan tidak dapat
menggunakan notasi yang diberikan. PS membuat gambar
grafik yang berkaitan dengan penyelesaian,. PS Mencari
titik potong persamaan. PS Tidak membuat daerah
penyelesaian, Tidak Menguji dengan titik-titik
PS
menyimpulkan jawaban
Memanggil Kembali
PS memanggil kembali informasi memberi alasan
Informasi
perolehan jawaban tersebut
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d. Memeriksa Kembali
Tahapan Berpikir
Mengolah Informasi
Menyimpan Informasi

Memanggil Kembali
Informasi

Profil Proses Berpikir Subjek PS
PS mengolah informasi dengan yakin bahwa persamaan
yang dibuat sudah benar
PS menyimpan informasi dengan memeriksa proses
penyelesaian masalah tersebut. Selanjutnya PS tidak
melakukan perhitungan ulang. PS tidak mengetahui
penyelesaian cara
PS memanggil kembali informasi dengan tidak dapat
meyakinkan bahwa jawaban tersebut sudah layak, layak .
PS dapat menjelaskan konsekuensinya secara luas,

2. Profil Proses Berpikir Subjek Laki-laki Berkemampuan Matematika Sedang (LS)
Dalam Menyelesaikan Masalah Pemrograman Linear
a. Memahami Masalah
Tahapan Berpikir
Profil Proses Berpikir Subjek LS
Menerima Informasi
LS membaca soal sambil diam
Mengolah Informasi
LS mengolah informasi menemukan inti masalah
Menyimpan Informasi LS menyimpan informasi dengan tidak menemukan apa
yang diketahui, LS juga menemukan apa yang dicari
Memanggil Kembali
LS memanggil kembali informasi tidak dapat mengaitkan
Informasi
antara yang diketahui dan yang dicari, LS hanya yakin ada
kaitan tersebut. LS meyakinkan bahwa soal layak
diselesaikan
b. Menyusun Rencana Penyelesaian
Tahapan Berpikir
Profil Proses Berpikir Subjek LS
Mengolah Informasi
LS mengolah informasi menemukan ide penyelesaian
masalah, yakni dengan cara menggunakan persamaan,
Selain itu LS menggunakan data-data yang tersaji dengan
cara dibuat tabel
Menyimpan Informasi LS menyimpan informasi membuat tabel
Memanggil Kembali
LS memanggil kembali informasi mengingat kembali
Informasi
masalah yang berkaitan dengan masalah tersebut serta
penyelesaiannya
c. Melaksanakan Rencana
Tahapan Berpikir
Profil Proses Berpikir Subjek LS
Mengolah Informasi
LS mengolah informasi dengan memberi notasi
Menyimpan Informasi LS menyimpan informasi dengan tidak dapat
menggunakan notasi yang diberikan (LS31.S1), (LS31.S3).
Alasan tersebut tidak sesuai dengan penggunaan notasi
yang diberikan. PS membuat gambar yang berkaitan
dengan penyelesaian PS tidak mencari titik potong
persamaan. Alasan tersebut kurang tepat. PS tidak
membuat daerah penyelesaian. PS menguji dengan titiltitik. PS tidak menyimpulkan jawaban
Memanggil Kembali
LS memanggil kembali informasi memberi alasan
Informasi
perolehan jawaban tersebut
d. Memeriksa Kembali
Tahapan Berpikir
Mengolah Informasi
Menyimpan Informasi

Profil Proses Berpikir Subjek LS
LS mengolah informasi dengan meyakinkan bahwa
persamaan yang dibuat sudah benar
LS menyimpan informasi dengan memeriksa proses
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Memanggil Kembali
Informasi

penyelesaian masalah tersebut,. Selanjutnya LS
melakukan perhitungan ulang,
LS memanggil kembali informasi dengan tidak dapat
meyakinkan bahwa jawaban tersebut sudah layak, . LS
mengetahui konsekuensinya secara luas

C. Profil Proses Berpikir Subjek Berkemampuan Matematika Rendah Dalam
Menyelesaikan Masalah Pemrograman Linear
1. Profil Proses Berpikir Subjek Perempuan Berkemampuan Matematika Rendah
(PR) Dalam Menyelesaikan Masalah Pemrograman Linear
a. Memahami Masalah
Tahapan Berpikir
Profil Proses Berpikir Subjek PR
Menerima Informasi
PR menerima informasi membaca soal sambil menunjuknunjuk dengan pulpen ditangannya
Mengolah Informasi
PR mengolah informasi dengan menemukan inti masalah
Menyimpan Informasi PR menyimpan informasi dengan tidak menemukan apa
yang diketahui
Memanggil Kembali
PR memanggil kembali informasi dengan tidak
Informasi
mengaitkan antara yang diketahui dan yang dicari
b. Menyusun Rencana Penyelesaian
Tahapan Berpikir
Profil Proses Berpikir Subjek PR
Mengolah Informasi
PR mengolah informasi menemukan ide penyelesaian
masalah
Menyimpan Informasi PR menyimpan informasi dengan membuat tabel
Memanggil Kembali
PR memanggil kembali informasi dengan mengingat
Informasi
kembali masalah yang berkaitan dengan masalah tersebut
namun tidak ingat cara menyelesaikannnya
c. Melaksanakan Rencana
Tahapan Berpikir
Profil Proses Berpikir Subjek PR
Mengolah Informasi
PR mengolah informasi dengan memberi notasi
Menyimpan Informasi PR menyimpan informasi dengan tidak dapat
menggunakan notasi yang diberikan.
PR Membuat
gambar yang berkaitan dengan penyelesaian PR tidak
mencari titik potong persamaan. PR membuat daerah
penyelesaian. PR tidak menguji dengan titik-titik,
alasannya karena yang disediakan titik-titiknya. PR tidak
menyimpulkan jawaban
Memanggil Kembali
PR memanggil kembali informasi memberi alasan
Informasi
perolehan jawaban tersebut
d. Memeriksa Kembali
Tahapan Berpikir
Mengolah Informasi
Menyimpan Informasi

Memanggil Kembali
Informasi

Profil Proses Berpikir Subjek PR
PR mengolah informasi dengan meyakinkan bahwa
persamaan yang dibuat sudah benar
PR menyimpan informasi dengan memeriksa kembali
dengan memeriksa proses penyelesaian masalah tersebut,
(PR41.S4).
PR memanggil kembali informasi dengan tidak
meyakinkan bahwa jawaban tersebut sudah layak,.
Namun, PR dapat menyebutkan konsekuensinya secara
luas,
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2. Profil Proses Berpikir Subjek Laki-laki Berkemampuan Matematika Rendah (LR)
Dalam Menyelesaikan Masalah Pemrograman Linear
a. Memahami Masalah
Tahapan Berpikir
Profil Proses Berpikir Subjek LR
Menerima Informasi
LR membaca soal sambil memegang pupen ditangannya
sesekali pulpen itu disodok-sodokkan ke jangggutnya
Mengolah Informasi
LR mengolah informasi menemukan inti masalah
Menyimpan Informasi LR menyimpan informasi menemukan apa yang diketahui.
Namun LR tidak menemukan apa yang dicari
Memanggil Kembali
PR memanggil kembali informasi untuk memahami
Informasi
masalah dengan cara tidak mengaitkan antara yang
diketahui dan yang dicari
b. Menyusun Rencana Penyelesaian
Tahapan Berpikir
Profil Proses Berpikir Subjek LR
Mengolah Informasi
LR mengolah informasi dengan tidak menemukan ide
penyelesaian masalah,. Namun LR dapat menggunakan
data-data yang tersaji
Menyimpan Informasi LR menyimpan informasi dengan cara membuat tabel
Memanggil Kembali
LR memanggil kembali informasi tidak mengingat
Informasi
kembali masalah yang berkaitan dengan masalah tersebut
(LR21.S6) Selanjutnya LR juga tidak menemukan
langkah-langkah penyelesaian
c. Melaksanakan Rencana
Tahapan Berpikir
Profil Proses Berpikir Subjek LR
Mengolah Informasi
LR mengolah informasi memberi notasi
Menyimpan Informasi LR menyimpan informasi dengan tidak dapat
menggunakan notasi yang diberikan PR
Membuat
gambar yang berkaitan dengan penyelesaian. PR tidak
mencari titik potong persamaan, PR tidak membuat daerah
penyelesaian,. Alasan tersebut tidak sesuai dengan
kegunaan daerah penyelesaian. PR Menguji dengan titiltitik. PR tidak menyimpulkan jawaban
Memanggil Kembali
LR memanggil kembali informasi dengan cara tidak dapat
Informasi
memberi alasan perolehan jawaban tersebut
d. Memeriksa Kembali
Tahapan Berpikir
Mengolah Informasi
Menyimpan Informasi

Memanggil Kembali
Informasi

Profil Proses Berpikir Subjek LR
LR mengolah informasi meyakinkan bahwa persamaan
yang dibuat sudah benar,
LR menyimpan informasi dengan tidak dapat memeriksa
proses penyelesaian masalah tersebut,. Selanjutnya LR
melakukan perhitungan ulang
LR tidak dapat meyakinkan bahwa jawaban tersebut sudah
layak,

PENUTUP
A. Simpulan
1. Kemampuan Matematika Tinggi
a. Perempuan Berkemampuan Matematika Tinggi
Proses berpikir mulai dari menerima informasi, mengolah informasi,
menyimpan informasi, hingga memanggil kembali informasi dilakukan dengan
hamper sempurna. Sedangkan kompetensi dasar matematika yang muncul saat
469

menyelesaikan masalah pemrograman linear sangat banyak. Selanjutnya Indikator
yang muncul emosional
b. Laki-laki Berkemampuan Matematika Tinggi
Proses berpikir mulai dari menerima informasi, mengolah informasi,
menyimpan informasi, hingga memanggil kembali informasi dilakukan dengan
hamper sempurna. Sedangkan kompetensi dasar matematika yang muncul saat
menyelesaikan masalah pemrograman linear sangat banyak. Selanjutnya Indikator
yang muncul berwibawa
2. Kemampuan Matematika Sedang
a. Perempuan Berkemampuan Matematika Sedang
Proses berpikir mulai dari menerima informasi, mengolah informasi,
menyimpan informasi, hingga memanggil kembali informasi dilakukan dengan
baik. Sedangkan kompetensi dasar matematika yang muncul saat menyelesaikan
masalah pemrograman linear cukup banyak. Selanjutnya Indikator yang muncul
manja
b. Laki-laki Berkemampuan Matematika Sedang
Proses berpikir mulai dari menerima informasi, mengolah informasi,
menyimpan informasi, hingga memanggil kembali informasi dilakukan dengan
baik. Sedangkan kompetensi dasar matematika yang muncul saat menyelesaikan
masalah pemrograman linear cukup banyak. Selanjutnya Indikator yang muncul
tegas
3. Kemampuan Matematika Rendah
a. Perempuan Berkemampuan Matematika Rendah
Proses berpikir mulai dari menerima informasi, mengolah informasi,
menyimpan informasi, hingga memanggil kembali informasi dilakukan dengan
kurang. Sedangkan kompetensi dasar matematika yang muncul saat menyelesaikan
masalah pemrograman linear sedikit. Selanjutnya Indikator yang muncul lemah
lembut.
b. Laki-laki Berkemampuan Matematika Rendah
Proses berpikir mulai dari menerima informasi, mengolah informasi,
menyimpan informasi, hingga memanggil kembali informasi dilakukan dengan
kurang. Sedangkan kompetensi dasar matematika yang muncul saat menyelesaikan
masalah pemrograman linear sedikit. Selanjutnya Indikator yang muncul lamban.
B. Saran
1. Proses berpikir siswa sebaiknya dijadikan Alternatif untuk mengembangkan model
pembelajaran matematika.
2. Guru sebaiknya memperhatikan proses berpikir siswa sebagai Bahan pertimbangan
untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran matematika khususnya
menyelesaikan masalah pemrograman linear.
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MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENENTUKAN NILAI EKSTRIM MELALUI
METODE PROBLEM SOLVING PADA SISWA KELAS XI IPS-1 SMA NEGERI 1
NGAWI SEMESTER 2 TAHUN PELAJARAN 2011/2012
WIGIG WASKITO, M.Pd
NIP. 19680207 199702 1 005
(Guru SMA Negeri 1 Ngawi, Jawa Timur)
ABSTRAK
Permasalahan yang ingin dikaji dalam dalam penelitian tindakan ini adalah: (1) Apakah
Metode Problem Solving dapat meningkatkan kemampuan menentukan Nilai Ekstrim pada
siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Ngawi Semester 2 Tahun Pelajaran 2011/2012?‖.(2)
Apakah Metode Problem Solving dapat meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan
pembelajaran Nilai Ekstrim pada siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Ngawi Semester 2 Tahun
Pelajaran 2011/2012?‖. (3) Apakah Metode Problem Solving dapat meningkatkan aktifitas
siswa dalam pembelajaran Nilai Ekstrim pada siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Ngawi
Semester 2 Tahun Pelajaran 2011/2012?‖
Hipotesis Penelitian ini adalah: (1) Diduga Metode Problem Solving dapat meningkatkan
kemampuan menentukan Nilai Ekstrim pada siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Ngawi
Semester 2 Tahun Pelajaran 2011/2012‖.(2) Diduga Metode Problem Solving dapat
meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran Nilai Ekstrim pada siswa
kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Ngawi Semester 2 Tahun Pelajaran 2011/2012‖. (3) Diduga
Metode Problem Solving dapat meningkatkan aktifitas siswa dalam pembelajaran Nilai Ekstrim
pada siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Ngawi Semester 2 Tahun Pelajaran 2011/2012.
Tujuan penelitian yang hendak diperoleh adalah: (1) Untuk mengungkap pengaruh Metode
Problem Solving terhadap kemampuan menentukan Nilai Ekstrim pada siswa Kelas XI IPS 1
SMA Negeri 1 Ngawi Semester 2 Tahun Pelajaran 2011/2012. (2) Untuk mengungkap pengaruh
Metode Problem Solving terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran Nilai
Ekstrim pada siswa Kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Ngawi Semester 2 Tahun Pelajaran
2011/2012. (3) Untuk mengungkap pengaruh Metode Problem Solving terhadap aktifitas siswa
dalam pembelajaran Nilai Ekstrim pada siswa Kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Ngawi Semester 2
Tahun Pelajaran 2011/2012‖.
Penelitian ini terdiri dari dua putaran. Setiap putaran terdiri dari empat tahap yaitu:
Perencanaan, Tindakan, Pengamatan, dan refleksi. Sasaran penelitian ini adalah siswa Kelas XI
IPS-1 SMA Negeri 1 Ngawi Semester 2 Tahun Pelajaran 2011/2012. Data yang diperoleh
berupa hasil tes formatif, lembar observasi kegiatan pembelajaran.
Dari hasil analisis didapatkan bahwa: (1) Metode Problem Solving dapat Meningkatkan
Kemampuan siswa dalam Menentukan Nilai Ekstrim (prestasi belajar rata-rata kelas persiklus I,
siklus I dan ke II) yaitu masing-masing 75,95; 83,21; dan 85,47. Pada siklus II kelas dalam
keadaan tuntas. (2) Metode Problem Solving dapat Meningkatkan Kemampuan guru mengelola
pembelajaran mengelola pembelajaran (kemampuan guru mengelola Metode Problem Solving
dapat diketahui bahwa TKG meningkat, TKG = 3,85 (sebelumnya TKG = 2,92)). (3) Metode
Problem Solving dapat Meningkatkan kemampuan Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran
(aktifitas siswa dalam Metode Problem Solving dapat diketahui bahwa TAS meningkat, TAS =
2,87 (sebelumnya TAS = 1,93)).
Simpulan dari penelitian ini adalah Metode Problem Solving dapat berpengaruh positif
terhadap; (1) Kemampuan Menentukan Nilai Ekstrim,(2) Kemampuan guru mengelola
pembelajaran (3) Kemampuan Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran terhadap Siswa Kelas XI
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IPS-1 SMA Negeri 1 Ngawi Semester 2 Tahun Pelajaran 2011/2012, sehingga Strategi
pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pembelajaran matematika.
Kata kunci: Kemampuan Menentukan Nilai Ekstrim, Metode Problem Solving
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Berdasarkan pengamatan terhadap siswa ―Kelas XI IPS-1 SMA Negeri 1 Ngawi
Semester 2 Tahun Pelajaran 2011/2012‖, diketahui bahwa pembelajaran matematika pada
materi Nilai Ekstrim mengalami masalah. Siswa mengalami kesulitan dalam menentukan
nilai ekstrim. Berdasarkan analisis hasil ulangan diperoleh rata-rata kelas 75,95 dan
Ketuntasannya 55,26 % atau atau dari 38 siswa yang tuntas hanya 21 Sehingga belum
memenuhi KKM.
Konsep Nilai ekstrim sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Nilai ekstrim
banyak dimanfaatkan untuk mencari nilai maksimum dan minimum suatu masalah. Oleh
karena itu, apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut atau tidak cepat diselesaikan, akan
menjauhkan matematika dengan dunia nyata siswa. Persepsi siswa terhadap matematika
menjadi kurang baik. Siswa menganggap bahwa belajar matematika itu sulit. Sehingga,
aktvitas siswa selama proses pembelajaran matematika menjadi kurang. Dikhawatirkan
akan berdampak pada penurunan prestasi belajar matematika.
Berdasarkan

pernyataan-pernyataan

di atas,

maka

penulis

tergerak untuk

mencarikan solusi guna memperkecil masalah tersebut. Setelah diadakan diskusi dengan
teman sejawat, penulis berpendapat bahwa yang harus diperbaiki adalah metode
pembelajaran yang digunakan untuk membelajarkan Nilai Ekstrim. Sebagai alternatif
metode pembelajaran yang dapat dikembangkan untuk memenuhi tuntutan di atas adalah
penggunaan Metode Problem Solving.
Metode Problem Solving dirancang untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi
belajar siswa SMA. Metode problem solving (metode pemecahan masalah) bukan hanya
sekedar metode mengajar tetapi juga merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam
problem solving dapat menggunakan metode-metode lainnya dimulai dengan mencari data
sampai kepada menarik kesimpulan.
Untuk itu penulis memberi judul penelitian ini ―Meningkatkan Kemampuan
Menentukan Nilai Ekstrim Melalui Metode Problem Solving Siswa Pada Siswa Kelas XI
IPS-1 SMA Negeri 1 Ngawi Semester 2 Tahun Pelajaran 2011/2012‖.
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B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini disusun berdasar uraian latar belakang di
atas. Permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:
1. Apakah Metode Problem Solving dapat meningkatkan kemampuan menentukan Nilai
Ekstrim pada siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Ngawi Semester 2 Tahun Pelajaran
2011/2012?‖.
2. Apakah Metode Problem Solving dapat meningkatkan kemampuan guru dalam
melaksanakan pembelajaran Nilai Ekstrim pada siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1
Ngawi Semester 2 Tahun Pelajaran 2011/2012?‖.
3. Apakah Metode Problem Solving dapat meningkatkan aktifitas siswa dalam
pembelajaran Nilai Ekstrim pada siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Ngawi Semester
2 Tahun Pelajaran 2011/2012?‖.

C. Hipotesis Tindakan
Hipotesis Tindakan dalam penelitian disusun berdasar rumusan masalah di atas.
Hipotesis Tindakan yang dirumuskan sebagai berikut:
1. Diduga Metode Problem Solving dapat meningkatkan kemampuan menentukan Nilai
Ekstrim pada siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Ngawi Semester 2 Tahun Pelajaran
2011/2012?‖.
2. Diduga Metode Problem Solving dapat meningkatkan kemampuan guru dalam
melaksanakan pembelajaran Nilai Ekstrim pada siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1
Ngawi Semester 2 Tahun Pelajaran 2011/2012?‖.
3. Diduga Metode Problem Solving dapat meningkatkan aktifitas siswa dalam
pembelajaran Nilai Ekstrim pada siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Ngawi Semester
2 Tahun Pelajaran 2011/2012?‖.

D. Tujuan Penelitian
Berdasar atas rumusan masalaah di atas, maka tujuan dilaksanakan penelitian ini
adalah:
1. Untuk mengungkap pengaruh Metode Problem Solving terhadap kemampuan
menentukan Nilai Ekstrim pada siswa Kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Ngawi Semester 2
Tahun Pelajaran 2011/2012‖.
2. Untuk mengungkap pengaruh Metode Problem Solving terhadap kemampuan guru
dalam melaksanakan pembelajaran Nilai Ekstrim pada siswa Kelas XI IPS 1 SMA
Negeri 1 Ngawi Semester 2 Tahun Pelajaran 2011/2012‖.
3. Untuk mengungkap pengaruh Metode Problem Solving opik terhadap aktifitas siswa
dalam pembelajaran Nilai Ekstrim pada siswa Kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Ngawi
Semester 2 Tahun Pelajaran 2011/2012‖.
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E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:
1. Guru :
a. Untuk memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya
b. Dapat mengembangkan potensi guru secara professional
c. Membuat guru lebih percaya diri
d. Guru mendapatkan kesempatan untuk berperan aktif dalam pengembangan
pengetahuan dan ketrampilannya
2. Siswa :
a. Dengan adanya PTK kesalahan dalam proses pembelajaran akan cepat dianalisis
dan di perbaiki sehingga akan meningkatkan hasil belajar siswa.
b. PTK yang dilakukan guru dapat menjadi model bagi siswa untuk dapat berperan
sebagai peneliti bagi hasil belajarnya sendiri.
3. Sekolah :
Sekolah yang para gurunya sudah membuat perubahan / perbaikan akan dapat
menanggulangi beberapa macam masalah seperti masalah belajar siswa, perbaikan
kesalahan konsep, kesulitan mengajarkan yang dialami guru sehingga sekolah
mempunyai kesempatan besar untuk berubah secara menyeluruh dalam mencapai
kemajuan sekolah.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Metode Problem Solving
Metode problem solving (metode pemecahan masalah) bukan hanya sekedar metode
mengajar tetapi juga merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam problem solving dapat
menggunakan metode-metode lainnya dimulai dengan mencari data sampai kepada menarik
kesimpulan.
Langkah-langkah metode problem solving.
1. Ada masalah yang jelas untuk dipecahkan. Masalah ini harus tumbuh dari siswa sesuai
dengan taraf kemampuannya.
2. Mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah
tersebut. Misalnya, dengan jalan membaca buku-buku, meneliti, bertanya dan lain-lain.
3. Menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Dugaan jawaban ini tentu saja
didasarkan kepada data yang telah diperoleh, pada langkah kedua di atas.
4. Menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dalam langkah ini siswa harus
berusaha memecahkan masalah sehingga betul-betul yakin bahwa jawaban tersebut itu
betul-betul cocok. Apakah sesuai dengan jawaban sementara atau sama sekali tidak
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sesuai. Untuk menguji kebenaran jawaban ini tentu saja diperlukan metode-metode
lainnya seperti Problem Solving, tugas, diskusi, dan lain-lain.
5. Menarik kesimpulan. Artinya siswa harus sampai kepada kesimpulan terakhir tentang
jawaban dari masalah tadi.

B. Nilai Ekstrim
Fungsi kuadrat dan grafiknya sebenarnya telah dipelajari siswa di Kelas X. Pada
pembahasan mengenai hal tersebut, siswa telah dapat menentukan titik ekstrim maksimum
atau titik ekstrim minimum dari fungsi kuadrat melalui proses aljabar bilangan real. Perlu
diketahui bahwa proses tersebut tidak dapat dikembangkan untuk menentukan titik ekstrim
fungsi-fungsi yang lebih rumit. Ternyata dengan menggunakan turunan siswa dapat
menentukan titik ekstrim segala jenis fungsi yang dapat diturunkan bahkan juga yang
kontinu.
Siswa mungkin memahami bahwa fungsi y = f(x) = x2 – 2 mempunyai nilai
minimum pada x = 0 sebab f(x) = f(0) = 02 – 2 = –2. Turunan fungsi f(x) = x2 – 2 adalah f '(x)
= 2x. Siswa dapat memeriksa bahwa f '(x) < 0 untuk x < 0 dan f '(x) > 0 untuk x > 0 serta f
'(0) = 0 pada x = 0. Oleh karena itu, f(x) turun untuk x < 0 dan f (x) naik untuk x > 0.
Bagaimana dengan fungsi di x = 0, apakah naik atau turun? Fungsi f(x) di x = 0 tidak turun
atau naik, titik ini disebut titik stasioner. Jika fungsi f mencapai titik ekstrim pada (a, f(a))
dan terdiferensialkan pada titik itu maka titik (a, f(a)) merupakan titik stasioner atau f '(x) =
0.

C. Kerangka Berpikir
Pada dasarnya peningkatan kemampuan Menentukan Nilai Ekstrim dipengaruhi
oleh banyak faktor. Dalam penelitian ini penggunaan Metode Problem Solving
mempengaruhi kemampuan Menentukan Nilai Ekstrim.
Kemampuan Menentukan Nilai Ekstrim ditunjukkan dengan nilai tes Nilai Ekstrim.
Dalam penelitian ini penggunaan Metode Problem Solving diharap dapat mempermudah
siswa dalam memahami dan menguasai materi Nilai Ekstrim. Dengan pemahaman dan
penguasaan materi Nilai Ekstrim yang tinggi, siswa menghasilkan kemampuan Menentukan
Nilai Ekstrim yang tinggi pula.

D. Batas Ketuntasan
Belajar siswa dianggap tuntas jika prosentase ketuntasan kelas mencapai minimal
85 %.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Setting Penelitian
Penelitian ini di laksanakan di SMA Negeri 1 Ngawi, Kabupaten Nawi. Penelitian
dilakukan di kelas XI IPS-1 SMA Negeri 1 Ngawi Semester 2 Tahun Pelajaran 2011/2012.
Peneliti adalah guru matematika Lulusan S2 Pendidikan Matematika.

B. Subyek Penelitian
Subyek dari penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS-1 SMA Negeri 1 Ngawi
Semester 2 Tahun Pelajaran 2011/2012.

C. Persiapan Penelitian
Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh peneliti sebelum melaksanakan
penelitian. Hal ini di maksudkan agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan rencana.
Adapun kegiatan di maksud diantaranya Memodifikasi Rencana Pelaksanaan Pelajaran
(RPP) dan sosialisasi penggunaan Metode Problem Solving Siswa.

D. Prosedur Penelitian
Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka
penelitian ini menggunakan model spiral dari siklus yang satu ke siklus yang berikutnya.
Setiap siklus meliputi planning (rencana), action (tindakan), observation (pengamatan), dan
reflection (refleksi). Langkah pada siklus berikutnya adalah perencanaan yang sudah
direvisi, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Sebelum masuk pada siklus 1 dilakukan
tindakan pendahuluan yang berupa identifikasi permasalahan. Siklus tidak dilaksanakan
jika pada akhir suatu siklus sudah ada ketuntasan belajar.

E. Instrumen Penelitian
1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
2. Buku paket
3. Tes formatif
4. Lembar Observasi Kemampuan Guru
5. Lembar Observasi Aktifitas Siswa

F. Teknik Pengumpulan Data
Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi
kemampuan guru mengelola penggunaan Metode Problem Solving Siswa, observasi
kemampuan guru, observasi aktivitas siswa dan tes formatif.
478

G. Teknik Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis statistik
deskriptif. yang dimaksudkan untuk menganalisis keefektifan pembelajaran, dengan
demikian data yang dianalisis adalah data: tes belajar siswa, kemampuan guru, dan aktifitas
siswa.
1. Tes Formatif
a. untuk menilai ulangan atau tes formatif
Peneliti melakukan penjumlahan nilai yang diperoleh siswa, yang selanjutnya
dibagi dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut sehingga diperoleh rata-rata
tes formatif dapat dirumuskan: x 
Dengan

: x

x
n

= Nilai rata-rata

Σx

= Jumlah semua nilai siswa

n

= Jumlah siswa

b. untuk ketuntasan belajar
Berdasarkan Sistem Penilaian Kurikulum 2004 (Depdiknas, 2004), yaitu
seorang siswa telah tuntas belajar bila telah mencapai skor 75% atau nilai 75, dan
kelas disebut tuntas belajar bila di kelas tersebut terdapat 85% yang telah mencapai
daya serap lebih dari atau sama dengan 75%. Untuk menghitung persentase
ketuntasan belajar digunakan rumus sebagai berikut:

 Siswa . yang .tuntas.belajar
 Siswa

P

x100 %

2. Analisis data kemampuan guru mengelola Metode Problem Solving Siswa
Teknik analisa data yang digunakan untuk data kemampuan guru mengelola
penggunaan Metode Problem Solving Siswa digunakan analisa rata-rata. Langkahlangkah yang perlu dilakukan sebagai berikut:
a. Menentukan nilai kemampuan guru mengelola Metode Problem Solving Siswa
tiap pertemuan.
Nilai kemampuan guru didapat dari menjumlahkan nilai tiap komponen
kemudian membaginya dengan banyaknya komponen.
b. Kualifikasi kemampuan guru
Dideskripsikan dalam 5 kategori:
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Tingkat kemampuan guru
0,0 
0,8 
1,6 
2,4 
3,2 

TKG < 0,8
TKG < 1,6
TKG < 2,4
TKG < 3,2
TKG < 4,0

Kualitas kemampuan guru
Sangat kurang
Kurang
Cukup
Baik
Sangat baik
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Sebagai kriteria pembelajaran dikatakan efektif ditinjau dari kemampuan guru
mengelola penggunaan Metode Problem Solving Siswa berada pada kategori minimal
baik.
3. Analisis Data Aktifitas Siswa
Teknik analisa data yang digunakan untuk data aktifitas siswa adalah analisa ratarata, langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut:
a. Menentukan nilai aktifitas siswa dalam penggunaan Metode Problem Solving
Siswa
Nilai aktifitas siswa dalam penggunaan Metode Problem Solving Siswa didapat
dari menjumlahkan nilai aktifitas siswa tiap unsur kemudian membaginya dengan
banyaknya unsur.
b. Kualifikasi aktifitas siswa didepkrisikan dalam 5 kategori:
KUALIFIKASI AKTIFITAS SISWA
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Tingkat Aktifitas Siswa
0,0 
0,8 
1,6 
2,4 
3,2 

Kualitas Aktifitas Siswa

TAS < 0,8
TAS < 1,6
TAS < 2,4
TAS < 3,2
TAS < 4,0

Sangat kurang
Kurang
Cukup
Baik
Sangat baik

Sebagai kriteria pembelajaran dikatakan efektif ditinjau dari aktifitas siswa dalam
penggunaan Metode Problem Solving Siswa berada pada kategori baik.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Prasiklus (Kondisi Awal)
Peneliti telah mengadakan pembelajaran dengan metode tradisional (konvensional.
Selanjutnya mengadakan tes, adapun hasil tes tersebut:
a. Rata-rata kelas 75,95.
b. Dari 38 siswa, yang tuntas 21 siswa dan yang tidak tuntas 17 siswa. Ini berarti
ketuntasan kelas 55,26 % .
Hal ini menunjukkan hasil belajar siswa secara klasikal belum tuntas.

B. Siklus I
1. Perencanaan
Rencana

Pembelajaran

disusun

untuk

pedoman

pelaksanaan

perbaikan

pembelajaran. Diskusi dengan teman sejawat dilakukan untuk menentukan hari tanggal
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pelaksanaan pembelajaran siklus I. Selain itu diskusi tentang penyusunan lembar
pengamatan, aspek-aspek yang perlu diamati.
2. Tindakan
a. Kegiatan Awal
1) Guru memimpin berdoa. Siswa berdoa bersama.
2) Guru mengabsen siswa. Siswa yang namanya dipanggil menunjuk jari tangan
kanannya.
3) Guru membahas PR. Siswa yang dapat mengerjakan PR, menulis di papan tulis
sesuai dengan nomor PR yang dapat dikerjakan.
b. Kegiatan Inti
1) Siswa diminta menggali suatu masalah. Masalah yang digali bersumber dalam
kenyataan kehidupan sehari-hari. Ada bermacam-macam masalah yang digali
siswa. Ada yang bersumber dari mata pelajaran lain, ada yang dalam rumah
tangga, dan ada pula yang kejadian dalam lingkungan. Guru memberi motivasi
pada siswa agar mereka dapat menggali masalah.
2) Siswa mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan
masalah tersebut. Misalnya, dengan jalan membaca buku-buku, meneliti,
bertanya dan lain-lain. Guru memeberi kebebasan pada siswa dalam mencari
data atau keterangan tersebut.
3) Siswa diberi

jawaban sementara dari masalah tersebut. Dugaan jawaban

tersebut didasarkan kepada data yang telah diperoleh, pada langkah kedua di
atas. Guru memberi bimbingan sesuai jawaban sementara tersebut.
4) Siswa menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dalam langkah ini siswa
berusaha memecahkan masalah sehingga betul-betul yakin bahwa jawaban
tersebut itu betul-betul cocok. Apakah sesuai dengan jawaban sementara atau
sama sekali tidak sesuai. Guru menggunakan metode tugas untuk menguji
kebenaran jawaban ini.
5) Siswa Menarik kesimpulan terakhir tentang jawaban dari masalah tadi. Guru
memberi bimbingan sesuai jawaban sementara tersebut penarikan kesimpulan
tadi.
c. Kegiatan Penutup
1) Guru dan siswa mengambil kesimpulan tentang Nilai Ekstrim.
2) Guru memberi tes. Siswa mengerjakan tes secara mandiri.
3) Guru memberi PR. Siswa mencatat PR.
3. Pengamatan
Pada akhir setiap siklus siswa diberi tes. Sedangkan pada saat pembelajaran
berlangsung pengamat mengamati siswa dan guru. Hasil tes dan pengamatan tersebut:
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a. Rata-rata kelas 83,21. Dari 38 siswa, yang tuntas 29 siswa dan yang tidak tuntas 9
siswa. Ini berarti ketuntasan kelas 76,32 % . Hal ini menunjukkan hasil belajar
siswa secara klasikal belum tuntas.
b. Rata-rata kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran (TKG) = 2,92. Hal ini
menunjukkan bahwa kualifikasi kemampuan guru ‖baik‖.
c. Rata-rata aktifitas siswa (TAS) = 1,93. Hal ini menunjukkan aktifitas siswa
‖cukup‖.
4. Refleksi
Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran diperoleh informasi dari hasil
pengamatan sebagai berikut:
a. Guru cukup baik dalam Membahas Tugas. Guru harus lebih baik dalam Membahas
Tugas,
b. Dalam beraktifitas, Siswa kurang Mendengarkan penjelasan guru. Guru harus
mendorong siswa untuk lebih Mendengarkan penjelasan guru
c. Dikarenakan secara klasikal hasil belajar siswa belum tuntas, maka perlu diadakan
siklus selanjutnya.

B. Siklus II
1. Perencanaan
Rencana

Pembelajaran

disusun

untuk

pedoman

pelaksanaan

perbaikan

pembelajaran. Diskusi dengan teman sejawat dilakukan untuk menentukan hari tanggal
pelaksanaan pembelajaran siklus II. Selain itu diskusi tentang penyusunan lembar
pengamatan, aspek-aspek yang perlu diamati.
2. Tindakan
a. Kegiatan Awal
1) Guru memimpin berdoa. Siswa berdoa bersama.
2) Guru mengabsen siswa. Siswa yang namanya dipanggil menunjuk jari tangan
kanannya.
3) Guru membahas PR. Siswa yang dapat mengerjakan PR, menulis di papan tulis
sesuai dengan nomor PR yang dapat dikerjakan.
b. Kegiatan Inti
1) Siswa diminta menggali suatu masalah. Masalah yang digali bersumber dalam
kenyataan kehidupan sehari-hari. Ada bermacam-macam masalah yang digali
siswa. Ada yang bersumber dari mata pelajaran lain, ada yang dalam rumah
tangga, dan ada pula yang kejadian dalam lingkungan. Guru memberi motivasi
pada siswa agar mereka dapat menggali masalah.
2) Siswa mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan
masalah tersebut. Misalnya, dengan jalan membaca buku-buku, meneliti,
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bertanya dan lain-lain. Guru memeberi kebebasan pada siswa dalam mencari
data atau keterangan tersebut. Guru memberi motivasi dan membimbing pada
siswa dalam mencari data atau keterangan.
3) Siswa diberi

jawaban sementara dari masalah tersebut. Dugaan jawaban

tersebut didasarkan kepada data yang telah diperoleh, pada langkah kedua di
atas. Guru memberi bimbingan sesuai jawaban sementara tersebut.
4) Siswa menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dalam langkah ini siswa
berusaha memecahkan masalah sehingga betul-betul yakin bahwa jawaban
tersebut itu betul-betul cocok. Apakah sesuai dengan jawaban sementara atau
sama sekali tidak sesuai. Guru menggunakan metode tugas untuk menguji
kebenaran jawaban ini. Guru mengawasi dan membimbing siswa dalam
menguji kebenaran jawaban sementara tersebut.
5) Siswa Menarik kesimpulan terakhir tentang jawaban dari masalah tadi. Guru
memberi bimbingan sesuai jawaban sementara tersebut penarikan kesimpulan
tadi.
c. Kegiatan Penutup
1) Guru dan siswa mengambil kesimpulan tentang Nilai Ekstrim.
2) Guru memberi tes. Siswa mengerjakan tes secara mandiri.
3) Guru memberi PR. Siswa mencatat PR.
3. Pengamatan
Pada akhir setiap siklus siswa diberi tes. Sedangkan pada saat pembelajaran
berlangsung pengamat mengamati siswa dan guru. Hasil tes dan pengamatan tersebut:
a. Rata-rata kelas 85,47. Dari 38 siswa yang tuntas 35 siswa dan yang tidak tuntas 3
siswa. Ini berarti ketuntasan kelas 92,11 % . Hal ini menunjukkan hasil belajar
siswa secara klasikal sudah tuntas.
b. Rata-rata kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran (TKG) = 3,85. Hal ini
menunjukkan bahwa kualifikasi kemampuan guru ‖sangat baik‖.
c. Rata-rata aktifitas siswa (TAS) = 2,87. Hal ini menunjukkan aktifitas siswa ‖ baik‖.
4. Refleksi
Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran diperoleh informasi dari hasil
pengamatan sebagai berikut:
a. Guru baik dalam Menginformasikan tujuan pembelajaran dan Umpan balik. Dalam
hal lain sangat baik
b. Dalam beraktifitas,

Siswa

cukup baik dalam Melaksanakan tugas dan

tanggungjawab. Hal lainnya sudah baik.
c. Dikarenakan secara klasikal hasil belajar siswa sudah tuntas, maka tidak perlu
diadakan siklus selanjutnya.
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D. Pembahasan
1. Metode Problem Solving dapat Meningkatkan Kemampuan siswa dalam
Menentukan Nilai Ekstrim
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penggunaan Metode Problem Solving
Siswa pada materi ―Nilai Ekstrim‖ memiliki dampak positif dalam meningkatkan
prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari semakin mantapnya pemahaman siswa
terhadap materi yang disampaikan guru (rata-rata kelas prasiklus, siklus I dan ke II)
yaitu masing-masing 75,95; 83,21; dan 85,47. Pada siklus II kelas dalam keadaan
tuntas.
90
85
80

Rataan

75
70
Prasiklus

Siklus 1

Siklus 2

Gambar 1. Diagram Rataan Kemampuan Menentukan Nilai Ekstrim

2. Metode Problem Solving dapat Meningkatkan Kemampuan guru mengelola
pembelajaran
Dari data yang tersaji, kemampuan guru mengelola Metode Problem Solving dapat
diketahui bahwa TKG = 3,85 (sebelumnya TKG = 2,92). Pembelajaran dikatakan
efektif ditinjau dari kemampuan guru mengelola pembelajaran menggunaan Metode
Problem Solving pada materi ―Nilai Ekstrim‖ berada pada kategori minimal baik atau
2,4 ≤ TKG < 3,2. Dengan demikian kemampuan guru dalam pembelajaran menggunaan
Metode Problem Solving terpenuhi.
3
2.5
2
1.5
TKG

1
0.5
0
Siklus 1

Siklus 2

Gambar 2. Diagram TKG
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3. Metode

Problem

Solving

dapat

Meningkatkan

Aktivitas

Siswa

Dalam

Pembelajaran
Dari data yang tersaji, aktifitas siswa dalam pembelajaran menggunaan Metode
Problem Solving dapat diketahui bahwa TAS = 2,87 (sebelumnya TAS = 1,93).
Pembelajaran dikatakan efektif ditinjau dari aktifitas siswa dalam pembelajaran
menggunakan Metode Problem Solving pada materi ―Nilai Ekstrim‖ berada pada
kategori minimal baik atau 2,4 ≤ TAS < 3,2. Dengan demikian kualifikasi aktifitas
siswa dalam pembelajaran menggunaan Metode Problem Solving terpenuhi.
3
2.5
2
1.5

TAS

1
0.5
0
Siklus 1

Siklus 2

Gambar 3. Diagram TAS

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil tindakan perbaikan pembelajaran yang telah dilaksanakan dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1. Kemampuan siswa dalam Menentukan Nilai Ekstrim dapat meningkat, karena telah
diperbaiki dengan menggunakan dengan memanfaatkan Metode Problem Solving.
2. Ketuntasan belajar siswa meningkat untuk Menentukan Nilai Ekstrim yaitu pada siklus
I siswa yang tuntas mencapai 76,32 % dengan rata-rata nilai 83,21, pada siklus II siswa
yang tuntas mencapai 92,11 % dengan rata-rata nilai 85,47. dengan demikian bahwa
perbaikan mengubah perilaku siswa menjadi positif dan ada perkembangan yang
berarti.

B. Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, untuk meningkatkan kemampuan Menentukan
Nilai Ekstrim, sebaiknya :
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1. Guru dalam menyampaikan pembelajaran perlu menggunakan Metode Problem
Solving.
2. Bagi pengambilan kebijakan dalam pendidikan dapat menindaklanjuti hasil penelitian
dalam subyek yang lebih luas.
3. Berdasarkan pengalaman dalam melaksanakan penelitian, perlu adanya Kelompok
Kerja Guru (KKG) untuk bertukar pikiran dalam pengalaman untuk memecahkan
masalah-masalah yang belum terselesaikan sehingga dapat teratasi dengan baik.
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PERBANDINGAN HASIL BELAJAR DENGAN MENGGUNAKAN
MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE WORD SQUARE
DAN PEMBELAJARAN KONVENSIONAL SISWA
MADRASAH TSANAWIYAH
Sumiati
Email: sumiatiimran@yahoo.com
Mahasiswa Magister Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Malang
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa kelas VII Madrasah
Tsanawiyah yang diajarkan dengan model pembelajaran Word Square dan pembelajaran
konvensional dalam materi Himpunan, dan juga untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan
antara hasil belajar siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Word
Square dan pembelajaran konvensional. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang
menggunakan metode Pre-Experimental Design.Adapun populasi penelitian seluruh siswa kelas
VII Madrasah Tsanawiyah .Kemudian diambil beberapa siswa dari populasi tersebut sebagai
sampel dengan menggunakan sampling Sistematis yang dijadikan menjadi 2 kelas yaitu kelas
eksperimen (menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Word Square) dan kelas kontrol
(menggunakan pembelajaran konvensional).Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang
diajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Word Square dan pembelajaran
konvensional berada pada kualifikasi baik. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan antara
hasil belajar siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Word Square dan
pembelajaran konvensionaldilihat dari perbandingan rata-rata nilai hasil belajar yaitu pada kelas
eksperimen rata-ratanya 76,44 dan pada kelas kontrol 66,00.
Kata Kunci: hasil belajar, model pembelajaran kooperatif, word square.
1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Pendidikan merupakan salah satu hal yang terpenting yang harus dimiliki dalam diri
seseorang.Selain itu, pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang penting dalam
kehidupan, karena pendidikan berperan dalam mempersiapkan dan menghasilkan sumber
daya manusia (SDM) yang berilmu pengetahuan tinggi serta mampu berkompetensi.
Indonesia, sebagai Negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, memiliki
peranan tersendiri tentang sistem pendidikan nasional yang tercantum dalam UUD RI No.
20 tahun 2003 Bab II pasal 3 sebagai berikut:―Sistem pendidikan nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat
dalamrangka 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.‖
Salah satu bagian dari pendidikan yang diajarkan adalah matematika.Matematika
adalah salah satu matapelajaranyangdiberikan kepada siswa semenjak di SD dan menjadi
syarat dan landasan bagi penguasaan matematika ke jenjang pendidikan berikutnya.
Kita ketahui bahwa pembelajaran matematika yang dilaksanakan di sekolah lebih
banyak berpusat pada guru yang mana guru harus menjamin keterlibatan siswa sehingga
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siswa merasa bosan dan lemahnya motivasi siswa untuk belajar. Oleh karena itu, untuk
meningkatkan mutu pendidikan, sebagai guru hendaknya dapat menyusun program
pengajaran yang dapat membangkitkan motivasi belajar siswa, sehingga siswa terlibat
secara aktif dalam proses belajar mengajar, salah satunya dengan model pembelajaran.
Joyce & Weil berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola
yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang),
merancang bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang
lain (Joyce & Weil; 1980 : 1).
Pembelajaran matematika dimadrasah tsanawiyahselama ini terutama pada materi
himpunan terutama pada indikator pengertian dan notasi himpunan serta penyajiannyaitu
masih dengan pembelajaran konvensional.Pembelajaran konvensional ini mengakibatkan
siswa pasif dan hanya menerima informasi sedangkan guru pemberi informasi.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran matematika, materi
himpunan yang diajarkan guru pada kelas VII madrasah tsanawiyah, siswamengalami
kesulitan dalam mengenal himpunan. Selain itu metode yang dipakai guru masih
konvensional karena dianggap lebih praktis dan efektif, meskipun ada menggunakan model
kooperatif tapi hanya sedikit dan hanya pada materi tertentu saja seperti lingkaran.
Sejalan dengan persoalan di atas, maka dalam pembelajaran matematika diperlukan
model pembelajaran baru yang dapat meningkatkan belajar siswa ke arah yang lebih baik.
Oleh karena itu, peneliti mencoba menggunakan model kooperatif tipe word square dalam
mempelajari himpunan.Model kooperatif tipe word square ini dipilih karena hampir mirip
dengan teka-teki silang (TTS) yang biasa digunakan anak-anak dalam bermain.Jadi, di sini
guru membawa siswa belajar sambil bermain.

1.2.

Tujuan
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam

penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa yang diajarkan dengan model
pembelajaran kooperatif tipe Word Squaredan pembelajaran konvensional dalam materi
himpunan pada siswa kelas VII madrasah tsanawiyah dan juga untuk mengetahui perbedaan
antara hasil belajar siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Word
Square dengan hasil belajar siswa pada pembelajaran konvensional dalam materi himpunan
pada siswa kelas VII madrasah tsanawiyah.

2. Pembahasan
2.1. Matematika pada SMP atau MTs.
Dalam matematika, setiap materi berkaitan dengan materi yang lain dan sebagian
materi menjadi prasyarat bagi materi yang lain. Belajar matematika di sekolah itu
mengutamakan prosesnya dan lebih mengutamakan lagi hasil akhirnya, sehingga dalam
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belajar matematika, siswa harus memahami konsep secara mendalam agar memperoleh
hasil yang sangat memuaskan.
Mata pelajaran matematika untuk SMP atau MTs terutama di kelas VII meliputi
aspek-aspek berikut yaitu bilangan; aljabar;geometri dan pengukuran; serta statistika dan
peluang.Himpunan merupakan aspek dari aljabar.Mempelajari himpunan khususnya di
bangku SMP atau MTs, itu sangat penting karena berkaitan dengan kehidupan nyata dan
bahkan sangat berpengaruh di jenjang berikutnya.
Himpunan adalah kumpulan atau kelompok benda (objek) yang telah terdefinisi
dengan jelas.Benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas maksudnya adalah suatu benda
atau unsur yang telah jelas keadaannya, seperti binatang, warna, angka dan lain-lain.
Suatu himpunan dinyatakan dengan huruf kapital seperti: A, B, C, N, P. Apabila objek
atau anggota himpunan berupa huruf, maka objek tersebut dinyatakan dengan huruf kecil
dan diletakkan di dalam kurung kurawal serta anggota satu dengan yang lainnya dipisahkan
dengan tanda koma. Anggota suatu himpunan tidak boleh sama dan anggota yang sama
cukup ditulis hanya sekali.Untuk menentukan banyaknya anggota suatu himpunan berarti
mencacah anggota himpunan tersebut. Banyaknya anggota himpunan A dinyatakan dengan
n(A). Contohnya:
1. K adalah himpunan huruf pembentuk kata ―MATEMATIKA‖, maka dapat kita tulis K
= {m, a, t, e, i, k} atau K = {k, a, t, e, m, i}.

→ n(K) = 6

2. Diketahui:A = {bilangan ganjil antara 11 dan 20}, T = {1, 2, 3, 4, . . . , 20} dan
K = {faktor prima dari 45}. Tentukan n(A) + n(T) – n(K)!
Maka kita tentukan dulu banyaknya anggota masing-masing himpunan:
A = {13, 15, 17, 19}

→ n(A) = 4 (banyaknya anggota A)

T = {1, 2, 3, 4, . . . , 20}

→ n(T) = 20 (banyaknya anggota T)

K = {3, 5}

→ n(K) = 2 (banyaknya anggota K)

Jadi, n(A) + n(T) – n(K) = 4 + 20 – 2 = 22.

2.2. Pembelajaran Kooperatif tipe Word Square
Pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) adalah pendekatan pembelajaran
yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam
memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar.Menurut Johnson (1994),
Cooperative learning adalah mengelompokkan siswa di dalam kelas ke dalam suatu
kelompok kecil agar siswa dapat bekerjasama dengan kemampuan maksimal yang mereka
miliki dan mempelajari satu sama lain dalam kelompok tersebut.
Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa variasi, salah satunya pembelajaran
kooperatif tipe Word Square.Menurut Laurence Urdang (1968) Word Square isa set
ofwords such that whenarrangedonebeneathanotherin theformofasquarethereadalike
horizontally.Pembelajaran kooperatif tipe Word Square merupakan model pembelajaran
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yang memadukan kemampuan menjawab pertanyaan dengan kejelian dalam mencocokan
jawaban pada kotak-kotak jawaban. Mirip seperti mengisi Teka-Teki Silang (TTS) tetapi
bedanya jawabannya sudah ada namun disamarkan dengan menambahkan kotak tambahan
dengan sembarang huruf/angka penyamar atau pengecoh.
Model pembelajaran ini sesuai untuk semua mata pelajaran.Tergantung bagaimana
guru dapat memprogram sejumlah pertanyaan terpilih yang dapat merangsang siswa untuk
berpikir efektif.Tujuan huruf/angka pengecoh bukan untuk mempersulit siswa namun untuk
melatih sikap teliti dan kritis.Dalam pembelajaran kooperatif tipe Word Square ini, siswa
bekerja sama pada kelompoknya dalam usaha memecahkan masalah, dimana siswa sangat
diharapkan partisipasinya dalam pembelajaran matematika, sehingga dapat meningkatkan
hasil belajar siswa.
Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Word Square adalah:
1. Guru menyampaikan materi sesuai kompetensi yang ingin dicapai.
2. Guru membagikan lembaran kegiatan sesuai contoh.
3. Siswa menjawab soal kemudian mengarsir huruf dalam kotak sesuai jawaban.
4. Berikan poin setiap jawaban dalam kotak.
Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe Word Square adalahkegiatan tersebut
mendorong pemahaman siswa terhadap materi pelajaran, melatih untuk berdisiplin, melatih
sikap siswa untuk teliti dan kritis, merangsang siswa untuk berpikir efektif, dan
menyenangkan bagi para siswa.
Sedangkan kekurangannya adalah mematikan kreatifitas siswa, siswa tinggal
menerima bahan mentah., siswa menjawab soal kemudian mengarsir huruf dalam kotak
sesuai jawaban secara vertikal, horizontal maupun diagonal.
Contoh:
1.
2.
3.
4.

5.

Kolom A
Diketahui A = {mawar, dahlia, kenanga, melati},
tentukan banyaknya anggota himpunan A atau n(A)!
J = himpunan huruf pembentuk kata ―SELATAN‖.
Tentukan banyaknya anggota himpunan J!
Diketahui T = {21, 22, 23, . . . , 30} dan V = {faktor
prima dari 21}. Tentukan n(T) – n(V)!
Diketahui P = {ayam, itik, burung}, Q = {pensil, pen,
penghapus, penggaris} dan R = {FPB dari 2 dan 3}.
Tentukan (n(P) + n(Q)) x n(R)!
Apabila T = {d, u, r, i, a, n}, U = {bilangan genap antara
11 sampai 19} dan V = {lima, enam}. Tentukan
( )

( )
( )

1.
2.
3.
4.
5.

Kolom B
LEDAPAN
UTAS
PATEM
NAME
JUHUT

!
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Lembar Word Square
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2.3. Pembelajaran Konvensional
Menurut Arenda (2007), pembelajaran konvensional adalah salah satu pendekatan
mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan
dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik
yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah demi selangkah.
Pembelajaran konvensional ini berpusat pada guru, tetapi tetap harus menjamin
terjadinya keterlibatan siswa.Jadi, lingkungannya harus diciptakan yang berorientasi pada
tugas-tugas yang diberikan kepada siswa.
Kelebihan dari pembelajaran konvensional ini adalah: berbagai informasi yang tidak
mudah ditemukan di tempat lain, menyampaikan informasi dengan cepat, membangkitkan
minat akan informasi, mengajari siswa yang cara belajar terbaiknya dengan mendengarkan,
dan mudah digunakan dalam proses belajar mengajar.
Sedangkan kelemahannya adalah: tidak semua siswa memiliki cara belajar terbaik
dengan mendengarkan, sering terjadi kesulitan untuk menjaga agar siswa tetap tertarik
dengan apa yang dipelajari, siswa tidak mengetahui apa tujuan mereka belajar pada hari itu,
penekanan sering hanya pada penyelesaian tugas dan daya serapnya rendah dan cepat hilang
karena bersifat menghapal.
2.4. Hasil Penelitian
Data yang dianalisis adalah skor hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas
kontrol.Setelah data diperoleh, dilakukan analisi data untuk menguji hipotesis dengan
membandingkan rata-rata siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol.Metode statistik yang
digunakan adalah uji kesamaan dua rata-rata dengan uji-t untuk menguji masing-masing
hipotesis.Sebelum menganalisis uji-t harus diuji dengan asumsi untuk uji-t yaitu uji
normalitas dan uji homogenitas.
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Penelitian ini dilakukan di dua kelas, kelas VII D sebagai kelas eksperimen dan VII A
sebagai kelas kontrol. Tes hasil belajar dilaksanakan setelah proses pembelajaran materi
himpunan diberikan pada kelas sampel tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata
kelas eksperimenadalah 76,44 dengan simpangan baku 114,80 untuk n=34 dan rata-rata
kelas kontrol 66,00 dengan simpangan baku 183,58 untu n=34 dan untuk kedua kelas baik
kelas eksperimen maupun kontrol itu berada pada kualifikasi baik dilihat dari distribusi
frekuensi hasil belajar siswa.
Berdasarkan

hasil

perhitungan

tersebut

ternyata

hasil

belajar

siswa

denganmenggunakan model pembelajaran kooperatif tipe word squarelebih baik daripada
hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan pembelajarankonvensional.Hal ini
dikarenakan pada proses pembelajaran menggunakan modelpembelajaran kooperatif tipe
word squaremasing-masing siswa dituntut untuk terlibat dalam pembelajaran.
Dengan diterapkannya model pembelajaran ini, suasana dalam prosespembelajaran
tidak akan menegangkan, karena siswa langsung ikut terlibat didalamnya,serta pada proses
pembelajaran menarik perhatian siswa, dimana siswa harus cermat danteliti sehingga dapat
meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Di samping itu juga bisamenambah motivasi
siswa untuk terus menggali informasi tentang materi yangdipelajari.

3. Simpulan
Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa di kelas
eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Word Squaredan
pembelajaran konvensional dalam materi himpunan pada siswa kelas VII madrasah tsanawiyah
berada pada kualifikasi baik dan terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa di
kelas eksperimen yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Word
Square dengan hasil belajar di kelas kontrol yang diajar dengan pembelajaran konvensional
dalam materi Himpunan siswa kelas VII madrasah tsanawiyahdilihat dari perbandingan rata-rata
nilai hasil belajar yaitu pada kelas eksperimen rata-ratanya 76,44 dan pada kelas kontrol 66,00.
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