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Utama – 1 
 

POTENSI PEMBELAJARAN YANG MENYENANGKAN 

DALAM MATEMATIKA 

 
Abdur Rahman As’ari 

Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Malang 

abdur.rahman.fmipa@um.ac.id 

Abstrak:  Selama  ini,  pembelajaran  menyenangkan  banyak  diidentikkan  dengan 
adanya  kegiatan  menyanyi  ketika  pelajaran itu  berlangsung.  Di  dalam artikel  ini, 

penulis mencoba menyajikan beberapa bentuk pembelajaran matematika yang 

menyenangkan, yaitu: game (permainan), outdoor activities (kegiatan di luar ruangan), 

tebak-tebakan, pembelajaran kooperatif, dan differentiated instruction. Semua bentuk 
di atas ternyata secara analitis, mempunyai kontribusi untuk mengembangkan empat 

keterampilan   dasar   yang   diperlukan   dalam   era   global.   Analisis   logis   juga 

menunjukkan bahwa pembelajaran matematika yang menyenangkan ini memberikan 
peluang tumbuh berkembangnya kestabilan emosi, jiwa extroverted, dan mengurangi 

kepribadian psychoticism. Meskipun demikian, penulis menegaskan bahwa semua itu 

sangat bergantung kepada kualitas tugas yang diberikan, dan suasana belajar yang 

tercipta. Penelitian empiris disarankan untuk segera dilakukan untuk melihat pengaruh 
pembelajaran matematika yang menyenangkan ini terhadap kepribadian siswa. 

Kata-kata kunci: differentiated instruction, game, kepribadian,kooperatif, 
matematika, menyenangkan, outdoor, tebak-tebakan. 

 
PENDAHULUAN 

Sejak beberapa puluh tahun yang lalu pemerintah Indonesia, bekerjasama dengan UNICEF dan 
UNESCO, telah mengembangkan pembelajaran yang dikenal dengan nama Pembelajaran Aktif Kreatif 

Efektif dan Menyenangkan atau biasa disingkat PAKEM. Melalui program yang dikenal dengan nama 
MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), PAKEM ditetapkan sebagai salah satu pilar dari tiga pilar yang ada 
dalam peningkatan mutu sekolah (Unicef, 2013). 

Dalam perjalanannya, PAKEM mendapatkan sambutan yang luar biasa. Bahkan,   karakteristik 

PAKEM diresmikan keberadaannya dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 
2003 pasal 40 dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 19 (Indrawati & Setiawan, 2009). Bukan 
hanya UNICEF dan UNESCO saja yang menerapkan PAKEM, tetapi hampir seluruh proyek peningkatan 

mutu pendidikan bantuan luar negeri dari NZAID, AusAID, USAID juga menerapkan PAKEM. 

Terkait dengan aspek M  dalam PAKEM,  yaitu aspek menyenangkan, Indrawati & Setiawan 
(2009) mengemukakan beberapa ciri dari belajar dalam situasi yang menyenangkan. Mereka mengatakan 
bahwa suasana belajar yang menyenangkan itu bersifat: (1) rileks, (2) bebas dari tekanan, (3) aman dan 

nyaman,  (4)  menarik,  (5)  membangkitkan  minat  belajar,  (6) adanya  keterlibatan  penuh,  (7)  adanya 
perhatian yang tercurah dari peserta didik, (8) adanya   lingkungan belajar yang menarik, (9) semangat 

yang membara dalam diri siswa, (10) adanya perasaan gembira, dan (11) konsentrasi tinggi. Pada 
prinsipnya belajar yang menyenangkan ditandai oleh adanya pengalaman belajar yang membuat peserta 

didik merasakan kesenangan dalam proses belajarnya (Singh, 2014). Akan tetapi, dalam pengamatan 
penulis,  belajar  yang  menyenangkan  ini  banyak  disimplikasi  menjadi  pembelajaran  yang  memuat 

kegiatan  menyanyi  dan tepuk  tangan saja  di  dalamnya,  dan  dilaksanakan secara  monoton  sehingga 
terkesan tidak menyenangkan lagi. 

Sehubungan dengan itu, penulis bermaksud mengenalkan beberapa bentuk pengalaman belajar 
matematika yang mudah-mudahan ‘menyenangkan’. Bentuk itu antara lain game (permainan), outdoor 

activities (kegiatan di luar kelas), pertunjukan ‘sulap’, belajar bersama (cooperative learning).   Penulis 
sengaja tidak memasukkan unsur menyani dalam pembahasan ini karena pembelajaran dengan menyanyi 
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itu sudah banyak dilakukan dan dianggap sebagai pembelajaran yang menyenangkan. Sesudah itu, penulis 

akan membahas potensi dari bentuk-bentuk pembelajaran yang menyenangkan ini, baik untuk keperluan 
hidup di era global maupun untuk keperluan pengembangan kepribadian. 

Oleh karena itu, tujuan dari artikel ini dituliskan adalah: (1) untuk mengenalkan bentuk-bentuk 

pembelajaran matematika yang menyenangkan, selain menyanyi, (2) potensi bentuk-bentuk pembelajaran 
matematika yang menyenangkan tersebut dalam menyiapkan siswa menghadapi tantangan di era global, 

dan (3) potensi bentuk-bentuk pembelajaran matematika yang menyenangkan tersebut dalam 

mengembangkan kepribadian siswa. 

 
PEMBAHASAN 

Berikut akan penulis uraikan satu persatu apa yang dimaksud dengan macam pembelajaran yang 
menyenangkan itu dalam matematika, berikut contoh yang mungkin dilakukan. 

Game (Permainan) 
Game atau permainan adalah kegiatan yang sangat  disukai  oleh anak-anak. Menurut Gough 

(1999), game perlu diikuti oleh dua orang pemain atau lebih dimana mereka melakukan permainan itu 
secara bergiliran, dan masing-masing berkompetisi untuk menjadi pemenang. Sementara itu, menurut 

Salen & Zimmerman (2003), game adalah suatu sistem dimana para permain terlibat di dalam konflik 
buatan, yang didefinisikan oleh aturan, yang menghasilkan outcome yang bisa bisa dikuantifikasi. Karena 

itu, pembelajaran matematika yang menggunakan game menuntut guru untuk membentuk siswa 
berpasangan atau kelompok tertentu. 

Berikut penulis contohkan game dalam matematika. 
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Contoh 1 

 

 
 
 

Minta dua orang untuk bermain dengan duduk saling berhadapan dan letakkan kelereng sebanyak 

25 butir di tengah-tengah mereka berdua. Beritahukan kepada mereka bahwa mereka akan bermain 

dengan cara sebagai berikut: 
1.       Setiap orang harus mengambil kelereng secara bergantian 
2.       Banyaknya kelereng yang boleh diambil adalah minimal 1 dan maksimal 3 

3.       Pemenang adalah terkahir orang yang mengambil dan menghabiskan kelereng 
Tugaskan mereka untuk menemukan strategi dimana orang yang mengambil pertama pasti menjadi 
pemenang. 
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Contoh 2 

Permainan Sudoku 
Menurut Jussien (2007), kata Sudoku merupakan singkatan dari ungkapan dalam bahasa jepang 

suji wa dokushin ni kagiru yang berarti setiap angka harus tunggal. Saat ini, permainan Sudoku 
sangat  terkenal  di  seluruh  dunia.  Komputer-komputer  dan  bahkan  hand  phone  pun  menyediakan 

permainan Sudoku ini untuk para penggunanya. 

Dengan bermain Sudoku, anak-anak belajar terapan logika dalam bentuk bermain. Tantangannya 
seru, dan sering membuat orang keranjingan dan lupa waktu. Karena itu, bermain Sudoku termasuk 

kegiatan yang menyenangkan. 

Sebagai contoh mintalah siswa untuk meneruskan tabel Sudoku berikut. 

 

 
 
 

Outdoor Activity (Kegiatan Luar Kelas) 
Menurut Education Scottland (tanpa tahun), belajar di belajar di outdoor adalah belajar yang 

terjadi di luar ruang kelas. Pembelajaran ini biasanya menggunakan pendekatan panca indra dan 

pengalaman yang mendorong siswa untuk terlibat bukan hanya aspek kognitifnya saja, tetapi juga 

melibatkan aspek perasaan, fisik, spiritual, serta aspek estetika. 
Pembelajaran dengan menggunakan outdoor activity ini ditandai dengan tidak dibatasinya siswa 

untuk duduk sepanjang waktu tertentu, mencatat, berdiskusi, dan memperhatikan guru. Pembelajaran 

dengan menggunakan outdoor activity memungkinkan sisa menggunakan seluruh indra yang dimilikinya 

untuk belajar dalam suasana alami yang memiliki peluang menyenangkan. Sekolah alam adalah jenis 
sekolah yang banyak sekali menerapkan outdoor learning ini. 

Apakah outdoor ini bisa di terapkan di sekolah-sekolah normal? Menurut hemat penulis, 

pembelajaran outdoor bisa saja diterapkan Berikut adalah salah satu contoh pembelajaran matematika 
dengan pendekatan outdoor. 
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Misalkan kita punya halaman kelas seperti gambar berikut 

 

 
 
 

Maka kita bisa membelajarkan anak berbagai aspek dari geometri, misalnya kemiringan (slope), 
hubungan antara dua garis (kesejajaran, berpotongan, bersilangan), macam-macam bangun datar (persegi, 

persegi panjang, jajaran genjang, dll). Kita juga bisa membelajarkan siswa tentang bilangan, statistic, dan 

mungkin juga tentang aljabar dalam suasana yang riil yang memungkinkan siswa melihat hubungan 
matematika dengan dunia nyata di sekitarnya. 

Tebak-tebakan Magic 

Tebak-tebakan  merupakan  kegiatan  pembelajaran  yang  mengasyikkan  dan  menyenangkan. 
Kegiatan tebak-tebakan ini akan semakin mengasyikkan bagi sisa manakala merasa takjub, kagum dengan 

apa yang dipertontonkan.Tebak-tebakan adalah kegiatan yang mengasyikkan. Orang yang memberikan 
sesuatu untuk ditebak, dan ternyata sulit ditebak oleh orang lain, akan merasa bangga bahwa dia mampu 

membuat soal tebakan yang sulit. Sebaliknya, orang yang mampu menebak akan juga merasa mampu 
bahwa dia mampu menebak sesuatu yang mungkin sulit bagi orang lain,  Karena itu, kalau kita mampu 

membuat soal tebakan yang asyik, dan mendorong siswa kita ingin memiliki soal tebakan itu, maka 
mereka akan belajar dalam suasana yang menyenangkan. 

Contoh 1 

Tebakan tanggal lahir. 

1.       Sajikan dengan power point (atau bagikan lembaran-lembaran) yang berisi tabel-tabel berikut 
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2. Mintalah  mereka  mengidentifikasi  di  tabel  berapa  saja  tanggal  lahir  mereka  tertera  (tanpa 
menyebutkan nomor tanggal lahirnya), dan beritahu mereka bahwa Anda akan mampu menebak 
tanggal lahir mereka. 

3.       Mintalah beberapa orang untuk ditebak tanggal lahirnya. 

Mereka akan kaget. Kok bisa? Tantang mereka memikirkan bagaimana alat itu bisa bermanfaat untuk 
menebak. 

Tebakan Bilangan Favorit 

1.       Mintalah mereka membayangkan sebuah bilangan favorit mereka tanpa harus menyebutkannya. 
Beritahu mereka bahwa Anda akan menebak bilangan favorit mereka itu dengan benar, berapapun 
yang dibayangkan. 

2.       Suruh mereka mencatat dan menyembunyikan bilangan itu di secarik kertas, 

3.       Selanjutnya,  mintalah  mereka   melakukan  beberapa  operasi  terhadap  bilangan-bilangan  itu, 
misalnya: 

a.       Tambahkan bilangan itu dengan 24 
b.       Kalikan hasilnya dengan 5 

c.       Tambahkan hasilnya dengan 55 
d.       Kalikan hasilnya dengan 2 

e.       Kurangkan hasilnya dengan 150 

f.       Kalikan hasilnya dengan 1/10 
g.       Kurangkan hasilnya dengan 19 

Dengan meminta mereka menyebutkan hasil terakhir pengoperasian bilangan itu, Anda dengan 

pasti akan dapat menemukan bilanganyang dibayangkan oleh mereka. 
4.       Ajak mereka mencari tahu mengapa jawaban itu selalu benar 

5. Minta mereka membuat aturan baru yang dengan itu mereka akan selalu mampu menebak bilangan 
berapapun yang dibayangkan oleh orang lain. 

Cooperative Learning 
Menurut  Gillies  (2007),  pembelajaran  kooperatif  adalah  pembelajaran  yang  meminta  siswa 

bekerja  bersama  di  dalam  kelompok  kecil  untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Dengan  pembelajaran 

kooperatif, siswa akan memikul beban belajar secara bersama-sama. Beban itu tidak hanya ditanggung 
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sendiri tetapi bersama dengan teman lainnya. Ini mengakibatkan beban akan terasa lebih ringan, dan 

secara alami mereka akan lebih merasa senang. 

Salah satu keuntungan dari penerapan pembelajaran kooperatif, menurut Gillies & Boyle (tanpa 

tahun), adalah kemerdekaan atau kebebasan. Siswa termungkinkan untuk lebih bebas saling bertanya, 
mengomentari, memberi saran dengan bebas dan dengan bahasa mereka sendiri daripada harus 

mendengarkan penjelasan guru yang mungkin bahasanya terlalu “abstrak” bagi mereka. 

Kalau  kita   ingin  menerapkan  pembelajaran  kooperatif  ini,   tersedia   banyak  sekali  jenis 
pembelajaran kooperatif. Jenis pembelajaran kooperatif itu antara lain: Student Team Achievemen 

Division (STAD), Team Games Tournament (TGT), Team Assisted Individualization (TAI), Think Pair 
Share (TPS), Think Talk Write (TTW), Group Investigation (GI), TSTS (Two Stay Two Stray), Jigsaw, 

dan masih banyak lagi. 

Tapi… apakah hanya modelnya saja yang perlu dikuasai? Jawabannya adalah tidak. Berikut disajikan 

contoh penerapan pembelajaran kooperatif yang cukup berhasil. 

Contoh 

Dalam konteks program rintisan sekolah bertaraf internasional, beberapa tahun yang lalu, penulis 
pernah membelajarkan matematika dengan pendekatan kooperatif di beberapa SMP di Jawa Timur. Yang 

masih penulis ingat pada waktu itu adalah keberhasilan penulis membangkitkan kepercayaan diri siswa 
yang berasal dari kelompok kurang pandai. 

Penulis  membagi  kelas  menjadi  beberapa  kelompok  kecil  beranggotakan  4  orang  secara 

heterogen. Di dalam kelompok kecil ini ada siswa yang pandai, sedang, dan kurang. Mereka penulis 
minta untuk mengerjakan soal olimpiade SMP. 

Sebagian besar siswa dari kelompok tinggi dan sedang antusias mencoba menjawab soal tersebut, 

tetapi semua  siswa  yang  kurang,  di setiap  kelompok,  terkesan cuek,  tidak peduli  dengan pekerjaan 
temannya. Ketika teman-temannya asyik berdiskusi mereka menarik diri dari diskusi, mereka 

menyandarkan punggungnya ke bangku mereka, memandang langit-langit, dan tidak bersemangat. 
Menyadari hal itu, penulis kemudian meminta setiap anak yang kurang itu untuk berkumpul dan 

menemui penulis di luar kelas. Di luar kelas, penulis menawarkan kepada mereka cara menjawab soal 
tersebut sambil memberitahukan bahwa kalau kembali lagi ke kelompok (dari luar kelas), mereka tentu 

akan ditanya “apa yang dilakukan pak guru?” dan dengan sendirinya harus menjawab. Penulis 
memberitahu mereka bahwa kalau mereka ditanya seperti itu, mereka harus menjawab “saya diberitahu 

jawaban dari soal-soal ini.” Kemudian penulis melanjutan dugaan penulis bahwa bahwa mereka pasti 
akan bertanya lagi, “oh ya…bagaimana penyelesaiannya?”. 

Demikian  seterusnya  penulis  berbincang  dengan  mereka  dan  mereka  kemudian  belajar  dari 

penulis tentang penyelesaian soal-soal tersebut. Mereka terlihat sangat antusias untuk memahami 
penyelesaiannya. Ketika penulis bertanya kok serius banget sih belajarnya, spontan meeka menjawab 

bahwa mereka khawatir akan ditanya dan tidak bisa menjawab. Mereka ingin bisa menjawab pertanyaan 
apapun dari  mereka  sehingga  terkesan  mereka  sudah pandai.  Bahkan ada  dua  siswa  yang bertanya 

beberapa kali agar memperoleh pemahaman yang mantap tentang penyelesaian masalah tersebut. 
Penulis dengan sabar dan telaten menjelaskan satu persatu jawaban dari masalah itu. Kalau ada di 

antara mereka yang bertanya, penuis menjawabnya dengan pelan-pelan sampai mereka mengerti betul. 

Penulis mendorong mereka untuk percaya diri kalau ditanya oleh teman-temannya. Bahkan, untuk 
membuat mereka lebih percaya diri, penulis bersepakat dengan siswa tentang isyarat apa yang harus 

mereka tampilkan kalau mereka memerlukan bantuan, tanpa harus membuat malu. 

Ketika mereka kembali lagi ke kelompok, apa yang diantisipasi sebelumnya memang betul-betul 
terjadi. Hampir semua kelompok masih belum bisa menjawab soal itu, dan mereka yang telah diberi 
penjelasan tentang penyelesaian masalah tersebut memang ditanya bagaimana cara menyelesaikannya. 

Ternyata siswa dari kelompok rendah ini terlihat sangat percaya diri dan mampu menjelaskan kepada 
teman-temannya. Mereka terlihat bangga dan tersenyum kepada penulis.   Bahkan ada sebagian yang 

berkata “ternyata saya bisa pak”. Dengan pembelajaran kooperatif yang tepat, ternyata siswa bisa menjadi 
lebih percaya diri. Kalau sebelumnya mereka kurang suka dengan matematika, mereka berubah menjadi 

menyukai matematika. 
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Differentiated Instruction 

Pembelajaran  yang secara  tradisional  dilakukan  di  dalam kelas  adalah pembelajaran kepada 
seluruh  siswa  (teaching  for  all).  Di  dalam  pembelajaran  seperti  ini,  scenario  pembelajaran  yang 
dirancang guru adalah tunggal. Seluruh siswa dianggap sebagai satu entitas yang sama. Pembelajaran 

kepada anak yang berkemampuan tinggi, berkemampuan sedang, dan yang berkemampuan rendah 

disamakan. Akibatnya, siswa yang berkemampuan tinggi sering merasa bosan (mereka sebenarnya ingin 
yang lebih, tetapi tidak bisa karena gurunya masih berkutat di situ-situ saja). Sebaliknya, siswa yang 

bekemampuan  rendah  sering   merasa   kedodoran  (mereka   sebenarnya   masih  kebingungan  dalam 

memahami materi yang lalu, tapi gurunya sudah beranjak ke materi yang lain karena kelompok menengah 
sudah siap mengikuti materi selanjutnya tersebut). Dengan kata lain, pembelajaran tradisional ini lebih 

tepat dikatakan pembelajaran kepada rata-rata siswa, bukan kepada seluruh siswa.Tomlinson (2001) 

mengenalkan suatu model baru dalam membelajarkan siswa. Dia melihat bahwa kelas itu sebenarnya 

bervariasi. Penguasaan siswa, kesukaan siswa berbeda-beda. Karena itu, Tomlinson (2001) lebih lanjut 
menyatakan bahwa pembelajaran tidak seharusnya disamakan. Pembelajaran harus disesuaikan dengan 

kesiapan dan kesukaan siswa. Dia mengenalkan pembelajaran seperti itu sebagai pembelajaran 

terdiferensiasi (differentiated instruction). 
Di dalam pembelajaran terdiferensiasi ini, guru bisa melakukan pembedaan dari materi yang 

dipelajari, dari strategi pembelajarannya, dan dari produk belajar yang bisa dihasilkan siswa. Materi 

antara siswa yang satu dengan yang lain, pada satu kelas pembelajaran, bisa dibuat berbeda sesuai dengan 
kesiapan dan kemampuan belajarnya. Strategi belajarnya pun bisa dengan membaca, menonton video, 

melakukan praktikum atau bentuk-bentuk belajar yang lainnya. Produk hasil belajarnya pun bisa berbeda. 
Mungkin ada yang berupa flow chart, resume, poster atau apapun. Yang penting, tidak peduli caranya, 

mereka menguasai substansi apa yang dipelajarinya. Pada waktu kunjungan ke Melbourne Australia, 
penulis melihat langsung penerapan dari differentiated instruction ini  di kelas. 

POTENSI PEMBELAJARAN MENYENANGKAN 

Siswa yang sekarang sedang belajar di sekolah, kelak akan bekerja di era global dimana warga 
antar Negara bisa berbaur seakan-akan tanpa batas. Karena itu, sangat dimungkinkan adanya kejadian 
dimana dalam suatu pekerjaan, para pekerjanya berasal dari berbagai Negara. Mereka memiliki 

kebudayaan yang berbeda, bahasa yang berbeda tetapi harus bekerja sama untuk memajukan 
perusahaannya. 

Di dalam era global seperti itu, menurut As’ari (2015) ada 4 kemampuan yang harus dikuasai 

siswa agar mereka bisa bertahan hidup atau bahkan mewarnai kehidupan. Empat kemampuan tersebut 
adalah (1) berpikir kritis, (2) berpikir kreatif, (3) bekerja sama, dan (4) komunikasi. Jadi, pribadi-pribadi 

yang diharapkan dari lulusan sekolah di abad ke 21 ini tidak difokuskan menjadi pribadi yang banyak 
ilmunya, atau pun pribadi yang pemahamannya ilmu mendalam. Pribadi yang diharapkan adalah pribadi 

yang memiliki 4C’s di atas (critical thinking skills, creative thinking skills, collaborative skills, dan 
communication skills). 

Marzano & Pickering (1999) yang mengemukakan lima dimensi dimensi dalam belajar, yaitu: (1) 

attitude and perception, (2) acquire and integrate knowledge, (3) extent and refine knowledge, (4) apply 
knowledge meaningfully, dan (5) habits of mind (critical thinking, creative thinking, and self-regulated 

learning skills), ternyata menempatkan habits of mind sebagai puncak dari dimensi belajar.   Dengan 

demikian, pendapat As’ari (2015) di atas sejalan dengan pendapat Marzano (1992). Oleh karena itu, untuk 
membahas potensi dari pembelajaran matematika yang menyenangkan di atas, pembahasannya haruslah 

ditinjau dari seberapa besar kontribusi pembelajaran yang menyenangkan itu dalam membentuk pribadi- 

pribadi yang memiliki 4C’s atau habits of mind. 

Potensi Game atau Permainan 

Game atau permainan. Di dalam game, sesuai dengan pendapat Gough (1999) dan Salen & 
Zimmerman (2003) dituntut keberadaan dua orang atau lebih agar permainan bisa dijalankan. Kalau game 

ini dilakukan antar kelompok, dimana anggota-anggota kelompok bisa saling bekerjasama 

mengembangkan strategi untuk memenangkan pertandingan, di dalam game ini ada peluang terjadinya 
kegiatan kerja sama (kolaborasi), kegiatan berkomunikasi yang nyaman, sambil berpikir kritis dan kreatif. 



15  

Karena itu, game memberikan peluang terkembangkannya 4C’s yang diperlukan untuk hidup  di era 

global. 

Pembelajaran yang menerapkan penggunaan game juga berkontribusi bagi kesiapan belajar siswa. 
Keberadaan game dalam pembelajaran matematika akan memberikan kesan yang positif pada diri siswa. 

Mereka akan melihat bahwa pembelajaran matematika adalah pembelajaran yang dinamis. Pembelajaran 
matematika tidak lagi dipandang sebagai pembelajaran yang statis dan membosankan. Sikap dan persepsi 

mereka akan positif. Sesuai dengan pendapat Marzano & Pickering (1999), dimensi pertama siswa sudah 

terlalui dan siap memasuki dimensi berikutnya, yaitu dimensi acquire and integrate knowledge. 
Potensi Outdoor Activities 

Outdoor learning activities adalah belajar yang terjadi di luar ruang kelas (Education Scotland, 
tanpa tahun) yang mengandalkan pada penggunaan panca indera dan pengalaman yang mendorong siswa 

untuk terlibat bukan hanya aspek kognitifnya saja, tetapi juga melibatkan aspek perasaan, fisik, spiritual, 

serta aspek estetika. Menurut hemat penulis, outdoor learning activities memungkinkan siswa 
mendeapatkan pengalaman belajar yang utuh dan bermakna. Koneksi matematis sebagaimana yang 

disarankan oleh NCTM (2000) akan lebih mudah tercapai. Dimensi belajar yang ketiga dan keempat dari 
Marzano & Pickering (1999), yaitu extent and refine knowledge serta apply knowledge meaningfully, 
akan diperoleh siswa. 

Potensi  Tebak-Tebakan 

Tebak-tebakan akan membuat perhatian siswa terfokus. Tebak-tebakan juga menjadikan siswa 

memiliki  rasa  ingin  tahu  yang  tinggi.  “Kok  bisa  ya?”,  “bagaimana  bisa  begitu?”,  dan  “apa  sih 
rahasianya?” adalah beberapa pertanyaan yang mungkin akan muncul dalam diri siswa. Mereka ingin 

mengetahui bagaimana itu bisa terjadi. Struktur kognitif siswa siap untuk menerima ilmu yang baru. 

Keberadaan rasa ingin tahu ini juga penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan pendekatan 
saintifik. Pendekatan saintifik yang terdiri dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi, dan mengomunikasikan adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pentingnya 

siswa bertanya (As’ari 2014). Dalam pelaksanaan kurikulum 2013, guru justru didorong untuk 
menumbuhkan rasa ingin tahu siswanya. Karena itu, kegiatan tebak-tebakan begini sangat cocok dengan 

penerapan kurikulum 2013. Mungkin kegiatan mengamati harus diisi dengan sesuatu yang sifatnya 

meminta siswa menebak. 

Potensi Pembelajaran Kooperatif 
Pembelajaran kooperatif pastilah dilakukan dengan cara meminta siswa belajar dalam kelompok. 

Mereka dituntut untuk saling bahu membahu, bekerjasama, berbagi ide dan pengalaman untuk 

menyelesaikan  masalah bersama.  Karena  itu,  pembelajaran kooperatif  memiliki potensi  untuk siswa 
belajar bekerja sama, belajar berkomunikasi, belajar mengkritisi hasil pemikiran dan karya temannya, dan 

mengembangkan ide kreatif agar diperoleh hasil yang lebih baik. Karena itu, pembelajaran kooperatif 
memiliki potensi untuk terbentuknya 4C’s di atas. Dengan pembelajaran kooperatif, siswa akan belajar 

berpikir kritis, berpikir kreatif, berkolaborasi, dan berkomunikasi. 
Potensi Differentiated Instruction 

Pembelajaran terdiferensiasi atau differentiated instruction memungkinkan siswa belajar sesuai 

dengan tempo mereka sendiri, dengan gaya mereka sendiri, dan dengan produk sesuai keinginannya 
sendiri. Pembelajaran terdiferensiasi memungkinkan siswa memahami sesuatu secara mendalam sesuai 

dengan cara mereka. Pembelajaran terdiferensiasi memberikan ruang kepada siswa mengembangkan diri 
sesuai dengan ciri khas mereka. Pembelajaran terdiferensiasi memungkinkan siswa saling menghargai 

kekurangan dan kelebihan orang lain, saling empati, dan kalau perlu saling bantu membantu. 
Perlu dicatat bahwa potensi itu baru bisa terealisasikan manakala pembelajaran berjalan dengan 

optimal. Guru merancang dan kenjalankan pembelajaran yang memang diduga akan mengembangkan 

potensi tersebut. Tanpa kesadaran akan potensi yang dimiliki, dan tanpa upaya yang maksimal untuk 

mewujudkan potensi tersebut, seberapapun hebatnya potensi pembelajaran tersebut, semua akan sia-sia 
belaka. 
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Bagaimana untuk Pengembangan Kepribadian? 

Seminar  nasional  ini  mengangkat  tema  Pengembangan  Kepribadian  melalui  Pembelajaran 
Matematika  yang  Menyenangkan.  Karena  itu,  potensi-potensi  yang  telah  penulis  sampaikan  di  atas 
tampaknya masih belum bisa memberikan kontribusi yang nyata terhadap tema seminar ini. Karena itu, 
penulis mencoba untuk menemukan jawaban hipotetis yang nantinya diharapkand apat ditindak lanjuti 

dengan penelitian empiris. 

Mengutip pendapat Eysenck, Vorkapic (2012), menyatakan bahwa kepribadian atau personality 
memiliki tiga dimensi, yaitu:  (1) dimensi stability/instability, (2) dimensi introversion/extraversion, dan 

(3)  psychoticism.  Orang  yang  emosinya  tidak  stabil  adalah  orang  pemuram  (moody),  suka  cemas 
(anxious), suka tegang (tense), suka sedih (depressive), suka galau (restless), and mudah tersinggung 

(touchy). Sedangkan orang yang stabil adalah orang yang teguh pendirian (reliable), berpembawaan 
tenang (calm), tidak mudah marah (even-tempered), tidak mudah risau (carefree), dan memiliki kualitas 

kepemimpinan yang baik. 
Orang dengan kepribadian introverted adalah orang yang pendiam (quiet), kurang bergaul 

(unsociate), pasif (passive) dan hati-hati (careful). Sedangkan orang yang berkepribadian extroverted 

memiliki sifat suka bicara (talkative), lively (bergairah), aktif (active), optimis (optimistic), suka bergaul 
(sociable), dan cepat akrab (outgoing). Prychoticisme digambarkan oleh  karakteristik seperti agresif, 

kurang patuh pada peraturan, ego berlebihan, tidak peka, ceroboh, dan keras kepala. 

Pertanyaannya, kepribadian yang bagaimana yang ingin dikembangkan? 

Kalau  dilihat  secara  global,  pembelajaran  matematika  yang  menyenangkan  itu  diharapkan 
menghasilkan anak-anak yang stabil emosinya. Anak yang memiliki pendirian teguh, berpembawaan 
tenang, tidak mudah marah, tidak mudah risau dan berjiwa pemimpin yang baik. Menurut hemat penulis, 

pembelajaran yang menyenangkan yang telah diuraikan di atas memiliki peluang untuk menjadikan anak 
stabil emosinya. 

Anak memiliki pendirian yang teguh perlu mengalami kegiatan belajar dimana mereka harus 

mempertahankan  idenya  dengan  benar  dan  rasional.  Mereka  harus  teryakinkan  bahwa  apa  yang 
dimilikinya  sudah  mantap  dan  tidak  ada  cacatnya  secara  logis.  Prinsip  yang  dimiliki  harus  dapat 

dibuktikan kebenarannya secara logis, dan kalau bisa juga terbukti secara empiris.  Sehubungan dengan 

itu, berbagi ide, mengkritisi, memberikan argumentasi terhadap apa yang diyakini benar adalah 

pengalaman  belajar  yang  perlu  dialami  siswa.  Pembelajaran  kooperatif,  klarifikasi  kebenaran  dari 
jawaban terhadap suatu teka-teki, klarifikasi terhadap strategi yang diyakini kebenarannya akan 

menjadikan siswa memiliki keyakinan yang kuat akan prinsipnya dan berpeluang memiliki pendiran yang 

teguh. 
Untuk mencetak anak yang memiliki sikap tenang, tidak sembrono dalam mengambil keputusan, 

pembiasaan berpikir kritis merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan. Bekerjasama menemukan 

strategi untuk memenangkan permainan, dan mempertimbangkan dengan seksama semua kritik dan saran 
yang datang tanpa buru-buru menyalahkan atau membenarkan dapat diterapkan dalam permainan atau 

game. 
Jiwa kepemimpinan juga bisa tumbuh berkembang dengan baik manakala siswa dibelajarkan 

dengan pembelajaran kooperatif. Akan tetapi, pembentukan kelompoknya harus diupayakan sedemikian 

rupa sehigga terbentuk kelompok yang solid yang saling bertanggungjawab satu sama lain, mau dan 
mampu bekerjasama dengan baik.  Interaksi yang terjadi dalam kelompok, dan tuntutan adanya pemimpin 

yang mengorganisir kegiatan kelompok akan mendorong siswa terlatih memiliki jiwa  kepemimpinan 
yang diharapkan. 

Terkait dengan jenis introverted and extroverted, pembelajaran matematika yang menyenangkan 

tampaknya akan lebih mendorong siswa mengembangkan kepribadian extroverted. Game, outdoor 
activities, tebak-tebakan, pembelajaran kooperatif, dan juga differentiated instruction akan mendorong 

siswa untuk saling berbicara, bergairah, aktif, optimis, suka bergaul dan cepat akrab. Mereka akan lebih 
suka berbicara satu sama lain, bersosialisasi, saling mengungkapkan ide dan preferensi masing-masing. 

Suasana yang menyenangkan mendorong berkembangnya jenis kepribadian extroverted. 



17  

Pembelajaran matematika yang menyenangkan tampaknya juga mengurangi kepribadian siswa 

yang bersifat psychoticism. Interaksi dalam kelompok terutama ketika pembelajaran kooperatif 

memungkinkan siswa belajar memenuhi aturan yang ditetapkan bersama, mengurangi ego yang 
keterlaluan, memiliki kepekaan sosial, melihat adanya banyak kebenaran dari berbagi sudut pandang, 

sehingga menjadi tidak keras kepala dan ingin menangnya sendiri. 

PENUTUP 
Ada satu hal yang sangat penting yang penulis ingin sampaikan kepada para pembaca sekalian. 

Sesuai dengan pendapat Marzano & Pickering (1999) ada satu hal yang penting agar kegiatan 

pembelajaran (termasuk pembelajaran yang menyenangkan) tersebut bisa memberikan pengaruh yang 
kuat pada belajar siswa. Hal penting yang dimaksud adalah kualitas tugas dan suasana belajarnya. Tugas 

harus   dirancang   sedemikian   rupa   sehinga   siswa   tertarik   dan   tertantang   untuk   menerima   dan 

menyelesaikan tugas tersebut. 
Tugas akan menarik minat siswa manakala tugas tersebut sesuai dengan minat, keinginan, dan bakat 

siswa. Tugas akan menantang manakala siswa merasa bahwa tugas itu sebenarnya biasa saja tapi tidak 
bisa diselesaikan dengan mudah, dan tugas itu dipersepsi sulit tetapi mereka merasa memiliki memiliki 

kemampuan untuk mengatasinya. Membuat tugas yang demikian ini sulit. 

Suasana  belajar  merupakan  salah  satu  faktor  penentu  bagi  keterlibatan  aktif  siswa.  Kalau 
suasananya kacau, tidak tertib, siswa tidak saling menghormati, keamanan dan kenyamanan siswa dalam 

mengerjakan tugas tidak terlindungi, maka siswa tidak akan mengerjakan tugas dengan baik. Siswa perlu 
suasana belajar yang memungkinkan mereka hanya focus pada pengerjaan tugasnya, bukan pada hal-hal 

lain di luar tugas tersebut. Karena itu, manajemen guru dalam pembelajaran sangat diperlukan. Guru 
harus mengelola kelas sehingga siswa merasa aman, tentram, tertib, dan bergairah dalam menyelesaikan 

tugas. 
Barangkal ini saja yang dapat penulis kontribusikan dalam seminar ini. Terus terang, semua yang 

tertulis  dalam  makalah  ini  baru  sebatas  kajian  analitis  kritis,  sehingga  masih  banyak  yang  bersifat 

hipotetis. Akan lebih baik manakala para peserta seminar mencoba mengembangkan teori ini dengan 

melakukan penelitian empiris. Namun demikian, penulis berharap bahwa tulisan yang sederhana ini masih 
bisa  memberikan  manfaat,  minimal  tentang  bentuk-bentuk  pembelajaran  matematika  yang 

menyenangkan.   Mudah-mudahan  pembelajaran  matematika   yang  menyenangkan  itu  tidak  hanya 

dipersepsi sebatas pembelajaran yang memuat kegiatan menyanyi saja di dalamnya. Semoga peserta 
seminar dan pembaca semua menyadari masih banyak lagi alternatif lain yang memungkinkan terciptanya 

pembelajaran yang menyenangkan. Aamiin. 
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PENDAHULUAN 
Kepribadian adalah misteri bagi individu terhadap individu lain. Setelah seseorang bertemu dengan 

orang lain, seringkali kita mendengar orang ini berkata: “dia tidak punya kepribadian”, atau 

“kepribadiannya tidak baik”, atau “aku tidak suka dengan kepribadiannya”. Frase pertama menunjukkan 

seakan  hanya  dia  yang  memiliki  kepribadian,  frase kedua  menunjukkan  seakan  dia  sudah tahu  ciri 
kepribadian yang baik/sehat, dan frase yang ketiga menunjukkan bahwa dia dan orang itu memiliki kutub 

yang berbeda/berseberangan. 

Adalah sangat menarik untuk mempelajari kepribadian manusia, tetapi lebih menarik lagi 
mempelajari  bagaimana  mengembangkan  kepribadian  manusia  sehingga  sesuai  dengan  keinginan 

bersama. Untuk dapat mengembangkan kepribadian individu, maka diperlukan pemahaman yang jelas 
tentang apa itu kepribadian, ciri-ciri kepribadian yang baik/sehat, dan bagaimana kepribadian berkembang 

pada individu. Ada banyak teori tentang kepribadian. Pada uraian selanjutnya tentang kepribadian penulis 
berlandaskan pada teori psikoanalisa dari Sigmund Freud. 

Tiga Komponen Kepribadian 

Kepribadian (personality) berasal dari kata latin persona yang berarti topeng yang digunakan oleh 
para  aktor/aktris  dalam  suatu  pertunjukan.   Para  aktor/aktris  tersebut   menyembunyikan  identitas 
pribadinya  yang  asli  dan  menampilkan  kepribadiannya  sesuai  dengan  topeng  yang  digunakannya 

(Hurlock, 1974: 6). Ada banyak sekali definisi tentang kepribadian yang dikemukakan oleh para ahli. 
Allport (1937) mengoleksi 50 definisi tentang kepribadian. Sekarang mungkin sudah lebih seratus definisi 

bila kita kumpulkan. Ia mendefinisikan secara lengkap kepribadian sebagai “organisasi yang dinamis 

dalam diri individu terhadap sistem psikofisik yang  menentukan karakteristik tingkah laku  dan cara 
berpikirnya”. Woodworth mendefinisikan kepribadian secara singkat sebagai “kualitas tingkah laku 

individu”. Sementara Dashiell mendefinisikan kepribadian sebagai “gambaran menyeluruh tingkah laku 

individu yang selalu muncul secara konsisten” (Hurlock, 1974: 7). Dengan tiga definisi ini sudah cukup 

bagi kita untuk mempelajari lebih lanjut tentang kepribadian seseorang. Ketiganya menyebutkan bahwa 
kepribadian erat kaitannya dengan tingkah laku seseorang atau individu. Tingkah laku yang muncul pada 

individu menuntut adanya penyesuaian/adjusment (Schneiders dalam Yusuf, 2008: 11). 

Berbicara tentang kepribadian, biasanya orang akan dibingungkan dengan istilah karakter. Apakah 

kepribadian sama dengan karakter? Tentu berbeda. Karakter (character) sesuai dengan artinya secara 
harafiah adalah ciri-ciri. Ketika menyebut karakter seseorang maka kita membicarakan ciri-ciri seseorang. 

Dalam  Islam  karakter  digambarkan  sebagai  akhlak.  Seorang  muslim  yang  berkarakter  baik  disebut 

sebagai  seseorang  yang  berakhlak  mulia.  Aristoteles  mendefinisikan  karakter  yang  baik  sebagai 
kehidupan dengan melakukan tindakan-tindakan yang benar dalam berhubungan dengan orang lain dan 

terhadap dirinya sendiri (Lickona, 1992: 50). Dapat disimpulkan bahwa karakter berkaitan erat dengan 

pertimbangan (judgement) nilai. 

Dengan demikian kepribadian dan karakter tidak sinonim dan tidak bisa saling menggantikan. 
Karakter berhubungan dengan tingkah laku yang diatur oleh usaha dan kemauan seseorang. Sehingga 

unsur utama karakter adalah kata hati (conscience). Kata hati merupakan pola seseorang sebagai pengaruh 
pembiasaan yang mengontrol tingkah lakunya sehingga diterima di masyarakatnya. 
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Kembali  kepada  contoh tentang pertunjukan  drama  di panggung.  Para aktor/aktris  tentu  telah 

memiliki kepribadian dan karakter sendiri. Tetapi karena tuntutan mereka mengenakan topeng sesuai 

peran kepribadian yang mereka lakonkan. Sutradara menekankan tentang karakter tokoh yang diperankan 
masing-masing aktor/aktris. Semakin kuat karakter yang diperankan semakin sulit dimainkan. Semakin 

sempurna karakter dilakonkan semakin hebat aktor/aktris. 

Demikian pula seorang individu manusia. Kepribadiannya telah terbentuk sesuai dengan hereditas 
dan perlakuan lingkungannya. Tetapi dengan kemampuan individu menyesuaikan diri (adjusment), maka 

kepribadiannya semakin kuat dan keluar dalam bentuk tutur kata dan perilaku sehari-hari dalam 
berinteraksi dengan masyarakatnya. Semakin kuat pribadinya (super-ego) memilah dan memilih perilaku 

(termasuk bertutur) sesuai norma aturan agama/masyarakat (judgement), semakin kuat karakter yang 
terbentuk. 

Menurut Freud (Bertens, 2007; Yusuf, 2008) struktur kepribadian manusia   terdiri tiga sistem 

berbeda  yang  saling  berkait  dan  berperan  sendiri-sendiri.  Ketiganya  harus  terjaga  bisa  bekerjasama 
dengan harmonis agar manusia sehat pribadinya. Ketiganya adalah (1) Id, (2) Ego, dan (3) Superego 

1.   Id 

Hidup psikis manusia diibaratkan seperti gunung es yang terapung di laut. Hanya sedikit yang 
muncul di permukaan tetapi sebagian besarnya tak tampak. Psikis manusia yang tak tampak ini lebih tepat 
disebut tidak sadar namun tetap merupakan bagian/kenyataan yang harus diperhitungkan.  Jadi menurut 

Freud apa yang dilakukan manusia – khususnya yang diinginkan, dicita-citakan, dikehendaki  - sebagian 
besarnya  tidak  disadari  oleh  manusia.  Istilah  yang  dipopulerkan  oleh  Freud  adalah  “ketaksadaran 

dinamis”. Ketaksadaran mengerjakan sesuatu dan tidak tinggal diam. 

Id  atau  “Es”  merupakan  lapisan  yang  paling  fundamental  dalam  susunan  psikis  manusia.  Id 
meliputi  segala  sesuatu  yang  bersifat  impersonal  atau  anonim,  tidak  disengaja  atau  tidak  disadari. 

Sehingga dalam ranah Id berlaku hukum “bukan aku yang melakukan, melainkan ada yang melakukan 

dalam diri aku”. Bukti utama bahwa Id ada adalah “mimpi”. Menurut tafsir Id, maka ketika seseorang 

bermimpi dia akan mengatakan “bukan aku yang bermimpi tetapi ada yang bermimpi dalam diriku”. 
Sebab saat kita bermimpi, seolah-olah kita menonton suatu tayangan yang disuguhkan ke hadapan kita. 

Kita hanya pasif menonton saja. Itulah ketaksadaran yang memberikan tontonan gratis kepada kita dalam 

tidur.    Bukti  lainnya  adalah  ketika  kita  melakukan  kesalahan  yang  tidak  disengaja.  Sering  terjadi 
pembawa acara (MC) membuka acara dengan mengatakan: “mari kita masuki acara pertama dengan 

ucapan Alhamdulillah”. Hal ini biasa terjadi karena “keseleo lidah” yang sebenarnya psikis merasakan 

betapa beratnya tugas yang diemban saat itu sehingga muncul keinginan (dalam taksadar) segera berakhir 
walaupun acara baru  mulai. 

Id terdiri dari naluri-naluri bawaan terutama naluri seksual. Pada bayi baru lahir seluruhnya terdiri 
dari Id. Padanya tidak berlaku urutan waktu (bayi terjaga malam hari tidur siang hari), tidak berlaku 

hukum logika (obat bakar anti nyamuk menyala mau dimakan). Dalam mimpi seringkali kita setback ke 

masa kecil, atau jatuh dari gedung tinggi tapi tidak  mati. Orientasi Id adalah kesenangan (pleasure 
principle) atau paling tidak  mereduksi ketegangan.  Id  merupakan sumber  energi psikis  yang berarti 

menjadi sumber dari instink kehidupan (eros) atau dorongan-dorongan biologis dan instink 
kematian/agresif (tanatos) yang menggerakkan tingkah laku. 

Dalam mereduksi ketegangan atau menghilangkan kondisi yang tidak menyenangkan Id menempuh 

dua cara, yaitu refleks dan proses primer. Refleks merupakan cara bawaan (bukan hasil belajar) seperti 
mata  berkedip  dan  bersin.  Sedangkan proses  primer  merupakan  hasil belajar  seperti bila  lapar  lalu 

membayangkan ada makanan, bila terus dimarahi mebayangkan balas dendam, demikian juga dengan 

mimpi. Jadi proses primer dilakukan Id dengan membuat khayalan. Id menjadi rahim bagi Ego dan 
Superego untuk berkembang. Id lahir sejak individu dilahirkan. 

2.   Ego 

Ego atau ‘aku’ mulai berkembang sejak Id berinteraksi dengan dunia luar. Aktivitasnya bisa hadir 
baik prasadar maupun tak sadar. Tetapi sebagian besarnya Ego hadir dengan sadar. Contohnya ketika kita 

menyatakan  “saya melihat gambar angka delapan terbaring di papan tulis”, “saya merasa malas”, “oohh 
empat dikali dua sama dengan delapan”. Contoh pertama adalah lahiriah, yang kedua adalah bathiniah, 
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dan yang ketiga intelektual. Contoh aktivitas Ego yang prasadar di antaranya ketika kita mengatakan 

“saya baru ingat bahwa akar pangkat dua suatu bilangan selalu non negatif”. Sedangkan contoh aktivitas 

Ego yang tak sadar seperti orang yang berlagak pemberani walaupun sebetulnya takut. Orientasi dari Ego 
adalah prinsip realitas (reality principle). Ego merupakan eksekutif/manajer dari kepribadian yang 

membuat keputusan tentang instink-instink mana yang akan dipuaskan dan bagaimana caranya. Jadi, Ego 

merupakan sistem kepribadian yang terorganisasi dan rasional. 
Ego menjadi bagian dari Id dan kehadirannya untuk memuaskan kebutuhan Id. Seluruh energinya 

berasal dari Id.  Peran utamanya menengahi kebutuhan instinktif Id dan kebutuhan interaksi lingkungan. 
Ego akan berusaha untuk melanggengkan kehidupan individu dan keturunannya. 

3.   Superego 

Superego mulai berkembang pada usia anak tiga sampai lima tahun (Freud dalam Yusuf, 2008: 44). 
Pada usia ini anak mulai belajar untuk memperoleh hadiah dan menghindari hukuman (rewards and 

punishment) dengan cara mengarahkan tingkah lakunya sesuai dengan ketentuan atau keinginan orang 
tuanya (lingkungan pertama individu berinteraksi). Apabila tutur katanya tingkah lakunya benar/baik dan 

mendapat hadiah/rewards atau persetujuan lingkungan,  maka akan  membentuk ego-ideal pada anak. 
Apabila tutur katanya atau tingkah lakunya ternyata salah kemudian mendapat hukuman, maka akan 

membentuk kata hati (conscience). Jadi pada superego ada dua subsistem utama yaitu kata hati yang akan 
menghukum individu bila berbuat salah dan ego-ideal yang akan memberi ganjaran bila berperilaku baik. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem superego merupakan komponen moral kepribadian pada 
individu. Perilaku yang dihasilkan merupakan hasil belajar dari interaksi individu dengan lingkungannya. 

Lebih jauh Freud dalam Bertens (2007: 72) menguraikan bahwa selama proses pembentukannya 
super ego melepaskan diri dari ego dalam bentuk observasi diri, kritik diri, dan refleksi diri. 

Pembentukannya sendiri melalui internalisasi (pembatinan). Apa yang dianggap asing mulai diterima oleh 
individu dan apa yang tadinya lumrah mulai ditolak oleh individu. Larangan, perintah, anjuran, cita-cita, 

dan sebagainya yang berasal dari luar diri individu (orang tua, pengasuh, anggota keluarga, guru PAUD, 
dll)  diterima  oleh  individu  sehingga  terpancar  dari  dalam.  “Engkau  tidak  boleh  mencuri”  akhirnya 

diterima menjadi “Aku tidak boleh mencuri”. “Engkau harus rajin membaca” akhirnya diterima sebagai 
“Aku  harus  rajin  membaca”.  “Anak  laki-laki  harus  berani”  akan  diterima  menjadi  “Aku  harus 

pemberani”. Jadi, keadaan di luar individu dimasukkan ke dalam diri individu dan menjadi milik individu. 
Itulah internalisasi. 

Berkebalikan dengan internalisasi adalah “proyeksi”. Proyeksi adalah menerapkan apa yang ada 

dalam individu ke dunia luar individu. Individu yang “diajari” menjadi penakut, maka akan selalau meliat 
dunia luar sebagai bahaya. Ketika berjalan di tempat gelap pada malam hari maka individu akan meliihat 

hantu. “Hantu” merupakan proyeksi dari dalam diri individu yang keluar dan hadir di lingkungannya. 

Dengan kata lain “hantu” adalah objek ciptaan individu sendiri. Proreksi diri yang bermanfaat adalah 
proyeksi yang dilakukan oleh seniman, seperti penyair atau pelukis. Jadi kalau kita inginkan anak menjadi 

individu dengan kepribadian tertentu, maka biasakan menginternalisasikan hal-hal di luar individu yang 

mendukung ke dalam diri anak dan proyeksikan hal-hal positif dalam diri individu ke luar dirinya. 
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Ciri-ciri Kepribadian yang Sehat 

Sumber: vi-view.com 

Dalam upaya memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah yang dihadapi oleh individu 

diperlukan adjusment yang wajar, normal, atau sehat (well-adjusment). Namun, tidak semua individu 
mampu melakukan well-adjusment, banyak juga individu yang melakukannya dengan tidak sehat 

(maladjusment). 

Hurlock (dalam Yusuf, 2008: 12-14) merincikan karakteristik penyesuaian yang sehat yang menghasilkan 
kepribadian yang sehat (healthy personality) sebagai berikut: 

a.   Mampu menilai diri secara realistik 
b.   Mampu menilai situasi secara realistik 

c.   Mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik 
d.   Menerima tanggung jawab 
e.   Mandiri 
f.    Mampu mengontrol emosi 

g.   Memiliki tujuan yang realistik 

h.   Memiliki orientasi keluar (extrovert) 
i.    Penerimaan sosial 

j.    Memiliki filsafat hidup 
k.   Berbahagia. 

Sedangkan kepribadian yang tidak sehat memiliki karakteristik berikut: 
a.   Mudah marah/tersinggung 

b.   Menunjukkan kekawatiran dan kecemasan 
c.   Sering merasa tertekan (stress/depresi) 
d.   Kejam atau suka mengganggu orang lain/hewan 

e.   Tidak mampu menghindari perilaku menyimpang 

f.    Biasa berbohong 
g.   Bersikap memusuhi semua bentuk otoritas 
h.   Senang mengkritik/mencemooh orang lain 

i.    Sulit tidur 
j.    Kurang bertanggung jawab 

k.   Sering sakit kepala yang bukan karena fisik 
l.    Kurang taat beragama 

m.  Pesimis dalam menghadapi kehidupan 
n.   Kurang bergairah dalam kehidupan. 

Kepribadian  yang  tidak  sehat  tersebut  bisa  berkembang  pada  individu  yang  hidup  dalam 
lingkungan yang tidak kondusif. Seperti lingkungan keluarga yang kurang/tidak harmonis, keluarga yang 
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kurang memperhatikan nilai-nilai agama, orang tua yang memperlakukan dengan keras anak- 

anaknya/kurang kasih sayang. 

Pengembangan Kepribadian Melalui Proses Pembelajaran Matematika 

Telah  diuraikan  di  depan  bahwa  kepribadian berkaitan  erat  dengan penyesuaian  individu  dan 
karakter sebagai wujud kepribadian dalam tingkah laku berkaitan erat dengan pertimbangan. 

Salah satu pekerjaan yang berhubungan erat dengan matematika adalah guru matematika, termasuk 
di  dalamnya  guru  kelas  di  sekolah  dasar.  Guru  matematika  memperkenalkan  kepada  peserta  didik 

kekuatan  dan  keindahan  matematika  dalam pembelajaran  matematika  di  sekolah  dasar  dan  sekolah 
menengah  (Alisah  dan  Dharmawan,   2007:  170).   Dengan  demikian  jelas  bahwa   dalam  proses 

pembelajaran  matematika  ada  peluang  untuk  mengembangkan  kepribadian  peserta  didik  sehingga 
menjadi pribadi yang lembut dan santun sekaligus kuat karena pada matematika ada keindahan dan ada 

kekuatan. 

Pada umumnya kurikulum matematika di sekolah di negara manapun setidaknya  mengandung 
tujuan, isi/konten matematika, metode pembelajaran, media, dan teknik penilaian. Berarti pengembangan 
kepribadian peserta didik dapat melalui seluruh isi kurikulum terlebih pada konten matematika dan juga 

proses pembelajarannya. 

Berdasarkan   uraian   terdahulu   maka   dapat   ditarik   beberapa   jalan   untuk   mengembangkan 
kepribadian  individu  (selanjutnya   saya   sebut  peserta   didik)  dapat  melalui  proses  pembelajaran 

matematika. Dalam proses pembelajaran matematika, sang guru – demikian juga para orang tua -   dapat 
mempertimbangkan ungkapan Dorothy Law Nolte (Hurlock dalam Yusuf, 2008: 28) berikut ini. 

Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. 

Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. 
Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. 

Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. 

Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika 
anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. 

Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. 

Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, ia belajar keadilan. 
Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya. 

Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta. 

Pengembangan Kepribadian Melalui Konten Matematika 

Mari kita renungkan apa artinya belajar barisan bilangan 1, 2, 3, 4, dst. Barisan bilangan ini 
diajarkan  di  kelas  I  sekolah  dasar  dan  terus  diulang-ulang  di  kelas-kelas  berikutnya.  Kita  bisa 

memasukkan ide bahwa itu adalah antrian. Kita bisa memberikan kesadaran kepada peserta didik bahwa 

antri  itu  adalah  penting.  Yang  datang  pertama  mendapat  kesempatan  pertama,  yang  datang  kedua 
mendapat kesempatan kedua, dan demikian seterusnya. Antrian bisa terjadi di mana saja. Di jalan raya, di 

tempat-tempat umum saat membeli tiket, bahkan di perempatan jalan kita juga arus antri menunggu 
lampu hijau. Budaya antri meskipun adalah budaya Barat tetapi positif karena dengan antri waktu yang 

dibutuhkan untuk memenuhi keperluan menjadi lebih singkat. Dengan antri ada kepastian setiap orang 
mendapat tempat/layanan atau mendapat jaminan keamanan. 

Mana yang memiliki makna lebih banyak atau lebih sedikit? Bilangan 2 atau 5? Apakah memiliki 

dua pensil lebih banyak dibandingkan memiliki lima pensil? Ketika sampai pada pembahasan topik ini 
apa yang terpikir oleh kita? Kita punya kesempatan untuk memberikan kesadaran pada peserta didik 

bahwa yang memiliki kelebihan bisa berbagi, peduli dengan yang tidak memiliki. Kepedulian adalah 

salah satu karakter sebagai perwujudan kepribadian yang tidak mementingkan diri sendiri. 
Apa bedanya 1 × 3 dengan 3 × 1 atau 2 × 5 dengan 5 × 2? Hasil perkaliannya tentu sama. Kita 

sedang  mengajarkan sifat  komutatif perkalian.  Nilai  hasilnya  sama  saja.  Dalam perhitungan  dengan 

prinsip penjumlahan berulang maka aplikasi sifat komutatif adalah menghitung perkalian di mana 
pengalinya yang lebih sedikit. Jadi, lebih mudah menghitung 4 × 25 sebagai ganti menghitung 25 × 4. 

Tetapi contoh yang kita kemukakan tentu dimulai dengan contoh di atas tadi. Kita bisa membuat ide 
kebalikannya. Mengapa harus 3 × 1? Kita bisa memasukkan kesadaran kepada peserta didik kita bahwa 
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belajar atau membaca buku lebih baik dilakukan sedikit demi sedikit tetapi sering. Jadi, nasihat kita 

kepada peserta didik adalah belajarlah atau membacalah sesering mungkin. Salah satu indikator penentu 

kemajuan suatu bangsa adalah budaya membaca (buku). Kita sangat memerlukan budaya ini karena 
bangsa  kita  belum  memiliki  budaya  membaca.  Anak-anak  kita  belum  mandiri  dalam  belajar  atau 

membaca. Membaca atau belajar hanya dilakukan bila disuruh atau dipaksa saja saat ada tugas. 

Dengan keindahan dan kekuatan matematika tentu masih banyak lagi topik-topik matematika yang 

bisa kita manfaatkan untuk memberikan kesadaran kepada peserta didik   kita untuk pembentukan 
kepribadian yang sehat. Kepribadian yang sehat akan melahirkan karakter yang unggul. 

PENUTUP 
Guru cukup menentukan dalam pembentukan atau pengembangan kepribadian yang sehat bagi 

individu. Karena guru (di sekolah) adalah lingkungan kedua individu berinteraksi setelah lingkungan 
keluarga (oleh orang tua). Komponen kepribadian Superego yang berkembang setelah Id dan Ego 

memerlukan intervensi yang kondusif agar berkembang sesuai dengan harapan ideal masyarakat/negara. 

Guru dapat melakukan intervensi melalui otoritasnya sebagai sumber norma dan tata aturan yang berlaku 

di masyarakat serta sumber inspirasi dan harapan individu. Melalui pembelajaran matematika (konten dan 
metode/model), guru dapat memberikan penekanan terhadap kesadaran individu sehingga terbentuk 

kepribadian  yang sehat  dan ideal demi  terbangunnya  individu-individu  dengan karakter  yang sesuai 

dengan tujuan berbangsa dan bernegara. 
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ABSTRAK 
Kepribadian terletak pada   apa yang nampak pada penampilan seseorang (meliputi sikap dan 

perilaku seseorang dalam kehidupan sosialnya) bukan pada bagaimana seseorang memandang dirinya 

sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat diharapkan setiap individu dapat menuju kepada kepribadian 
positif dengan mentransformasi diri dari konsep diri negatif menuju konsep diri positif dan penempatan 

diri di dalam kuadran ideal Johari Window, dengan perpaduan berbagai tipe kepribadian Guardians, 

Artisan, Rational, dan Idealis.   Pengembangan kepribadian siswa dapat dilakukan sejak dini dan dapat 
dilakukan secara terintegrasi dalam   pembelajaran matematika maupun bidang studi lainnya   melalui 

pembelajaran  yang  sesuai  dengan  tipe-tipe  kepribadian  dengan    mengembangkan    sikap-sikap  dan 

perilaku untuk menuju kepada kepribadian positif. 

Kata-kata kunci: kepribadian, sikap, perilaku. 
 

 
 

A.   PENGERTIAN KEPRIBADIAN 
 

Dalam kehidupan sehari- hari  banyak kita menjumpai  seseorang  yang kita lihat biasa-biasa saja, 

dalam arti tidak cantik (kalau ia seorang wanita),atau tidak ganteng   (kalau  ia seoorang laki –laki). Akan 
tetapi setelah kita berkesempatan untuk mengenalnya atau berkomunikasi maka  kita merasa “ nyaman ” 

dan “ menyenangkan”. Cara berbicara  yang santun, tidak menonjolkan kelebihan, rendah hati, sederhana, 
tidak merendahkan lawan bicaranya dan sebagainya sehingga kemudian kita memberikan suatu  pendapat 

bahwa   orang tersebut memiliki kepribadian  yang baik dan menyenangkan. 
Untuk memberikan pendapat bahwa seseorang itu dikatakan memiliki kepribadian yang baik atau 

buruk  tentunya  didasarkan    pada  berbagai    sikap  dan  perilaku  yang  nampak,  teramati,  dan  dapat 

dirasakan. Apakah dari caranya tersenyum, atau dari   caranya berbicara, atau dari caranya berpakaian, 
atau dari kebaikannya untuk selalu bersedia memberikan bantuan di saat kita memerlukannya, dan banyak 

lagi sehingga kita merasa terkesan dengan sikap dan perilakunya, padahal diluar dari itu mungkin saja ia 

adalah seseorang yang pekerjaannya menipu, mencopet, dan memberikan bantuan karena menginginkan 
imbalan atau maksud-maksud tertentu, mungkin banyak contoh-contoh lainnya. Sehingga kadang-kadang 

kita dapat tertipu dalam memberikan tanggapan tentang  kepribadian  seseorang dengan hanya melihat 

sikap dan perilaku secara sekilas saja. Agar sikap dan perilaku seseorang benar-benar menuju kepribadian 

positif maka diperlukan   transformasi secara sadar terhadap sikap dan perilaku   individual oleh orang 
yang bersangkutan. 

Kepribadian sangat melekat pada diri seseorang, sebagaimana seseorang mengenakan pakaian, 

dan tidak dapat dilepaskan  begitu saja dari diri seseorang dan bersifat unik  bagi setiap individu. Secara 
umum dapat dikatakan bahwa kepribadian merupakan keseluruhan pola (bentuk) perilaku, sifat-sifat, 

kebiasaan, kecakapan, bentuk tubuh serta unsur psiko-fisik lainya yang selalu menampakkan diri dalam 
kehidupan lingkungan. Salah satu contoh yang terjadi di masyarakat yang penulis  copas dari cerita 

seorang teman sbb: 

Dalam suatu kereta ekonomi non-AC yg lumayan panas, Seorang eksekutif muda, dengan jas elegan 
berdiri di disana. Sesak2an dengan penumpang lain. 
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Sesaat kemudian, ia membuka tablet Androidnya. Lebih besar tentu disbanding smartphone umumnya. 

Semua penumpang menoleh padanya atau meliriknya. Apa batin mereka? 

Seorang  nenek2  membatin,  'Orang  muda  sekarang,  kaya  sedikit  langsung  pamer.  Naik  Ekonomi, 
pamer2an.' 

Seorang emak2 membatin, 'Mudah2an suami saya ga senorak dia. Norak di kelas Ekonomi bukan hal 
terpuji.' 

Seorang gadis ABG membatin, 'Keren sih keren, tapi ga banget deh sama gayanya. Kenapa ga naik AC 
saja kalau mau pamer begituan?' 

Seorang  pengusaha  membatin,  'Sepertinya  dia  baru  kenal  'kaya'.  Atau  dapat  warisan.  andai  dia 

merasakan jerih pahit kehidupan; barang tentu tidak akan pamer barang itu di kelas Ekonomi. Kenapa 

ga naik AC sih?' 
Seorang pemuka agama melirik, 'Andai dia belajar ilmu agama, tentu tidak sesombong itu, pamer!' 

Seorang pelajar SMA membatin, 'Gue tau lo kaya. Tapi plis deh, ngga perlu pamer gitu kalle' ke gua. 
Gua tuh ga butuh style elo. Kalo lo emang pengen diakuin, lo bisa out dari sini, terus naik kereta AC.. ill 

feel gue.' 
Seorang tunawisma membatin, 'Orang ini terlalu sombong, ingin pamer di depan rakyat kecil.' 

Si eksekutif menyimpan kembali tabletnya di tas. Ia memang sedang ada chat penting dengan para 
donatur. Chat tentang dana untuk membantu para korban kebanjiran. 

Ia membatin, Alhamdulillah, akhirnya para donatur bersedia membantu. Alhamdulillah, ini kabar baik 

sekali. Lalu, ia sempatkan melihat kantong bajunya. Ada secarik tiket kereta ekonomi. Ia membatin 'Tadi 
sempat tukar karcis dengan seorang nenek tua yang mau naik kereta sesak ini. Tidak tega saya. Biarlah 

dia yang naik kereta AC itu. 

Mudah-mudahan manfaat. 
Begitu berbahaya nya penghakiman. Sebuah kebaikan, tindakan kasih, bisa berubah total menjadi 
menjadi sesuatu hal yang tidak baik hanya karna persepsi orang lain terhadap gaya dan perilaku kita 

sendiri.  Hal ini merupakan contoh bahwa kepribadian seseorang dinilai oleh orang lain dari sikap dan 
perilaku yang nampak. 

 
Pengembangan  kepribadian  akan  tercermin  pada  perilaku  individu,  yang  pada  dasarnya 

memiliki dua aspek yang saling berinteraksi, yaitu  (1) aspek objektif yang bersifat structural, yaitu aspek 
jasmani/fisik seperti penampilan, misalnya cara berjalan, cara duduk, cara berbicara, cara berpakaian, dan 
(2) aspek subjektif yang bersifat fungsional, yaitu aspek mental seperti pola pikir, ketekunan, toleransi, 

dan kebijakan. Gabungan karakteristik fisik dan mental dalam diri individu akan menghasilkan kombinasi 
unik yang disebut kepribadian. Hutagalung (2007). 

Aspek objektif dapat dimulai dalam kehidupan di rumah dan lingkungannya. Aspek subjektif 

yang bersifat fungsional dapat dikembangkan secara terintegratif   dalam pembelajaran matematika. 
Matematika merupakan aktivitas mental, dalam hal ini siswa menggunakan  aktivitas berpikirnya untuk 

memahami,   menghubungkan   konsep-konsep   matematika   dan   aplikasi   kosep   untuk   melakukan 
procedural matematis sebagai objek langsung, disamping mengembangkan  objek tidak langsung dalam 

matematika  seperti  ketekunan  dalam  memecahkan    masalah,  minat    dalam belajar,  rasa  toleransi, 
kerjasama, ketelitian,  dan kebijakan dalam pengambilan keputusan. 

Pengembangan kepribadian seseorang seirama dengan pengembangan sikap dan perilaku dan 
memerlukan waktu pengembangan yang cukup panjang sejak seseorang dilahirkan dari rahim ibu (masa 

bayi), masa kanak-kanak sampai usia sekolah, masa dewasa maupun  manula. Masa-masa peka dimana 
pengembangan kepribadian seseorang dapat lebih berkembang dengan pesat adalah pada masa dimana 

siswa mulai usia sekolah. Pada masa-masa ini siswa   sudah memasuki lingkungan diluar rumah dan 
bergaul dengan teman-teman sekolah, belajar bermacam ilmu pengetahuan, guru dan, masyarakat. Oleh 

karena itu pengembangan sikap dan perilaku sangat penting untuk dilakukan sedini mungkin. 
Pada masa dewasa factor yang mempengaruhi kepribadian seseorang adalah kesadaran akan 

tujuan dan makna kehidupan selanjutnya, dan salah satu factor  dimana masa aktif pada masa dewasa 

adalah melakukan perubahan kepribadian  yang didasari  pengetahuan yang  dapat diperoleh seseorang 



27  

lewat pendidikan formal, informal, maupun pengalaman selama perjalanan kehidupan, yang dikatakan 

sebagai pendidikan karakter. 

Dalam konteks  kajian Pendidikan Karakter,   Kesuma (2011:5 ) mendefinisikan pendidikan 
karakter dalam seting sekolah sebagai pembelajaran yang mengarah pada penguatan dan pengembangan 
perilaku  anak  secara  utuh  yang  didasarkan  pada  suatu  nilai  tertentu  yang  dirujuk  oleh  sekolah. 

Sedangkan   Fakry   Gaffar  (2010:1)  menyatakan bahwa  pendidikan  karakter  adalah sebuah proses 
transformasi nilai-nilai kehidupan yang ditumbuhkembangkan dari kepribadian seseorang sehingga 

menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang tersebut. Dengan kata lain ada tiga ide pikiran penting 
yaitu (proses transformasi nilai-nilai, (2) ditumbuh kembangkan dalam kepribadian, dan (3) menjadi 

satu dalam perilaku. 
Karakteristik fisik dan karakteristik mental merupakan kombinasi yang memunculkan 

kepribadian seseorang. Kepribadian seseorang ada dalam benak orang lain. Bagaimana orang menafsirkan 

kepribadian seseorang merupakan kunci untuk  mengetahui kepribadian diri sendiri. Kepribadian terletak 

pada    apa  yang  nampak  pada  penampilan  seseorang (dengan  kata  lain  meliputi  sikap  dan perilaku 
seseorang dalam kehidupan sosialnya) bukan pada bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri. 

Salah  satu  panduan  individu     untuk     mengembangkan  kepribadian  seseorang     adalah 

pengenalan diri (konsep diri ). Menurut Reisman dan Payne (1987: 239-241) dalam Mulyasa (2014: 46), 
konsep diri (self –concept) masing-masing individu merupakan factor penting dalam berperilaku. 

Salah satu cara untuk mengetahui   bagaimana seseorang   dapat mengenal tentang dirinya, 

Joseph  Luth dan Harry Ingham  dalam Hutagalung (2007, 16-21) mengembangkan  “Johari Window” 
suatu kerangka analisis hubungan   berdasarkan   kemauan diri sendiri untuk memberi dan menerima 

informasi maupun masukan serta kritik, kerjasama kelompok maupun individu. Dengan Jendela Johari 
seseorang    mengetahui tentang dirinya  atau orang lain yang dibentuk dalam hubungan berikut. 

 Saya Tahu  (ST) Saya Tidak Tahu (STT) 
Orang    Lain  Tahu 
(OLT) 

I 
Open self 

II 
Blind Self 

Orang  Lain  Tidak 

Tahu 
(OTT ) 

III 
Hidden Self 

IV 
Undiscovered Self 

Gambar 1: Jendela Johari 

Jendela Johari  terbagi atas 4 kuadran, Kuadran I, Kuadran II,   Kuadran III dan Kuadran IV. 
Kuadran I merupakan     daerah   “saya tahu” dan “orang lain tidak tahu.”. Daerah kuadran I ini 
menggambarkan  sifat  keterbukaan (open self),  merupakan daerah ideal yang mencerminkan kepribadian 

seseorang yang mau   memberi saran dan menerima   kritik  orang lain. Dapat menghargai ide-ide yang 

diutarakan orang lain, mau menerima bantuan yang diberikan orang lain untuk menyelesaikan 

permasalahannya. 
Kuadran II merupakan  daerah  “ saya tidak tahu” dan  “orang lain tahu” Daerah kuadran II ini 

menggambarkan yang mencerminkan kepribadian seseorang  yang hanya   mau mengkritik, tetapi tidak 

mau menerima   saran atau keritik orang lain, cenderung  keras kepala dan  defensive (ngotot), disebut 
dengan daerah buta (blind self).  Kepribadian yang tergambar di kuadran II ini akan membuat komunikasi 

tidak efektif, tidak mungkin untuk menghilangkannya, namun individu harus berusaha meminimalkannya 
Kuadran III merupakan daerah “saya tahu” dan orang lain tidak tahu” sehinga daerah ini 

disebut daerah tersembunyi (hidden self). Dalam diri setiap individu terdapat wilayah tersembunyi. 

Yaitu segala sesuatu tentang diri pribadi yang haya diketahui oleh diri yang bersangkutan  dan hanya 
disimpan oleh yang bersangkutan hanya untuk dirinya sendiri. Derah ini mencerminkan kepribadian 

yang hanya mau meminta saran/informasi dari orang lain, tetapi tidak mau /sedikit berbagi 
saran/informasi kepada orang lain. Tingkat kepercayaan   dan keterbukaan pada orang lain sangatlah 
minim . 

Kuadran IV   merupakan daerah “saya tidak tahu” dan “ orang lain tidak   tahu” sehingga 
disebut daerah pribadi tak dikenal (undiscovered self). Dalam hal ini orang tidak mengenal dirinya 

sendiri maupun mengenal orang lain. 
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Dari   ide Jendela Johari ini, dapat ditarik kesimpulaan dimana kita berada. Jika kita 

menginginkan segala ide, perasaan maupun sikap dan perilaku dapat diterima orang lain, maka kita 

harus membuka daerah I selebar-lebarnya, jangan mengharapkan penghargaan tinggi dari orang lain. 
Kita dapat bertransformasi dari pribadi tersembunyi  menjadi pribadi terbuka   dengan cara membuka 

diri, antara lain dengan lebih mempercaya orang lain dan mengutarakan informasi diri kepada orang 

lain.  Sedangkan untuk  mengurangi pribadi buta  dan  meningkatkan pribadi terbuka,  maka  individu 
haruslah mau menerima masukan orang lain dan menggunakan umpan balik untuk meningkatkan atau 

merubah pribadi dirinya sendiri. Dengan demikian persentase daerah I diharapkan  dapat menjadi 75%, 

daerah II menjadi 10 %, daerah III menjadi  10 % dan daerah IV  menjadi 5%. 
Kepribadian seperti gambaran dalam kuadran  Jendela Johari  di dasarkan pada konsep diri 

dalam setiap individu. Ciri -  ciri  individu yang memiliki konsep diri negatif dan positif  antara lain, 
dapat dilihat pada table berikut. 

Tabel 1. Ciri-ciri Konsep Diri 

Konsep diri negative Konsep diri positif 
Hanya  memperhatikan dirinya sendiri, tidak 
pernah merasa puas, selalu takut kehilangan, 

takut tidak diakui, iri kepada mereka yang 
mempunyai kelebihan, yang berakibat pada 

tidak ada kesenangan pada diri sendiri, selalu 
berada pada situasi    kecemasan, tidak 

mempunyai rasa aman, cenderung tidak dapat 
mengarahkan kasih sayang ,  dan egois 

Bersifat terbuka, tidak  mengalami kesukaran 
untuk  berkomunikasi     dengan  orang  yang 

lain, cepat tanggap terhadap situasi 

sekelilingnya, sensitivitas terhadap 
kepentingan  orang  lain,  cenderung 

menghargai diri sendiri sebagaimana 

menghargai orang lain, memiliki rasa aman, 
percaya  diri  yang tinggi,  mampu  menerima 

dan memberi, memiliki keyakinan mengatasi 

masalah,   siap menerima kegagalan, tidak 
memiliki  kekhawatiran  terhadap  masa  lalu 

dan masa yang akan datang . 

Sumber : Modifikasi Hutagalung (2007) 

 
B.         Tipe- tipe Kepribadian dan Pembelajaran Matematika 

 
Perbedaan  konsep diri pada setiap individu baik pada peserta didik, maupun 

pengajar    dapat    menyebabkan    terjadinya  perbedaan  dalam  kepribadian  seseorang.      Konsep  diri 
seseorang  sangat  besar   pengaruhnya bagi  kepribadian seseorang  yang dapat memperjelas perbedaan 

kepribadian setiap individu.     Berpangkal pada kenyataan     tersebut, maka   beberapa ahli psikologi 
berpendapat bahwa perbedaan di antara manusia terjadi karena pengaruh dari kepribadian yang berbeda- 

beda. David Keirsey (1984) seorang profesor dalam bidang psikologi dari California State University,) 
dalam bukunya Please Understand Me I dan II, menggolongkan kepribadian menjadi 4 tipe   dengan 

harapan bahwa cara itulah  yang paling efektif untuk mengenal sesama  manusia dengan baik. 
Keempat tipe tersebut adalah  The Guardians, The Artisans , The Rationals , dan The Idealists 

Penggolongan  ini berdasarkan  pemikiran bahwa perbedaan nyata yang dapat  diamati  dari seseorang 

adalah tingkah laku (behaviour). Tingkah laku  seseorang merupakan representasi eksternal atau hal yang 

nampak dari apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh seseorang.   Implikasi dari  pernyataan ini adalah, 
kalau     kita  ingin     mengetahui  hal-hal     yang  dipikirkan  oleh  orang  lainnya,     maka  kita  dapat 

mempelajarinya  melalui  tingkah lakunya.  Beberapa ciri dari ke-empat tipe menurut Keyrsey dan Bates 

(1984: 121-128)  dijelaskan pada table berikut.  Dalam tulisan ini penulis mengkaitkan ke-empat  ciri-ciri 
kepribadian tersebut dengan   berbagai strategi yang dapat disarankan untuk digunakan guru dalam 

pembelajaran matematika  berdasarkan pengalaman  dan berbagai sumber penelitian sebagai berikut: 

Tabel 2  Ciri-Ciri Tipe Kepribadian Dan Pembelajaran Matematika yang Disarankan 

Tipe Kepribadian           Ciri-ciri   setiap tipe                                      Pembelajaran matematika yang 
disarankan 



 

 

1. Tipe Guardian (a) menyukai kelas dengan model 

tradisional  besertaprosedur yang 

teratur. 

(b)  menyukai pengajar yang dengan 
gamblang menjelaskan materi dan 

memberikan perintah secara tepat dan 
nyata. 

(c) Materi harus diawali pada kenyataan 
nyata. 

 
(d) Sebelum mengerjakan tugas. 

menghendaki instruksi yang mendetail, 
dan apabila memungkinkan termasuk 

kegunaan dari tugas tersebut. 

(e)  Segala pekerjaan dikerjakan secara 
tepat waktu. 

(f) mempunyai ingatan yang kuat, 
menyukai pengulangan dan drill dalam 

menerima materi, dan penjelasan 
terstruktur. 

(g) Meskipun tidak selalu berpartisipasi 
dalam kelas diskusi, tetapi tipe ini 

menyukai saat tanya-jawab. 

(h)Tidak menyukai gambar, namun lebih 

condong kepada kata-kata. 
(i) Materi yang disajikan harus 

dihubungkan dengan materi masa lalu, 
dan kegunaan di masa datang. 

 
(j)  Jenis tes yang disukai adalah tes 

objektif. 

- Pembelajaran bermakna 
dengan pendekatan ekspository 

- suara pengajar jelas dan tegas 
pada memberi penjelasan 

maupun memberi tugas 

- Perlu  mengkaitkan materi 
matematika dengan objek-objek 
konkrit  dan kontekstual 

- perlu penjelasan yang rinci 

terkait dengan tugas matematika 
yang diberikan guru. 

 
- Adanya target waktu 

penyelesaian tugas 
- Sesuai untuk materi 

matematika yang bersifat 
hafalan 

 
-   Mudah untuk diajak 

berinteraksi 
 

-   Lebih senang dengan 

penjelasan dari skema 

/gambar 

 
-  Kaitan antara materi  yang 

sudah lalu dan gunanya 
mempelajari yang baru 

-   Tes bentuk pilihan ganda 

2. Tipe Artisan (a)Pada dasarnya tipe ini menyukai 

perubahan dan tidak tahan terhadap 

kestabilan. 

(b) selalu aktif dalam segala keadaan dan 
selalu ingin menjadi 

perhatian dari semua orang, baik guru 

maupun teman-temannya. 
(c) Bentuk kelas yang disukai adalah kelas 

dengan banyak demonstrasi, diskusi, 

presentasi, karena dengan demikian 
tipe ini dapat menunjukkan 

kemampuannya. bekerja dengan keras 

apabila dirangsang dengan suatu 
konteks. 

(d) Segala sesuatunya ingin dikerjakan 

dan diketahui secara cepat, bahkan 
sering cenderung terlalu tergesa-gesa. 

(e) cepat bosan, apabila pengajar tidak 

mempunyai teknik yang berganti-ganti 
dalam mengajar. 

-    Senang dengan pembelajaran 

yang menggunakan metode 

yang bervariasi 

- Kadang-kadang  menyela 
dan bersuara lantang untuk 

menarik perhatian 
-    Pembelajaran dapat 

dilakukan  dengan model 

belajar kooperatif dan 

sejenisnya 

 
- Perlu sering diperingati 

untuk  memeriksa hasil 

pekerjaannya sebelum 
dikumpulkan. 

 
- Pembelajaran  menggunakan 

metode yang bervariasi dan 

teknik mengajar yang 
menarik 
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3. Tipe Rational (a) menyukai penjelasan yang didasarkan 

pada logika. 

(b) mampu menangkap abstraksi dan 
materi yang memerlukan intelektualitas 

yang 

tinggi. 
(c) Setelah diberikan materi oleh guru, 

biasanya siswa mencari tambahan 

materi melalui membaca buku. 

(d) menyukai guru yang dapat 

memberikan tugas tambahan secara 
individu setelah pemberian materi. 

(e)  Dalam menerima materi, menyukai 
guru yang menjelaskan selain 
materinya, namun juga mengapa atau 

dari mana asalnya materi tersebut. 
(f)  Bidang yang disukai biasanya sains, 

matematika, dan filsafat, meskipun 

tidak menutup kemungkinan akan  
berhasil di bidang yang diminati. 

(g)   Cara belajar yang paling disukai 
adalah eksperimen, penemuan melalui 

eksplorasi, dan pemecahan masalah 
yang kompleks. 

(h)Kelompok ini cenderung mengabaikan 

materi yang dirasa tidak perlu atau 
membuang waktu,  oleh karenanya, 

dalam setiap pemberian materi,. 

- Setiap materi yang diajarkan 
perlu penjelasan yang logis 

- Dapat dikembangkan dengan 
kemmapuan problem solving 

-Diarahkan untuk belajar secara 

mandiri dengan sumber belajar 

yang lain 

 
-   Guru perlu menyiapkan 

materi-materi untuk siswa 

pada tipe ini 

-   Materi yang diberikan guru 

bukan materi siap pakai 
-   Dapat dikembangkan minat 

yang lebih tinggi di  dalam 

matematika 
- Guru perlu untuk 

menggunakan eksperimen, 

penemuan melalui eksplorasi, 
dan pemecahan masalah 

untuk soal-soal non rutin 

-   guru harus dapat meyakinkan 
kepentingan suatu materi 

terhadap materi yang lain 

4. Tipe Idealist (a)  menyukai materi tentang ide dan nilai- 
nilai. Lebih menyukai untuk 
menyelesaikan tugas secara pribadi 

daripada diskusi kelompok. 

(b) Dapat memandang persoalan dari 
berbagai perspektif. 

(c) Menyukai membaca, dan juga 

menyukai menulis. Oleh karena itu, 
kurang cocok dengan bentuk tes 

objektif, karena tidak dapat 
mengungkap kemampuan dalam 

menulis. 

(b) Kreativitas menjadi bagian yang 

sangat penting bagi seorang idealist. 
(c)  Kelas besar sangat mengganggu 

idealist dalam belajar, sebab lebih 
menyukai kelas kecil dimana 

setiap    anggotanya    mengenal    satu 
dengan yang lain. 

-     Pembelajaran individual 
 
- Dapat di stimulus dengan 

pertanyaan-pertanyaan yang 

terkait dengan konsep lain 
atau pengetahuan lain 

-      Berikan soal bentuk uraian 

 
- Dapat dilatih dan 

dikembangkan 

kreativitas 

-     Kelas dengan siswa 
sedikit  . 

Menurut  Marpaung  (2008),    ke-empat  tipe kepribadian  menunjukkan  bahwa  setiap  individu 
adalah unik dan memiliki perilaku dan kemampuan yang berbeda , sesuai dengan kepribadian masing- 

masing. Perbedaan –perbedaan  tersebut harus diterima dan dimanfaatkan dalam pembelajaran 
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 Jendela Johari 
Tipe Kepribadian Kuadran 1 Kuadran II Kuadran III Kuadran IV 
1.Tipe Guardian Guardian, Open Guardian, 

Blind 
Guardian, 
Hidden 

Guardian, 
Undiscovered 

2. Tipe Artisan Artisan, Open Artisan, 
Blind 

Artisan, 
Hidden 

Artisan, Undiscovered 

3. Tipe 
Rational 

Rational, Open Rational, 
Blind 

Rational, 
Hidden 

Rational, 
Undiscovered 

4. Tipe Idealist Idealist, Open Idealist, 
Blind 

Idealist, 
Hidden 

Idealist, Undiscovered 

 

Perbedaan tersebut paling mudahdiamati dalam tingkah laku secara nyata.   Sebagai contoh , 

seorang guru tentu pernah melihatdimana terdapat siswa   yang selalu terlihat aktif dan selalu  ingin 
diperhatikan, ingin jadi orang nomor satu di kelasnya, sementara itu ada siswa yang terlihat sangat pasif, 

tidak ingindiperhatikan oleh orang lain, dan cenderung tidak suka pada pergaulan yang luas. 
Contoh lainnya, peserta didik yang satu   yang ada pada kuadran   I   di jendela Johari mungkin saja 

menyukai metode diskusi sebagai metode pembelajaran  matematika, peserta didik tersebut menunjukkan 

sikap yang sangat aktif dalam menyampaikan ide-idenya dan terlihat sangat menonjol dibanding peserta 
didik yang lain dalam kelompok diskusinya, sementara peserta didik lain  dimana konsep dirinya berada 

pada  daerah  kuadran    IV  akan  merasa  tersiksa,  dan  merasa  tidak  percaya    diri    dan  juga  tidak 

mempercayai kemampuan temannya yang lain.   Hal inilah yang menyebabkan   bahwa guru sebaiknya 
dapat mengamati perbedaan – perbedaan ini sehingga dapat memilih pendekatan dan model pembelajaran 

yang sesuai  dengan kemampuan  maupun kepribadian siswa.  Dengan  mengetahui  tipe-tipe kepribadian 

siswa  maka seorang guru dapat memilih  pendekatan pembelajaran yang  yang sesuai  dengan sikap dan 

perilaku  masing-masing peserta didik, sehingga permasalahan di kelas  dapat diminimalis  dan kesulitan 
belajar lebih teratasi. 

Seseorang dengan kepribadian tertentu dapat saja berada pada kuadran Jendela Johari. Hubungan 

antara konsep diri dalam Jendela Johari dengan ke-empat tipe kepribadian dapat dilihat pada table berikut. 
 

Tabel 3.   Hubungan antara Tipe Kepribadian dengan Jendela Johari 
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Penutup 

Konsep diri  aktual  

 

 

Penempatan diri 

individu pada 

kuadran Jendela 

Johari 

 

 

C.    Pengembangan Kepribadian Positif dalam Pembelajaran Matematika 

Sikap merupakan cerminan jiwa seseorang. Sikap adalah cara seseorang mengkomunikasikan 
perasaannya kepada orang lain melalui perilaku. Sikap dan perilaku siswa dapat di kembangkan dalam 

pembelajaran berdasarkan model dan pendekatan yang digunakan sesuai dengan tipe –tipe kepribadian. 

Kerangka pikir pengembangan kepribadian positif dapat dilihat pada diagram berikut. 
 

 
 
 

 
Tipe  -tipe 

Kepribadian 

Pembelajaran 

Matematika 

berdasarkan tipe 

–tipe kepribadian 
 

 

   

Konsep diri  positif  Transformasi 

Penempatan diri 

individu pada Jendela 

Johari 

 

 

 
 

Kepribadian Positif 
 

 

Dari uraian di atas, disarankan pelaksanaan  pembelajaran matematika dapat  disesuaikan dengan 
masing-masing tipe kepribadian,  mentransformasi  konsep  diri dalam     Kuadran Jendela  Johari,  dan 

mengembangkan sikap dan perilaku setiap individu untuk menuju kepribadian positif. 
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PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK DALAM PERKULIAHAN PENELITIAN 

TINDAKAN KELAS UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MAHASISWA 

DALAM MEMBUAT KARYA ILMIAH 

 
Abdul Jabar 

STKIP PGRI Banjarmasin 

abdul.jabar.bjm@gmail.com 
 

ABSTRAK 

 
Mahasiswa LPTK yang merupakan calon guru di masa depan dituntut untuk menguasai 

kemampuan  membuat  karya  ilmiah.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  meningkatkan  kemampuan 
mahasiswa dalam membuat karya ilmiah berupa penelitian tindakan kelas (PTK). Metode penelitian ini 

menggunakan penelitian tindakan kelas.  Subjek penelitian adalah  mahasiswa  pendidikan  matematika 
kelas  01  yang  memprogramkan  matakuliah  penelitian  tindakan  kelas  tahun  akademik  2015-2016 

sebanyak 36 mahasiswa. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran berbasis proyek 
dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memuat karya ilmiah berupa laporan PTK. 

 
Kata – kata kunci: Pembelajaran berbasis proyek, kemampuan mahasiswa, karya ilmiah 

 
PENDAHULUAN 

Pemerintah  melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
menerbitkan peraturan baru proses kenaikan pangkat dan jabatan guru yang tertuang dalam Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Jabatan Fungsional Guru Dan  Angka Kreditnya.Kerangka isi peraturan tersebut terdiri dari 18 Bab dan 

47 pasal, ditandatangani oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 
per 10 November 2009. Hal – hal pokok dari isi peraturan baru ini diantaranya: Kegiatan pengembangan 

profesi dalam bentuk publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sudah  harus dilakukan oleh para guru yang 

akan naik ke golongan III.c (pasal 17 ayat 2). Semula, ketentuan ini hanya berlaku bagi para guru yang 
akan naik ke golonganl IV.b dan seterusnya. Dengan demikian seorang guru dituntut untuk bisa 

menghasilkan karya ilmiah agar bisa naik pangkat pada golongan tertentu. 

Mahasiswa LPTK yang merupakan calon guru di masa depan dituntut untuk menguasai 
kemampuan  membuat  karya  ilmiah.  Sebagian besar  orang  menganggap  bahwa  kemampuan  menulis 

ilmiah  oleh  mahasiswa  masih  rendah.  Hal  itu  dibuktikan  oleh  sedikitnya  karya  ilmiah  mahasiswa 
Indonesia yang diterima di ranah Internasional bila dibandingkan dengan negara maju lain di dunia atau 

bahkan di Asia tenggara. Berdasarkan data Indonesian Scientific Journal Database terdata sekitar 13.047 
buah jurnal di Indonesia yang berkategori ilmiah yang masih aktif, sangat tertinggal jauh dari  Malaysia 

yang sudah 55.211 dan Thailand 58.931. 
Rendahnya kemampuan mahasiswa dalam membuat karya ilmiah disebabkan karena kurangnya 

minat membaca mahasiswa dan sebagian besar penduduk Indonesia. Kedua kegiatan ini saling 

mempengaruhi.  Membaca  itu  referensi  untuk  membuat  karya  ilmiah.  Perbandingan  dapat  dilakukan 
dengan pengamatan di tempat-tempat umum seperti stasiun, terminal dan di dalam kendaraan umum. 

Masyarakat di negara-negara maju seperti Jepang dan Inggris menggunakan waktu senggang yang mereka 
miliki untuk membaca. Mereka selalu membawa buku saku hingga buku besar untuk dibaca di tempat 
umum. Di Indonesia pada tempat tersebut terjadi sesuatu yang sangat berbeda. Masyarakat Indonesia 

jarang yang menghabiskan waktu luang dengan membaca buku seperti di negara maju lainnya. Mereka 
lebih suka mengobrol, bermain alat elektronik, bahkan tidur. Namun, ada juga beberapa orang yang masih 

membaca koran. Adapun faktor lain penyebab rendahnya kemampuan membuat karya ilmiah diduga juga 



35  

No Kriteria Acuan Skor 
1 Judul Maksimum   20    kata,    jelas    menggambarkan 

masalah yang diteliti, tindakan untuk mengatasi 
masalah, hasil yang diharapkan, dan tempat 

penelitian 

5 

2 Pendahuluan a.   Keberadaan    masalah    nyata,    jelas,    dan 
mendesak 

b.   Penyebab masalah jelas 

c.   Masalah   dan   penyebabnya    diidentifikasi 
secara jelas 

5 

 
5 

5 

3 Perumusan 

masalah 
a.   Rumusan  masalah  dalam  bentuk  rumusan 

masalah PT/PTK 
b.   Bentuk tindakan untuk memecahkan masalah 

sesuai dengan masalah 

5 

 
5 

 

dipengaruhi oleh kurangnya pelibatan mahasiswa di dalam melaksanakan penelitian dan membuat laporan 

atas dari penelitian tersebut. 

Kurikulum  pendidikan  matematika  STKIP  PGRI  Banjarmasin  tahun  2012  memuat  sebuah 

matakuliah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Matakuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki 
kemampuan dalam melakukan penelitian tindakan kelas dan membuat laporannya. 

Berdasarkan fenomena di atas, model pembelajaran yang tepat diperlukan untuk dapat mencapai tujuan 
pembelajaran sehingga  yang diharapkan dapat terwujud.  Salah satu model pembelajaran yang  dapat 

diaplikasikan  adalah  model  pembelajaran  berbasis  proyek  (Project  Based  Learning).  Pembelajaran 
berbasis proyek adalah proyek perseorangan atau kelompok yang dilaksanakan  dalam jangka  waktu 

tertentu. Pembelajaran berbasis proyek memiliki ciri khas, yaitu melibatkan para mahasiswa dalam desain 
proyek, penyelidikan pemecahan masalah, atau pengalaman yang memberi perluasan waktu kepada para 

mahasiswa untuk bekerja secara otonom. Pembelajaran berbasis proyek mempunyai nilai keaslian di 
dalam dunia pendidikan yang mampu membimbing mahasiswa membuat rencana, melaksanakan 

penelitian, dan menyajikan hasil dari proyek yang dilakukan. 
Produk  yang  dihasilkan  mahasiswa  dalam  pembelajaran  berbasis  proyek  ini  adalah  berupa 

laporan PTK yang kemudian akan dipresentasikan secara kelompok. Beranjak dari uraian dan pemikiran 

tersebut, penulis mencoba melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pembelajaran Berbasis Proyek 
dalam Perkuliahan Penelitian Tindakan Kelas untuk Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa dalam 

Membuat Karya Ilmiah”. 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini membahas tentang (1) kemampuan mahasiswa dalam 
membuat karya ilmiah dengan penerapan model pembelajaran berbasis proyek, dan (2) langkah-langkah 

yang  ditempuh  dalam  pembelajaran  membuat  karya  ilmiah  dengan  penerapan  model  pembelajaran 
berbasis proyek. Sejalan dengan masalah itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kemampuan 

mahasiswa dalam membuat karya ilmiah dengan penerapan model pembelajaran berbasis proyek, dan (2) 

langkah-langkah yang ditempuh dalam pembelajaran membuat karya ilmiah dengan penerapan model 
pembelajaran berbasis proyek. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas  yang dilakukan dalam   dua 
siklus. Dalam penelitian ini, peneliti merancang metode penelitian yang meliputi, refleksi awal, 

perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan,  observasi/evaluasi, dan refleksi,  metode dan instrument 
pengumpulan data, dan analisis data. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang memprogram 

matakuliah PTK yang berjumlah 40  orang. Objek penelitian ini adalah kemampuan membuat karya 
ilmiah, dan langkah-langkah dalam penerapan model pembelajaran berbasis proyek. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, dan metode dokumentasi. Data dianalisis dengan 
menggunakan teknik deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. 

Penilaian Proposal Penelitian Tindakan Kelas 



 

 

4 Tujuan Sesuai dengan rumusan masalah 5 
5 Manfaat Jelas manfaat hasil penelitiannya 5 
6 Kajian Pustaka a.   Relevan antara poin-poin yang dikaji dengan 

permasalahan 
b.   Jelas kerangka berpikir penelitiannya 

5 
 

10 
7 Metode Penelitian a.   Jelas  subyek,  tempat,  dan  waktu  (setting) 

penelitian 

b.   Ada    perencanaan    rinci    langkah-langkah 
(skenario)PT/PTK 

c.   Jelas dan tepat siklus-siklusnya 

d.   Kriteria keberhasilan 

5 
 

10 

 
5 

10 
8 Jadwal Penelitian Jelas jadwal penelitiannya dalam bentuk Grantt 

Chart 
5 

9 Daftar Pustaka Penulisan Daftar pustaka sesuai Ketentuan 5 
10 Penggunaan 

Bahasa 
Menggunakan bahasa baku 5 

 Jumlah 100 
 

PENILAIAN LAPORAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 
 

No. 
 

Kriteria 
 

Rubrik 
 

Skor 

 

1. 
 

Abstrak 
Terlihatjelas3unsurpokok: latarbelakang  dan tujuan, 
prosedur,dan hasil 

 

15 

 

 
 
 

2. 

 

 
 
 

Pendahuluan 

Latarbelakang(deskripsi masalah, dataawalyang 
menunjukkanakarterjadinya 

masalah,deskripsilokasidan waktu, 
pentingnyamasalah dipecahkan) 

 

 
 
 

20 
Rumusanmasalah 
Tujuan penelitin 
Manfaat penelitian 

 
3. 

 

Kajian 

pustaka 

Adateori-teoriterkaityang memberiarah/petunjuk 

kepadapelaksanaanPTK 
 
10 

Hipotesistindakan 

 
4. 

 

Metode 
Penelitian 

Setting penelitian dan Model tindakan  
15 Metode pengumpulan data 

Metode analisis data 
 
 
 
 
 

5. 

 
 
 

 
Hasil dan 

pembahasan 

a.   Gambaran setting sebagaimana terlaksana 
dalam proses, 

b.   Uraian siklus demi siklus dan kaitan antar 
siklus, 

c.   Hasil penelitian secara garis besar merupakan 

rangakaian dari seluruh proses kegiatan ketika 
tindakan dilaksanakan. 

 
 
 
 
 

20 

Pembahasan : adaulasantentang perubahanyang 
dihasilkandaritiap siklusdankeseluruhan siklus 

 
6. 

 

Simpulan dan 

saran 

Hasilpenelitiansesuaidengan tujuan  
10 Adasaranuntukpenelitian,    dan    penerapanhasil 

(suggestion) 
7. Daftar Penulisansesuaiaturan/pedoman 10 
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 pustaka dan 
lampiran 

 

Kelengkapanlampiran  

Total 100 
 

Untuk melihat persentase kemampuan mahasiswa digunakan rumus berikut. 

  =  
 
×  

100%
 

Keterangan: 

Pk: Persentase kemampuan mahasiswa
 

Sk: Jumlah skor yang diperolehmahasiswa
 Tk: Jumlah skor total

 
Tabel 3.1Kriteria kemampuan membuat karya ilmiah 

Persentase Kemapuan Kategori 

85% − 100% Sangat baik 

70 %  − 84 % Baik 

55 %  − 69 % Cukup baik 

40 %  − 54 % Kurang baik 

0 %  −	 39 % Sangat Kurang 
 

Sesuai dengan karakteristik penelitian tindakan, kriteria keberhasilan membuat karya ilmiah ditunjukkan 
dengan   adanya   kemampuan   mahasiswa   minimal   kualifikasi   Baik.   Dengan   tercapainya   kriteria 

keberhasilan yang telah ditentukan di atas, penelitian ini dapat dihentikan. 

 
PEMBAHASAN 

Pembahasan hasil penelitian ini difokuskan pada temuan yang dapat meningkatkan kemampuan 
membuat karya ilmiah dengan penerapan model pembelajaran berbasis proyek, yaitu (1) tercapainya 
peningkatan kemampuan mahasiswa dalam membuat karya ilmiah dengan penerapan model pembelajaran 

berbasis proyek (2) langkah-langkah yang ditempuh dalam menerapkan model pembelajaran berbasis 
proyek dalam meningkatkan kemampuan membuat karya ilmiah. 

Temuan-temuan tersebut diuraikan sebagai berikut. 
Temuan pertama yang menyangkut peningkatan kemampuan menulis karya ilmiahmahasiswa 

dengan penerapan model pembelajaran berbasis proyek.Penerapan model  pembelajaran berbasis  proyek 

mampu meningkatkan kemampuanmahasiswa menulis karya ilmiah. Hal ini terlihat dari peningkatan rata- 
rata skor penilaian yang diperoleh oleh mahasiswa. Skor rata-rata yang diperoleh mahasiswa pada siklus I 

adalah 67 sedangkan skor rata-rata yang diperoleh mahasiswa pada siklus II adalah 81. Peningkatan yang 

paling penting terletak pada aspek pendahuluan, yaitu latar belakang masalah yang dibuatmahasiswa. 
Rata-ratamahasiswa sudah bisa memberikan penjelasan pada latar belakang mengenai pemaparan 

pentingnya masalah yang akan diteliti dan alasan pemilihan masalah (ada kesenjangan). 

Temuan ini sejalan dengan pendapat Handiyani, dkk (2011) yang menyatakan bahwa latar 

belakang masalah berisi pemaparan pentingnya masalah yang akan diteliti dan alasan pemilihan masalah 
tersebut.   Terkait   penerapan   model   pembelajaran   berbasis   proyek   yang   diterapkan   guru   untuk 
meningkatkan kemampuan menulis karya ilmiah mahasiswa, Cheing dan Christine (2002) 

menyatakanbahwa pembelajaran berbasis proyek mengkondisikan mahasiswa dan memaksa mahasiswa 
mencari solusi pemecahan masalah dalam menyelesaikan proyeknya. Dia menambahkan bahwa 

pembelajaran berbasis proyek mempunyai nilai keaslian dalam dunia pendidikan yang mampu 
membimbing mahasiswa membuat rencana, melaksanakan penelitian, dan menyajikan hasil dari proyek 

yang dilakukan. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan model pembelajaran berbasis proyek mampu 
meningkatkan dan tercapainya ketuntasan hasil belajarmahasiswa menulis karya ilmiah . 
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TAHAP 

PEMBELAJARAN 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Penentuan Pertanyaan 
Mendasar (Start With the 

Essential Question). 

Dosen mengemukakan pertanyaan tentang penelitian 

tindakan kelas yang sedikit banyak telah mereka 

peroleh pada mata kuliah Metodelogi Penelitian. 

Mendesain Perencanaan 

Proyek (Design a Plan for 

the Project) 

 Dosen mengorganisir mahasiswa ke dalam 7 
kelompok yang terdiri dari 5-6 orang. 

 Dosen memfasilitasi setiap kelompok untuk 

menentukan deskripsi tugas masing-masing setiap 
anggota kelompok. 

 Mendiskusikan aturan main untuk disepakati 
bersama dalam proses penyelesaian proyek. Hal- 

hal yang disepakati: pemilihan aktivitas, waktu 

maksimal yang direncanakan, sanksi yang 
dijatuhkan pada pelanggaran aturan main, tempat 

pelaksanaan proyek, hal-hal yang dilaporkan, 

serta alat dan bahan yang dapat diakses untuk 
membantu penyelesaian proyek 

Menyusun Jadwal 
(Create a Schedule) 

Menyusun jadwal pelaksanaan projek, yaitu menyusun 
tahap-tahap pelaksanaan projek dengan 

mempertimbangkan kompleksitas langkah-langkah dan 

teknik penyelesaian produk serta waktu yang 
ditentukan dosen 

Memonitor peserta didik dan 
kemajuan proyek (Monitor 
the Students and the 
Progress of the Project) 

 Menyelesaikan projek dengan difasilitasi dan 
dipantau dosen, yaitu mencari atau 
mengumpulkan ata/material dan kemudian 
mengolahnya untuk menyusun/mewujudkan 

bagian demi bagian sampai dihasilkan produk 

akhir 

 Dosen memfasilitasi mahasiswa dalam membuat 

laporan, termasuk melaporkan proses 

berlangsungnya tugas projek serta menceriterakan 

hambatan dalam mengerjakan tugas projek 
sebagai bentuk refleksi kegiatan dalam 
pembelajaran 

Menguji Hasil (Assess the 

Outcome) 
Mempresentasikan/mempublikasikan hasil projek, 

yaitu menyajikan produk dalam bentuk presentasi dan 

 

Ellis (2008) memaparkan bahwa pembelajaran berbasis proyek merupakan ajang kesempatan 

berdiskusi yang bagus bagi mahasiswa, merangsang penemuan langsung mahasiswa terhadap masalah 

dunia nyata, memberi mahasiswa kesenangan dalam pembelajaran. Pembelajaran berbasis proyek 
menawarkan metode pembelajaran yang menarik untuk membuat peserta didik aktif dalam mengonstruksi 

pengetahuan. Ini mengindikasikan bahwa model pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan 

pada mahasiswa untuk berdiskusi sehingga setiap mahasiswa menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran. 
Temuan penting kedua adalah terdapat beberapa langkah tepat yang harus ditempuh pengajar 

dalam menerapkan model pembelajaran berbasis proyek dalam upaya meningkatkan kemampuan 

mahasiswa dalam membuat karya ilmiah. Adapun beberapa langkah utama yang harus ditempuh oleh 
dosen dalam menerapkan model pembelajaran berbasis proyek dalam upaya meningkatkan kemampuan 

mahasiswa dalam membuat karya ilmiah. Sintak pembelajaran disajikan dalam tabel berikut. 
Sintak pembelajaran berbasis proyek (Rudi, 2014) 



39  

 

 diskusi untuk memperoleh tanggapan dari kelompok 
yang lain dan dosen 

Mengevaluasi Pengalaman 

(Evaluate the Experience) 
Dosen dan mahasiswa melakukan refleksi terhadap 
aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. 
Proses refleksi dilakukan baik secara kelompok. 

Dosen harus memaparkan secara jelas pembuatan kerangka penelitian tindakan kelas kepada 

mahasiswa sebelum mahasiswa diminta untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas di sekolah yang 
menjadi tujuan mahasiswa. Setelah itu, dosen mengelompokkan mahasiswa dengan cara acak sebanyak 7 

kelompok, yang terdiri dari 6 orang  satu kelompok dan sisanya 5 orang perkelompok. Pada pertemuan 
pertama  dosen  meminta  mahasiswa  untuk  mengobservasi ke sekolah pilihan dengan  mengumpulkan 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi di sekolah tersebut, memfasilitasi kegiatan mahasiswa 

menyusun proposal penelitian tindakan kelas, memfasilitasi mahasiswa berdiskusi untuk saling berbagi 

dengan  temuan  dan  permasalah  yang  dihadapi  di  sekolah  masing-masing,  memfasilitasi  mahasiswa 
dengan lebih menekankan pada penyusunan kerangka karya ilmiah, memfasilitasi mahasiswa mencari 

data pendukung karya ilmiah (PTK), memfasilitasi mahasiswa mengembangkan kerangka menjadi karya 

ilmiah (PTK), memfasilitasi mahasiswa untuk bertanya apabila ada hal-hal yang kurang jelas tentang 
PTK, memfasilitasi mahasiswa untuk menyajikan (presentasi) proposal dan juga laporan PTK, menyuruh 

mahasiswa untuk menyimpulkan hasil diskusi hari itu, serta pemberian pengarahan dan penguatan kepada 

mahasiswa. 
Pembelajaran berbasis proyek mempunyai nilai keaslian dalam dunia pendidikan yang mampu 

membimbing mahasiswa membuat rencana, melaksanakan penelitian, dan menyajikan hasil dari proyek 

yang dilakukan. Pembelajaran berbasis proyek mengkondisikan mahasiswa dan memaksa  mahasiswa 
mencari solusi pemecahan masalah dalam menyelesaikan proyeknya (Cheong dan Christine, 2002). 

Purnawan (2007) menyatakan bahwa proses pengerjaan proyek memerlukan berbagai macam bahan. 
Bahan yang dimaksud di sini adalah data-data pendukung dan teori yang akan digunakan mahasiswa 

dalam  membuat  kerangka  dan  mengembangkan  kerangka  PTK  menjadi  laporan  PTK  yang  utuh. 
Purnawan juga menambahkan bahwa model pembelajaran berbasis proyek mengikuti lima langkah utama, 

yaitu: (1) penetapan tema proyek, (2) penetapan konteks belajar, (3) perencanaan aktivitas, (4) penerapan 
aktivitas, dan (5) presentasi proyek. 

Secara  teoritis,  temuan  ini didukung oleh pernyataan Ellis  (2008) yang  memaparkan bahwa 
pembelajaran berbasis  proyek  merupakan ajang  kesempatan berdiskusi  yang bagus  bagi  mahasiswa, 

merangsang   penemuan   langsungmahasiswa   terhadap   masalah   dunia   nyata,   memberimahasiswa 
kesenangan dalam pembelajaran dan dapat dijadikan strategi mengajar yang efektif. Mahasiswa menjadi 

lebih aktif  dalam menyelesaikan laporan PTK  karena  diberikan  kesempatan untuk berdiskusi  dalam 
menyelesaikan PTKnya. 

Jadi, penerapan model pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam 

membuat karya ilmiahmahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan skor penilaian pada siklus II 
dibandingkan dengan skor pada siklus I. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan di atas, ada beberapa hal yang menjadi simpulan dalam penelitian ini. 
Pertama, peningkatan kemampuan mahasiswa dalam membuat karya ilmiah dengan penerapan model 

pembelajaran berbasis proyek terlihat pada perolehan skor padasiklus I dan II yang mengalami 
peningkatan. 

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, peneliti dapat menyampaikan beberapa saran sebagai 

berikut. (1) dalam pembelajaran PTK, dosen hendaknya menerapkan model pembelajaran berbasis proyek 
karena pembelajaran berbasis proyek dapat memberikan kesempatan berdiskusi yang bagus bagi 

mahasiswa,  merangsang  penemuan  langsungmahasiswa  terhadap  masalah  dunia  nyata, 
memberimahasiswa kesenangan dalam pembelajaran dan dapat dijadikan strategi mengajar yang efektif. 

(2) Dalam dunia pendidikan dan dunia ilmu pengetahuan khususnya, besar harapan peneliti agar model 
pembelajaran berbasis proyek ini dapat diaplikasikan pada matakuliah lain. Masih banyak hal yang belum 

dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan peneliti lain untuk mengadakan 
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penelitian lanjutan yang sejenis dengan penelitian ini, sehingga diperoleh hasil yang lebih meyakinkan 

serta sebagai sumbangan bagi peningkatan mutu pendidikan. 

 
DAFTAR PUSTAKA 

Cheong, A.C.S., & Christine, C.M.G. 2002.Teacher’s Handbook On Teaching Generic Thinking Skills. 
New York: Prentice Hall. 

 
Ellis, T. J. 2008. “Building A Frame work to Support Project-Based Collaborative Learning Experience 

in An Ansyachronous Learning Network (ALN)”. Interdisciplinary Journal of E-Learning and 

Learning Objects.4(1). Tersedia pada:  http://ijello.org/Volume4/IJELLOv4p167-190Ellis454.pdf 
Diakses pada tanggal 10 September 2015. 

 
Handiyani, dkk. 2011. Bahasa Indonesia 2. Bandung: Grafindo Media Pratama. 

Jabar, Abdul. 2015. Bahan Kuliah Penelitian Tindakan Kelas. Banjarmasin: STKIP PGRI Banjarmasin. 

Rudi. 2014. Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) dalam Materi Statistika SMP. 
Artikel E-Buletin LPMP SulSel Edisi Desember 2014 ISSN. 2355-31 

 
Thomas, J.W., dkk. 1999. Project Base Learning: A Handbook of Middle and High School Teacher. 

Novato CA: The Buck Institute for Education 



41  

Sesi paralel-2 
 

EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD 

PADA MATA KULIAH PERSAMAAN DIFERENSIAL 

 
Aminah Ekawati dan Mayang Gadih Ranti 

STKIP PGRI Banjarmasin 
eka2002banjar@gmail.com 

 

 
 

ABSTRAK 
Pembelajaran  persamaan  diferensial  liniear  orde  dua  selama  ini  masih  menggunakan  model 

pembelajaran langsung sehingga mahasiswa cenderung pasif pada saat proses pembelajaran dan jarang 

memberikan umpan balik dengan dosen. Proses pembelajaran yang banyak melibatkan mahasiswa perlu 
dikembangkan sehingga hasil belajar yang diperoleh mahasiswa menjadi lebih baik. Salah satu upaya 

yang dapat dilakukan agar hasil belajar mahasiswa lebih baik adalah melalui model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas model pembelajaran STAD 

pada materi persamaan diferensial linier orde dua. Penelitian ini menggunakan kuasi eksperimen, sampel 
terdiri dari dua kelas yaitu satu kelas kontrol dan satu kelas ekperimen, data hasil belajar mahasiswa 

menggunakan  tes  hasil  belajar,  uji  hipotesis  menggunakan  uji  t  dua  pihak.  Berdasarkan  penelitian 
diperoleh bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih efektif dibandingkan dengan model 

pembelajaran langsung. 
Kata-kata kunci: efektivitas, koperatif tipe STAD. 

 
PENDAHULUAN 

Persamaan  diferensial  salah  satu  mata  kuliah  wajib  yang  ditempuh  mahasiswa  program  studi 
pendidikan matematika dan termasuk dalam mata kuliah keahlian. Untuk dapat memprogram mata kuliah 

ini mahasiswa telah memprogram mata kuliah difrensial, kalkulus integral, dan kalkulus multivariable. 

Pengalaman belajar yang beragam didapat oleh mahasiswa pada tiga mata kuliah tersebut merupakan 

faktor penunjang keberhasilan mahasiswa pada mata kuliah ini. Sehingga menjadi tantangan bagi dosen 
agar mahasiswa mampu memahami konsep pada mata kuliah persamaan diferensial. Salah satu materi 

yang harus dipelajari mahasiswa adalah penyelesaian persamaan difererensial linier orde 2 (PDLO 2), di 

dalamnya   diberikan   materi   tentang   menyelesaikan   PDLO2   homogen   menggunakan   persamaan 

karakteristik dan PDLO2 Non Homogen (penyelesaian non homogen menggunakan metode variasi 
parameter dan koefisien tak tentu). 

Selama ini dosen menggunakan model pembelajaran langsung dalam memberikan materi persamaan 
diferensial. Berdasarkan pengamatan diperoleh bahwa mahasiswa cenderung pasif pada saat proses 

pembelajaran dan jarang memberikan umpan balik dengan dosen. Siswa yang memiliki kemampuan 
tinggi sangat aktif sedangkan mahasiswa dengan kemampuan sedang dan rendah keterlibatannya dalam 
proses pembelajaran kecil. Dampak dari kurang aktifnya mahasiswa ini pada hasil belajar mahasiswa 

dalam perkuliahan Persamaan Diferensial yang masih dianggap kurang memuaskan. Hal ini dapat dilihat 
dari data mengenai presentase nilai UAS tahun akademik 2014-2015 pada mata kuliah Persamaan 

Diferensial pada Gambar berikut: 
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Proses pembelajaran yang banyak melibatkan mahasiswa perlu dikembangkan sehingga hasil belajar 

yang diperoleh mahasiswa menjadi lebih baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar hasil belajar 
mahasiswa lebih baik adalah melalui model pembelajaran kooperatif. Secara umum model pembelajaran 

kooperatif menempatkan mahasiswa dalam kelompok-kelompok kecil yang berkerjasama untuk mencapai 
tujuan pembelajaran bersama. Dimana setiap anggota kelompok akan dihargai prestasinya sebagai suatu 

kelompok. Sehingga penghargaan yang diberikan merupakan penghargaan terhadap kelompok. Setiap 
anggota kelompok disusun berdasarkan kemampuan akademik yang berbeda agar terjadi transfer 

pengetahuan dari mahasiswa berkemampuan tinggi ke sedang dan rendah. Setiap anggota kelompok 
bertanggung jawab tidak hanya dalam pembelajaran tetapi juga membantu teman sekelompoknya belajar, 

sehingga dapat mencipatakan keberhasilan belajar. 
Salah satu model pembelajaran kooperatif adalah STAD. Slavin(2009)menyatakanbahwaSTAD 

merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Mahasiswa diminta untuk 
membentuk kelompok-kelompok beranggotakan 4-5 anggota. Kelompok ini terdiri dari anggota yang 

heterogen, yakni berbeda gender,berasal dari berbagai suku,serta memiliki kemampuan tinggi,sedang,dan 
rendah. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan model pembelajaran yang menekankan 

pada aktivitas dan interaksi diantara mahasiswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam 
menguasai materi pelajaran guna mencapai hasil yang maksimal. 

STAD  terdiri  atas  lima  komponen  utama  yaitu:  presentasi  kelas,kerja  tim,  kuis  individu,  skor 
kemajuan  individual  dan  rekognisitim.  Tahap  presentasi  tim,  dosen  menyajikan  materi 

pelajaran,biasanya dengan format ceramah-diskusi. Pada tahap ini, mahasiswa diajarkan tentang apa 
yang akan mereka pelajari dan mengapa pelajaran tersebut penting. Slavin (2009) menjelaskan  bahwa 

materi dalam STAD pertama-tama diperkenalkan dalam presentasi di dalam kelas. Miftahul Huda (2013) 
menyebutkan  pada  tahap  ini,paraanggota  kelompok  bekerja  secara  kooperatif  untuk  menyelesaikan 

lembar kerja dan lembar jawaban yang telah disediakan oleh guru. Fungsi utama dari tim ini adalah 
memastikan bahwa semua anggota tim benar-benar belajar dan lebih khususnya lagi adalah untuk 

mempersiapkan anggotanya untuk bisa mengerjakan kuis dengan baik. 
Setelah guru menyampaikan materi,tim berkumpul untuk mempelajari lembar kegiatan atau materi 

lain.Pembelajaran di dalam tim dapat berupa pembahasan permasalahan bersama, membandingkan 
jawaban, dan mengoreksi jawaban apabila anggota tim ada yang membuat kesalahan.Tim adalah bagian 

yang paling penting dalam STAD. Poin penting yang ditekankan dalam tim adalah membuat anggota tim 
melakukan yang terbaik untuk tim,dan anggota tim pun harus melakukan yang terbaik untuk membantu 

sesama anggota tim.  Tim ini memberikan  dukungan bagi kinerja akademik setiap anggotatimdalam 
pembelajaran. Hal itu untuk memberikan perhatian dan respect mutual yang penting untuk akibat yang 

dihasilkan seperti hubungan antar kelompok, rasa harga diri, penerimaan terhadap seluruh siswa. tiap 
mahasiswa bertanggung jawab secara individual untuk memahami materinya. 

Hasil   kuis   ini   nantinya   digunakan   sebagai   nilai   perkembangan   individu   dan   juga   akan 
diakumulasikan untuk skor tim mereka. Skor kemajuan individual adalah untuk memberikan kepada tiap 

mahasiswa tujuan kinerja yang akan dapat dicapai apabila mereka bekerja lebih giat dan memberian 
kinerja yang lebih baik daripada sebelumnya. Tiap mahasiswa dapat memberikan kontribusi poin yang 
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maksimal kepada timnya dalam sistem skor ini, tetapi tak ada mahasiswa yang dapat melakukanya tanpa 

memberikan usaha mereka yang terbaik. Tiap mahasiswa diberikan skor awal, yang diperoleh dari rata- 

rata mahasiswa tersebut sebelumnya dalam mengerjakan kuis yang sama.Mahasiswa selanjutnya akan 
mengumpulkan poin untuk tim mereka berdasarkan tingkat kenaikan skor kuis mereka dibandingkan 

dengan skor awal mereka. Miftahul Huda (2013) menjelaskan bahwa setiap tim menerima penghargaan 

bergantung pada nilai skor rata-rata tim. 
Dalam kampus bahasa Indonesia efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada pengaruhnya, 

akibatnya. Kriteria   efektivitas   yang   diharapkan   adalah   suatu   ukuran   yang berhubungan dengan 

tingkat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran. Pada penelitian ini kriteria efektif jika hasil belajar 
mahasiswa   menunjukkan   perbedaan   yang   signifikan   antara   kelas   yang   menggunakan   model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan model pembelajan langsung. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuasi eksperimen dan dilaksanakan selama lima pertemuan 
pada masing-masing kelas ekperimen dan kelas kontrol. Empat kali pertemuan digunakan untuk 

penyampaian materi penyelesaian   persamaan diferensial linier orde 2 dan satu pertemuan digunakan 

untuk tes. 
Populasi penelitian tesebar dalam 6 kelas. Selanjutnya dipilih sampel penelitian sebanyak 2 kelas, 1 

kelas control  dan 1  kelas  eksperimen. Pemilihan sampel penelitian menggunakan metode Purposive 

Sampling. 
Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu metode  dokumentasi dan metode 

tes. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk kelas eksperimen 1). peneliti mengurutkan nilai hasil 

tes pada materi penyelesaian linier orde satu, untuk membentuk kelompok heterogen dalam akademik 
(dalam satu kelompok terdiri dari mahasiswa yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah). Jumlah 

mahasiswa pada kelas ekperimen sebanyak 37 orang, dibentuk 9 kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. 
Setiap pertemuan dilakukan tes individu untuk menentukan point perkembangan kelompok. 2). Membuat 

RPP dan lembar tugas kelompok. Rancangan pembelajaran dapat dilihat pada tabel 3. Sedangkan untuk 
kelas control pembelajaran dilaksanakan seperti biasa. Soal tes berupa soal uraian diberikan pada kedua 

kelas  untuk  melihat  efektivitas  model  pembelajaran  STAD.  Berikut  tabel  1  poin  perkembangan 
kelompok. 

Tabel 1. Poin perkembangan kelompok 

Poin 
Perkembangan 

 

Skor Kuis 

5 Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 
10 10 – 1 poin di bawah skor awal 

 

20 
Skor kuis sampai 10 poin di atas skor 
awal 

 

30 
Skor kuis lebih dari 10 poin di atas skor 
awal 

30 Skor kuis terlepas dari skor awal 
Tabel 2. Predikat kelompok 

Rata-Rata Skor Kelompok Penghargaan 

15   Nk < 20 
20   Nk < 25 

Nk   25 

TimBaik 
Tim SangatBaik 

Tim Super 

(Slavin, 2009) 

Untuk melihat efektivitas model pembelajaran STAD digunakan uji t independen jika data yang 
normal dan homogen. Jjika tidak digunakan uji Mann-Whitney. 
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Levene 
Statistic 

 
df1 

 
df2 

 
Sig. 

Kesimpulan 

1.108 7 25 .389 homogen 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Desain pembelajaran kooperatif tipe STAD terdiri dari 4 pertemuan dan di setiap pertemuannya 
meliputi kegiatan awal menginformasikan model pembelajaran yang digunakan, menyampaikan tujuan 

pembelajaran, membagi mahasiswa dalam kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Selanjutnya kegiatan inti 

yaitu belajar kelompok, presentasi kelas dan kuis individu. Pada kegiatan ini mahasiswa focus untuk 
mempelajari persamaan diferensial linier orde dua melalui LKM. 
Berikut rangkuman predikat kelompok berdasarkan hasil kuis individu di kelas ekperimen 

Tabel 3. Predikat Kelompok Berdasarkan Hasil Kuis Individu di Kelas Ekperimen 
Kelomp 

ok 

 

pertemuan I 
 

pertemuan II 
 

pertemuan IV 

I Tim Sangat baik Tim Super Tim Super 

II Tim Super Tim Sangat baik Tim Super 

III Tim Sangat baik Tim Sangat baik Tim Sangat baik 

IV Tim Super Tim Sangat baik Tim Super 

V Tim Super Tim Super Tim Super 

VI Tim Sangat baik Tim Super Tim Sangat baik 

VII Tim Sangat baik Tim Super Tim Sangat baik 

VIII - Tim Super Tim Sangat baik 

IX Tim Super Tim Sangat baik Tim Super 
Pertemuan ketiga tidak dapat dilaksanakan kuis individu, karena waktu yang tidak cukup. Berdasarkan 
hasil di atas diperoleh sebagian besar kelompok memperoleh predikat tim super baik pada pertemuan I, II, 
dan  IV.  Untuk  kelas  control  pembelajaran  dilaksanakan  seperti  biasa,  dosen  memberikan  materi 

mahasiswa memberikan umpan balik. 

Selanjutnya dilaksanakan tes hasil belajar untuk memperoleh data efektivitas. Dari hasil tes belajar, 

dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data 
dari setiap kelompok dalam penelitian ini 

berdistribusi normal atau tidak. Uji homogenitas varians berguna untuk mengetahui apakah sampel dari 

peneltian ini berasal dari populasi yang sama atau bukan, sehingga generalisasi dari hasil penelitian ini 
nantinya berlaku pula bagi populasi. Berikut hasil yang diperoleh 

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Kelas Ekperimen dan Kelas Kontrol 

Kelas asymp.sig (2-tailed) kesimpulan 

Ekperimen 0,328 Normal 
Kontrol 0,267 Normal 

Tabel 5. Hasil uji homogenitas 
 
 
 
 

 

Dari hasil pengolahan data mengunakan uji t untuk melihat efektivitas model pembelajaran kooperatif 
tipe STAD diperoleh t hitung 1,98 dan t tabel 1,67. Sehingga t hitung lebih dari t tabel artinya model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih efektif. 

Model pembelajaran kooperatif STAD difokuskan pada penggunaan kelompok untuk bekerja sama 
dalam memaksimalkan kondisi belajar. Sebelum dibentuknya kelompok, peneliti menyajikan materi 

terlebih dahulu secara langsung. Selanjutnya, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Pembagian 
kelompok dapat ditentukan berdasarkan data hasil tes materi sebelumnya Dalam kegiatan kelompok, 

peneliti memberikan LKM kepada mahassiswa untuk melatih dan menguji pemahaman mahasiswa 

terhadap materi yang telah disampaikan. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab terhadap 
penguasaan materi masing-masing anggota kelompok. 
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Dalam pembelajaran kooperatif kemampuan individu anggota menentukan keberhasilan kelompok 

sehingga  mendorong masing-masing individu untuk dapat meningkatkan hasil belajar, disamping itu 
melalui pembeljaran kooperatif juga   menumbuhkan rasa sosial yang tinggi dan melatih rasa tanggung 

jawab pada setiap siswa. Keberadaan siswa dalam kelompok juga akan melatih siswa untuk bekerja sama, 
mampu menyesuaikan diri, mengembangkan pendapat (pikiran) untuk kepentingan bersama, dan dapat 

melatih siswa bekerja lebih cepat, lebih cermat sehingga nilai-nilai sosial akan bertambah baik dalam 
lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. 

Selanjutnya, anggota kelompok mempersentasikan dan membantu teman satu kelompok untuk 
menguasai materi. Dalam hal ini, mahasiswa mendemonstrasikan jawaban hasil kerja kelompok di papan 

tulis dan kelompok lain menanggapi. 
Selama pembelajaran berlangsung siswa aktif bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan 

soal yang ada di LKM. Setelah kegiatan kelompok berlangsung peneliti memberikan kuis yang dikerjakan 

mahasiswa secara individu. Pada saat mengerjakan kuis, mahasiswa tidak diperkenankan untuk bekerja 
sama. Hasil kuis individu ini menentukan predikat kelompok. 

Dari hasil predikat kelompok mahasiswa diberikan penghargaan kelompok. Penghargaan ini mampu 

mendorong dan memotivasi mahasiswa dalam belajar dan membangkitkan semangat untuk membantu 
teman sekolompoknya agar memperoleh nilai yang lebih tinggi. 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih efektif dikarenakan mahasiswa memiliki tanggung 

jawab terhadap kelompoknya sehingga  mahasiswa yang memilki kemampuan tinggi aktif membantu 
teman yang berkemampuan sedang dan rendah. Masing-masing anggota kelompok mempunyai semangat 
untuk keberhasilan kelompok. Pada saat proses pembelajaran mahasiswa secara terbuka dan bebas 

mengemukakan pendapat di dalam kelompoknya sehingga terjadi interaksi yang positif dan setiap 
mahasiswa menentukan keberhasilan kelompoknya. Dengan adanya keterlibatan mahasiswa secara penuh 

pada saat proses pembelajaran berdampak pada hasil belajar yang lebih baik. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  pembelajaran  kooperatif 

STAD lebih efektif dengan pembelajaran konvensional. 

B. Saran 

1.   Diharapkan untuk dapat menerapkan pembelajaran kooperatif STAD dalam upaya  meningkatkan 
hasil belajar mahasiswa. 

2.   Untuk mengetahui efektifitas pembelajaran kooperatif STAD secara luas, kiranya perlu diadakan 

penelitian  lebih  lanjut  baik  untuk  mata  kuliah  lain  bidang  pendidikan  lainnya,  sehingga  akan 

diketahui efektifitas pembelajaran kooperatif STAD dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa 
secara luas. 
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ABSTRAK 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat siswa terhadap matematika dengan 

menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT.Metode penelitian yang dilakukan adalah 
penelitian tindakan kelas.Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklusnya terdiri dari tiga 

pertemuan yang terbagi dalam dua kali pertemuan untuk penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe 
TGT dan satu kali tes siklus untuk mengukur ketercapaian kompetensi siswa. Siklus tersebut memiliki 

empat tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana dikembangkan oleh Kemmis & Mc. Taggart yaitu 
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 

skor minat siswa terhadap matematika dari pratindakan ke akhir siklus II, yaitu meningkat 6,25% siswa 
yang skor minatnya minimal baik sehingga 59,38% siswa baik dan 40,62% siswa sangat baik. 

 

Kata-kata kunci:penelitian tindakan kelas, team game tournament, minat siswa 
 

 
A. Pendahuluan 

 

Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai 

perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki siswa(Menteri, 2006). Faktor yang 
paling  penting  dan  esensial  dalam  mencapai  kompetensi  yang  diharapkan  adalah  siswa  itu  sendiri. 

Menurut Shumway (1980, hal. 260), seorang siswa yang memiliki kemampuan atau IQ yang tinggi, akan 

memiliki pemahaman konsep yang baik sebagai bagian dari kompetensi yang diharapkan. Selain itu, 
Romberg dan Montgomery (Shumway, 1980, hal. 325) menegaskan bahwa prestasi atau hasil belajar 

dipengaruhi oleh adanya perbedaan motivasi dan taraf kemajuan yang dimiliki masing-masing siswa. 

Berdasarkan penelitian  di beberapa  negara,  prestasi belajar  atau  hasil belajar  juga  dipengaruhi  oleh 
berbagai hal, antara lain jenis kelamin, tingkat pendidikan orang tua, sikap terhadap matematika, dan 

jumlah siswa di dalam kelas (Douglas, 1992, hal. 691). Hal ini mengisyaratkan bahwa diperlukan metode 

atau strategi dalam menyampaikan materi matematika yang tidak hanya memperhatikan karakteristik 

siswa itu sendiri, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor dari luar siswa sehingga kompetensi yang 
diinginkan tercapai dan hasil belajar pun meningkat. 

Peraturan  Menteri  Nasional  Nomor  23  tahun  2006  tentang  Standar  Kompetensi  Lulusan 
menyebutkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa setelah mempelajari matematika yaitu 

memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta mempunyai kemampuan 

bekerja sama. Kompetensi lain yang diharapkan dimiliki oleh siswa yaitu  memiliki rasa ingin tahu, 
perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan 

masalah. Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari sekolah dasar untuk 

membekali mereka ke pendidikan selanjutnya. Kompetensi tersebut diperlukan agar siswa dapat memiliki 
kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan 

yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. 

Sikap  dan  minat  merupakan aspek afektif  yang  menunjang  keberhasilan proses  pembelajaran, 

termasuk pembelajaran matematika. Siswa yang memiliki minat belajar yang positif terhadap pelajaran 
akan merasa senang mempelajari mata pelajaran tersebut sehingga dapat diharapkan akan mencapai hasil 
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pembelajaran yang optimal. Ditegaskan oleh Slameto (2010, hal. 57) bahwa minat memiliki pengaruh 

besar terhadap hasil belajar siswa. Hal ini terjadi karena aktivitas yang dilakukan siswa didorong oleh 

suatu kekuatan dari dalam diri siswa. Ini sesuai dengan yang diungkapkan Popham (1995, hal. 179) yang 
menyatakan ranah afektif menentukan keberhasilan belajar siswa (kondisi afektif tersebut diantaranya 

adalah  minat).  Ditambahkan pula  oleh Lianghuo,  et  al.  (2000,  hal.  1)  bahwa  minat  siswa  terhadap 

matematika  merupakan  faktor  krusial  (penting)  yang  menentukan  prestasi  belajar  matematika.  Oleh 
karena itu, pembelajaran matematika perlu mendapat perhatian khusus terutama oleh guru yang tentunya 

untuk menumbuhkan minat siswa belajar matematika sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Tanpa minat yang baik dalam diri siswa akan sulit tercipta suasana belajar seperti yang diharapkan. 
Berdasarkan hasil prasurvei yang dilakukan melalui wawancara dengan Hj. Mursini, S.Pd selaku 

guru  mata  pelajaran  matematika  dan  observasi  pada  kelas  VIIB  SMP  Negeri  4  Depok  selama 

pembelajaran matematika berlangsung, menunjukkan bahwa kelas VIIB merupakan kelas yang siswanya 

memiliki kemampuan akademik paling rendah di antara kelas VII yang lain. Selain itu, terlihat saat 
pembelajaran matematika berlangsung bahwa ada siswa yang acuh terhadap penjelasan guru dan memilih 
untuk  berbincang-bincang  dengan teman  di sebelahnya  tentang  hal  yang tidak  berhubungan  dengan 

matematika, ada juga siswa yang sibuk membaca novel padahal guru sedang menjelaskan pelajaran di 
depan kelas. 

Permasalahan di atas dapat diatasi apabila guru dalam proses pembelajaran memiliki kompetensi 

atau kemampuan dalam menggunakan metode pembelajaran yang tepat, menarik, dan menyenangkan 
sehingga dapat meningkatkan sikap positif, dan minat siswa yang tinggi terhadap pelajaran matematika 

sehingga kompetensi matematika siswa meningkat. Kemampuan guru dalam menggunakan metode erat 
kaitannya dengan inovasi dan kreativitas guru dalam mengajar. Untuk mengatasi berbagai problematika 

dalam pelaksanaan pembelajaran, tentu diperlukan mode mengajar yang dipandang mampu mengatasi 
kesulitan guru melaksanakan tugas mengajar dan juga kesulitan belajar siswa. 

Menurut Hamzah (2008, hal. 2), metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan 
guru yang dalam menjalankan fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode 

pembelajaran lebih bersifat prosedural yaitu berisi tahapan tertentu. Metode pembelajaran yang akan 
digunakan dalam proses pembelajaran harus berorientasi pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

Selain itu, harus disesuaikan dengan jenis materi, karakteristik siswa serta situasi dan kondisi dimana 
proses pembelajaran tersebut akan berlangsung. 

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan salah satu pembelajaran yang 

menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran (student oriented). Dengan suasana kelas yang 
demokratis, yang saling membelajarkan, memberi kesempatan peluang lebih besar dalam memberdayakan 

potensi siswa secara maksimal. Tujuan pembelajaran kooperatif yang diungkapkan oleh David, Kauchak, 
& Eggen (2009, hal. 231) siswa dapat mengembangkan keterampilan-keterampilan kerja sama dan juga 

sasaran-sasaran konten pembelajaran. Interaksi sosial tatap muka antar siswa memiliki beberapa 

keuntungan, strategi ini mendorong siswa untuk memberikan pemikiran-pemikirannya, memungkinkan 
bagi  siswa  untuk  melakukan  haring  atas  perspektif-perspektif  alternatif,  membantu  siswa  melihat 

gagasan-gagasan dengan cara yang berbeda. 

Arends (2008, hal. 6) menyatakan bahwa cooperative learning dapat menguntungkan bagi siswa 
yang berprestasi rendah maupun tinggi yang mengajarkan tugas akademik bersama-sama. Mereka yang 

berprestasi  tinggi  mengajari  teman-temannya  yang  berprestasi  lebih  rendah,  sehingga  memberikan 
bantuan khusus bagi sesama temannya. Melalui pembelajaran kooperatif diharapkan kepada siswa agar 

lebih aktif menyalurkan pengetahuan, gagasan, dan menerima gagasan dari temannya. Adanya interaksi 

yang baik dalam kelompok dapat menumbuhkembangkan minat terhadap pelajaran matematika sehingga 
dapat meningkatkan kompetensi matematika (prestasi belajar siswa). 

Salah satu metode pembelajaran kooperatif adalah Teams Games Tournament (TGT). Menurut 
Borich (2007, hal. 389) TGT menggunakan format umum sama seperti STAD kecuali satu hal yaitu TGT 

menggunakan turnamen akademik. Untuk komponen lain sama seperti STAD yaitu presentasi di kelas, 
kuis-kuis, sistem skor kemajuan individu dan rekognisi tim. Keunggulan dalam pembelajaran TGT adalah 

menggunakan permainan yang dapat disesuaikan dengan topik apapun. Permainan ini biasanya lebih baik 
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daripada permainan individu, memberikan kesempatan bagi siswa untuk membantu satu sama lain dan 

menghindari sebuah masalah permainan individu. Jika semua siswa  menggabungkan kemampuannya 

dalam tim, semua siswa memiliki peluang yang baik untuk sukses (Slavin, 2005, hal. 338). Dengan 
adanya games dan turnamen memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks, di samping itu dapat 

menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, kerja sama, persaingan sehat dan keterlibatan siswa dalam 

belajar. 
Pembelajaran kooperatif tipe TGT diharapkan dapat menuntun siswa untuk berkompetisi dalam 

suasana  akademik  yang  sehat  pada  kelompok-kelompok  kecil  yang  saling  tukar  pikiran,  memberi 

motivasi kepada anggota kelompoknya, siswa dapat terlihat aktif dalam proses pembelajaran dan adanya 
interaksi  yang  baik  dalam  kelompok  dapat  menumbuhkembangkan  minat  yang  tinggi  terhadap 

matematika sehingga dapat meningkatkan kompetensi matematika. 
Berdasarkan  uraian  di  atas,  terdapat  beberapa  persoalan  yang  perlu  mendapat  perhatian.  Di 

antaranya minat siswa rendah, pembelajaran yang hanya berpusat kepada guru, dan kompetensi (prestasi) 

siswa menurun, sehingga diperlukan pengkajian untuk mendapatkan solusi   yang dapat mengatasinya. 
Mengingat proses pembelajaran sangat besar pengaruhnya dalam menentukan keberhasilan siswa, maka 

perlu dilakukan penelitian tindakan kelas yang berjudul “Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams 
Games Tournament (TGT) Meningkatkan Minat Siswa”. 

 

B. Metode Penelitian 
 

Jenis dari penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun 

waktu  2  minggu,  yaitu  dari  tanggal  18s.d.  30  November  2013  sebanyak  6  kali  pertemuan.  Target 
penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat siswa terhadap matematika menggunakan metode 
pembelajaran tipe TGT. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIIB SMP Negeri 4 

Depok tahun ajaran 2013/2014. Kelas VIIB ini terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklusnya terdiri dari tiga pertemuan yang 

terbagi dalam dua kali pertemuan untuk penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT dan satu 

kali tes siklus untuk mengukur ketercapaian kompetensi siswa. Siklus tersebut memiliki empat tahapan 
pelaksanaan penelitian sebagaimana  dikembangkan oleh Kemmis  & Mc. Taggart yaitu perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. Dalam penelitian ini tahapan tindakan dengan observasi dijadikan dalam 

satu kegiatan. 
Tahap rencana meliputi kegiatan pembuatan RPP, soal evaluasi, LKS, kartu soal dan kartu jawaban 

serta aturan main turnamen, rancangan kelompok berdasarkan jenis kelamin dan kemampuan akademik 
siswa, instrumen minat terhadap matematika, dan power point. 

RPP disusun oleh peneliti berdasarkan pertimbangan guru mata pelajaran dan teman sejawat. RPP 

ini berisi kompetensi yang diharapkan mampu dicapai siswa sesuai dengan KTSP yaitu pertidaksamaan 
linear   satu  variabel  yang  mencakup  pembuatan  model  serta   penyelesaian  model  tersebut,   dan 

perbandingan yang mencakup perbandingan senilai serta perbandingan berbalik nilai. RPP ini dibuat 
berdasarkan penyesuaian dengan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT. 

Soal evaluasi akan digunakan di setiap akhir pertemuan untuk mengecek pemahaman siswa terkait 

kompetensi yang diajarkan. LKS yang berisi kegiatan yang harus dilakukan siswa sebagai sarana 
pemahaman terhadap kompetensi yang diajarkan. LKS ini juga disesuaikan dengan metode pembelajaran 

kooperatif tipe TGT. 
Kartu soal dan kartu jawaban ini dibuat sedemikian sehingga siswa  mampu  menggunakannya 

dalam turnamen yang akan dilaksanakan. Kartu soal dan kartu jawaban dijadikan satu kesatuan dan 
dimasukkan ke dalam sleeve (sejenis plastik pembungkus kartu yang berguna untuk menjaga kartu dari 

kerusakan seperti terlipat dan sobek). Kartu soal dan kartu jawaban ini dibuat masing-masing berjumlah 
16 buah dan diberikan nomor soal dari 1 sampai 16. Aturan main digunakan agar siswa dapat tertib dalam 

melakukan turnamen. Aturan ini dibuat sedemikian sehingga siswa mampu memahami dan menjalaninya 

serta disesuaikan dengan aturan main standar dalam TGT. 

Rancangan  kelompok  disesuaikan  dengan  jenis  kelamin  dan  kemampuan  akademik  siswa. 

Kelompok ini terdiri dari 4 orang siswa dengan kemampuan akademik heterogen, yaitu berdasarkan 
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formasi Rendah, Sedang, Sedang, dan Tinggi. Kemampuan akademik ini didapat dari data skor siswa 

yang telah ada berdasarkan tes UTS dari guru mata pelajaran yang bersangkutan. 

Instrumen minat terhadap matematika akan digunakan dalam pratindakan, akhir siklus 1, dan akhir 

siklus  2.  Sedangkan  power  point  akan  digunakan  peneliti  sebagai  sarana  pembelajaran  sebelum 
pemberian LKS. 

Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket minat 
siswa terhadap  matematika  dan tes  akhir siklus. Hasil  dari angket  minat terhadap  matematika  yang 

diberikan sebelum tindakan, sesudah siklus 1, dan sesudah siklus 2 mencerminkan seberapa besar minat 
yang dimiliki siswa terhadap matematika. Indikator peningkatan minat siswa terhadap matematika dilihat 

dengan membandingkan analisis hasil angket tersebut sebelum tindakan dan pada tiap akhir siklus. 
Tahap kedua dari siklus ini adalah tahap pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini dilaksanakan 

pembelajaran dengan  metode pembelajaran kooperatif tipe TGT  yang terdiri  dari pemberian  materi, 

pemberian LKS, presentasi siswa, pelaksanaan turnamen, pemberian soal evaluasi dan PR. Pelaksanaan 
tindakan bersifat fleksibel dan tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan-perubahan sesuai dengan 

kondisi yang ada sebagai usaha ke arah perbaikan. 

Pada pembelajaran awal, siswa diberikan penjelasan materi secara langsung menggunakan media 

LCD. Siswa diberikan materi awal melalui power point sebagai pengantar sebelum diberikan LKS.Setelah 
penyajian materi secara singkat, siswa diminta berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah 

ditentukan. Dalam kelompok, siswa  mengerjakan LKS yang bertujuan untuk membantu pemahaman 
siswa mengenai kompetensi yang diajarkan. Guru memberitahukan bahwa setiap siswa dalam kelompok 
bertanggung jawab atas dirinya sendiri serta teman satu kelompoknya dalam hal pemahaman tentang 

kompetensi yang diajarkan. Ini dikarenakan skor yang akan diberikan guru adalah skor kelompok.Setelah 
menyelesaikan LKS yang diberikan, beberapa siswa diminta untuk mempresentasikan jawabannya ke 

depan kelas. Jawaban siswa tersebut dijadikan bahan diskusi jika ada jawaban siswa dari kelompok lain 
yang berbeda. 

Turnamen dilaksanakan setelah semua siswa mampu memahami kompetensi yang diajarkan. Ini 

dilihat dari seberapa paham siswa dalam kelompok untuk menyelesaikan LKS yang diberikan. Turnamen 
ini  merupakan inti  dari metode pembelajaran kooperatif tipe TGT, sehingga  perlu  dijelaskan  dalam 

langkah-langkah khusus di bawah ini: 

1.  Sebelum turnamen dimulai, siswa diminta berkelompok secara homogen berdasarkan kriteria 
akademik yang telah ada. Karena beberapa pertimbangan, peneliti memberikan nama khusus 

bagi setiap siswa berdasarkan kemampuan akademiknya, yaitu Master untuk siswa yang 

berkemampuan Tinggi, Alfa dan Beta untuk siswa berkemampuan Sedang, dan Gamma untuk 
siswa berkemampuan Rendah. Berdasarkan nama-nama tersebut, siswa diminta berkelompok 

sesuai dengan nama yang telah diberikan kepadanya. 

2.  Pada setiap kelompok homogen yang telah terbentuk, guru memberikan setumpuk kartu yang 

berjumlah 16 kartu dan berisi soal-soal terkait kompetensi yang telah dipelajari. Setiap soal 
terselip jawaban yang sesuai. Pemberian 16 soal disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada di 

setiap kelompok homogen, yaitu 8 siswa, dengan pertimbangan bahwa setiap siswa diberikan 
kesempatan menjawab sedikitnya 2 soal. 

3.  Penjelasan aturan main. Setelah tumpukan kartu diberikan kepada masing-masing kelompok, 
guru  menjelaskan  tentang  aturan  main  dalam  turnamen.  Siswa  diharapkan  mendengarkan 

dengan seksama dan menanyakan jika ada aturan main yang kurang dipahami. 

4.  Turnamen dimulai dengan  mengocok tumpukan kartu oleh salah seorang siswa  dalam tiap 
kelompok,  kemudian semua  siswa  dalam  kelompoknya  mengambil satu  kartu  secara acak. 

Pengambilan ini dilakukan untuk menentukan siapa yang akan menjadi penjawab soal pertama, 

dilihat dari siapa yang mendapatkan kartu soal dengan nomor tertinggi. 

5.  Formasi dalam tiap kelompok turnamen ini adalah melingkar, dengan tujuan agar siswa dapat 
melakukan pengocokan dan menjawab soal secara bergantian searah jarum jam. 

6.  Siswa yang bertugas mengocok kartu adalah siswa yang berada di sebelah kanan dari siswa 
yang bertugas menjawab soal. Siswa lain juga  menjawab soal yang ada, dengan ketentuan 
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mereka diberikan kesempatan menjawab soal secara rebutan jika siswa yang bertugas menjawab 

soal pertama tidak dapat menjawab soal atau salah dalam menjawabnya. 

7.  Siswa yang benar dalam menjawab soal dapat menyimpan kartu soalnya. Sedangkan kartu soal 

yang tidak bisa dijawab oleh semua siswa diletakkan secara terpisah dari tumpukan kartu yang 
lain. 

8.  Turnamen dihentikan jika semua soal sudah terjawab atau waktu yang diberikan sudah habis, 
yaitu 30 menit. 

9.  Perhitungan skor  dilaksanakan dengan ketentuan bahwa setiap  kartu yang berhasil dijawab 
bernilai 1 poin. Poin ini ditulis pada kertas yang sebelumnya telah disediakan pada masing- 

masing meja turnamen. 
10.Setelah turnamen selesai, guru menghitung Perolehan poin sesuai dengan kelompok heterogen 

yang ada dan mengumumkan kelompok mana yang mendapat poin tertinggi serta poin terendah. 

Ini dilakukan dengan tujuan agar siswa dalam kelompok termotivasi untuk belajar lebih giat 

serta mau bekerja sama dalam kelompoknya masing-masing demi mendapatkan poin tertinggi 
dan berkompetisi secara sehat dengan kelompok lain. 

Pemberian soal evaluasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terkait 

kompetensi yang diajarkan, sedangkan PR digunakan untuk memberikan penguatan kembali berhubungan 
dengan kompetensi yang telah diajarkan, serta sebagai bekal untuk kompetensi yang akan diberikan 

selanjutnya. 

Tahap ketiga dari siklus ini adalah observasi. Observasi dilaksanakan selama pembelajaran di kelas 
berlangsung. Karena keterbatasan peneliti, maka observasi ini hanya dilakukan secara manual, yaitu tanpa 

lembar observasi. Observasi ini dilakukan oleh peneliti sendiri bekerja sama dengan guru mata pelajaran 
yang bersangkutan. Observasi dilaksanakan untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran serta metode 

pembelajaran kooperatif yang digunakan. 
Tahap  akhir  siklus  ini  adalah  refleksi.  Peneliti  mengumpulkan  dan  menganalisis  data  yang 

diperoleh selama tindakan dan observasi yang telah dilaksanakan, sehingga akan didapatkan kesimpulan 

yang digunakan sebagai bahan acuan perencanaan pada siklus berikutnya. Peneliti melakukan diskusi 
dengan guru matematika yang bersangkutan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah 

berlangsung.Hal-hal yang dievaluasi adalah keterlaksanaan tindakan, hambatan-hambatan yang muncul, 
serta kemajuan-kemajuan terkait  minat siswa terhadap matematika.Evaluasi dilakukan  dengan tujuan 

memperoleh perbaikan dan mengontrol pelaksanaan berikutnya agar dapat tercapai sesuai tujuan. Setiap 
kali selesai jam pelajaran, sedapat mungkin langsung diadakan evaluasi antara peneliti dengan guru 

matematika  yang  bersangkutan  agar  hal-hal  yang  menjadi  evaluasi  tidak  ada  yang  terlupakan. 
Keseluruhan hasil evaluasi digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan siklus lanjutan. 

Data dari angket minat yang terkumpul dianalisis dengan cara memberikan skor pada tiap-tiap 
pernyataan yang telah diisi siswa. Skor ini dibedakan berdasarkan pernyataan negatif dan positif, yang 

kemudian dijumlahkan untuk masing-masing siswa. Kemudian Mengategorikan total skor minat terhadap 

matematika dari masing-masing siswa berdasarkan kriteria yang diberikan Azwar (2010: 163) sebagai 

berikut: 
                                              Tabel 1. Kategori Skor Minat  terhadap Matematika   

Interval Skor                                                                 Kategori 
 

Mi+1,5Si<X≤Mi+3Si                                                                                         Sangat Baik 
 

Mi+0,5Si<X≤Mi+1,5Si                                                                                                Baik 
 

Mi-0,5Si<X≤Mi+0,5Si                                                                                       Cukup Baik 
 

Mi-1,5Si<X≤Mi-0,5Si                                                                                       Kurang Baik 
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Mi-3Si<X≤Mi-1,5Si                                                                                           Tidak Baik 
 

Keterangan: 
 

Si                = Standar Deviasi Ideal: (1/6)(skor maksimum – skor minimum) 
 

Mi              = Rata-rata Ideal: (1/2)(skor maksimum+skor minimum) 
 

X          = Skor Aktual 

 
Total skor minat siswa terhadap matematika juga dihitung persentase total dan rata-rata 

keseluruhan, guna melihat ketercapaian dari target yang diinginkan. Penelitian ini dikatakan berhasil jika 
100% dari seluruh siswa telah mencapai kategori minimal Baik. 

Tes akhir siklus yang berupa pilihan ganda dianalisis dengan cara menghitung skor total yang 

dicapai oleh masing-masing siswa. Skor ini selanjutnya dibandingkan dengan KKM (Kriteria Ketuntasan 
Minimal)  yang telah  ditentukan oleh pihak sekolah.  Penelitian ini dikatakan berhasil  jika  75% dari 

seluruh siswa telah mencapai KKM. 
 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 

Hasil 
 

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan kegiatan pra penelitian yaitu untuk 

mengetahui kondisi awal dari minat siswa terhadap matematika. Kegiatan ini dilakukan pada hari kamis 

tanggal 14 November 2013, tepatnya di akhir pembelajaran matematika saat guru mata pelajaran yang 

bersangkutan ingin menutup pelajaran. Peneliti meminta waktu sekitar 10  menit untuk membagikan 
angket minat tersebut dan meminta seluruh siswa kelas VIIB untuk mengisi sesuai dengan kondisi saat 

itu. Angket minat terhadap matematika yang dipakai sudah valid dan reliabel. Dari angket yang berisi 30 

pernyataan, diperoleh bahwa minat siswa terhadap matematika di kelas VIIB secara klasikal berada pada 
kondisi baik, dengan rincian bahwa sebesar 6,25% berada pada kondisi cukup baik, 56,25% berada pada 

kondisi baik, dan 37,5% berada pada kondisi sangat baik. 

Setelah penyebaran angket selesai dan semua sudah diisi siswa, peneliti meminta bantuan guru 
mata pelajaran matematika yang bersangkutan untuk mengumpulkan data skor hasil beberapa ulangan 

harian siswa. Skor ini dijadikan dasar untuk pengelompokan siswa dalam penerapan metode pembelajaran 
kooperatif tipe TGT, dimana tiap kelompok ini terdiri dari 1 orang siswa kemampuan akademik tinggi, 2 

orang  siswa   kemampuan  akademik  sedang,   dan  1  orang  siswa   kemampuan  akademik  rendah. 

Pengumuman pembagian kelompok dilakukan pada awal pembelajaran siklus I. 
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan dua siklus yang terlaksana dalam 4 pertemuan, 

dengan masing-masing siklus terdiri dari 2 pertemuan, dan tiap pertemuan terdiri dari 2 jam pelajaran 

masing-masing 30 menit. Rincian kegiatan setiap siklus meliputi: perencanaan, pelaksanaan tindakan, dan 
refleksi. Prosedur pelaksanaan dari siklus pertama dan siklus kedua relatif sama. Langkah yang dilakukan 

pada siklus selanjutnya merupakan perbaikan, antisipasi, dan respon atau temuan dari siklus sebelumnya. 
Adapun daftar pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan di kelas VIIB SMP Negeri 4 Depok 

pada kompetensi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel serta perbandingan, adalah sebagai 

berikut: 
                                          Tabel 2. Pelaksanaan Penelitian di SMP Negeri 4 Depok   

 

Hari/Tanggal Pert.  Siklus  Materi 

Senin, 18 Oktober 2013 1  I  Persamaan linear satu variabel 
 

Selasa, 19 Oktober 2013 
 

2  
 

I  
 

Pertidaksamaan linear satu variabel 
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Kamis, 21 Oktober 2013 3 I Tes siklus I 
 

Senin, 25 Oktober 2013 
 

4 
 

II 
 

Perbandingan senilai 

 

Selasa, 26 Oktober 2013 
 

5 
 

II 
 

Perbandingan berbalik nilai 

 

Kamis, 28 Oktober 2013 
 

6 
 

II 
 

Tes siklus II 

 

Siklus I 
Sebelum melaksanakan tahap tindakan, peneliti mengadakan tahap perencanaan. Kegiatan yang 

dilakukan pada tahap ini yaitu pembuatan RPP yang dikonsultasikan dengan guru matematika sebagai 

kolaborator, membuat LKS untuk dua kali pertemuan, menyiapkan kartu soal dan kartu jawaban serta 
peraturan turnamen yang harus diikuti siswa, dan menyiapkan agket minat siswa terhadap matematika. 

Pada tahap pelaksanaan, peneliti melakukan tindakan sesuai RPP yang telah disusun sebelumnya. 
Tahap ini terdiri dari dua pertemuan untuk pembelajaran dan satu pertemuan untuk tes akhir siklus. 

Untuk pertemuan I, Setelah peneliti membuka dengan salam, peneliti mempersilakan siswa untuk 

segera duduk sesuai tempat duduknya masing-masing. Langkah selanjutnya adalah penerapan metode 

pembelajaran kooperatif tipe TGT. Kegiatan ini diawali dengan penjelasan singkat (sekitar 2 menit) dari 

peneliti mengenai materi yang akan dipelajari, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan kelompok 
sesuai arahan.  Pembentukan kelompok ini  memerlukan  waktu  yang relatif lama  yaitu  10  menit,  ini 

dikarenakan siswa tidak segera bergegas membentuk kelompok, selain itu juga banyak siswa yang masih 

bingung  tentang  tempat  duduk  kelompoknya  masing-masing.  Ada  sebagian  kelompok  yang  kecewa 
dengan anggota kelompoknya karena tidak seperti yang mereka inginkan. 

Setelah semua siswa duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing, peneliti selaku pelaku 

tindakan kelas membagikan LKS ke masing-masing kelompok dan memberikan penjelasan bahwa LKS 

tersebut harus dikerjakan secara berkelompok, setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas teman 
kelompoknya masing-masing, khususnya siswa yang berkemampuan akademik paling tinggi, ini karena 
setelah LKS selesai dikerjakan dan di bahas akan dilakukan turnamen yang melibatkan semua anggota 

kelompoknya, dan skor yang diperoleh akan berpengaruh terhadap skor kelompoknya. 
Tahap  selanjutnya  yaitu  peneliti  memerintahkan siswa  untuk berdiskusi tentang LKS  masing- 

masing. Dari diskusi ini banyak siswa yang mengeluh tentang isi LKS. Mereka bingung dalam 

pengerjaannya, sehingga peneliti sedikit memberikan arahan dalam pengerjaan LKS tersebut bagi siswa 
yang bertanya. 

Setelah pengerjaan LKS selesai, peneliti meminta beberapa siswa untuk maju ke depan kelas untuk 
menuliskan jawabannya dan menjelaskan kepada temannya yang lain jika ada yang ditanyakan. Kegiatan 

ini juga bertujuan untuk perbaikan pemahaman siswa jika ada jawaban siswa yang keliru. 
Kegiatan inti yang terakhir adalah turnamen. Turnamen ini diawali dengan pembentukan kelompok 

homogen berdasarkan kemampuan akademik siswa, sehingga terbentuk 4 kelompok dengan banyak siswa 

masing-masing 8 orang. Sebelum memulai turnamen, peneliti menjelaskan aturan yang harus ditaati oleh 

setiap peserta turnamen, serta mendemonstrasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam turnamen. 
Dari tiap meja turnamen diberikan kartu soal yang sudah memuat jawabannya masing-masing. Kartu ini 

berjumlah 16 buah. Di tiap meja juga disediakan form pengisian skor yang diperoleh masing-masing 

siswa. Turnamen ini berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Turnamen berakhir jika semua kartu 

telah dibaca, atau waktu yang disediakan habis. 

Setelah skor masing-masing siswa terkumpul dan skor total kelompok telah diperoleh, peneliti 
mengumumkan kelompok mana yang mendapat skor tertinggi dan memberikan apresiasi berupa tepuk 

tangan bersama seluruh siswa. Untuk kelompok yang mendapat skor terendah diberikan motivasi dengan 

menjelaskan bahwa mereka dapat mengejar kelompok yang tertinggi dengan berusaha lebih giat dalam 
belajar. 
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Sebelum pelajaran diakhiri, peneliti memberikan PR sebagai pendalaman dari materi yang baru 

dipelajari, bersama siswa merangkum apa yang telah dipelajari, serta menyimpulkan hasil dari materi 
yang disampaikan. 

Untuk pertemuan  kedua,  pertemuan  diawali  dengan  salam oleh  peneliti,  kemudian penjelasan 
singkat tentang materi yang akan dibahas pada pertemuan tersebut yaitu tentang pertidaksamaan linear 

satu variabel. Penjelasan singkat ini memerlukan waktu sekitar 5 menit. 

Langkah dalam pembelajaran selanjutnya adalah penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe 
TGT. Penerapan ini dimulai dengan pengelompokan oleh siswa sesuai ketentuan sebelumnya. Selanjutnya 

peneliti membagikan LKS kepada tiap kelompok dan meminta siswa bekerja secara kelompok untuk 

menyelesaikan LKS tersebut. Peneliti juga  menerangkan bahwa tiap anggota  kelompok bertanggung 
jawab atas teman satu kelompoknya sehingga terbentuk kerja sama kelompok yang solid. Setelah 

pengerjaan LKS selesai, peneliti meminta beberapa siswa untuk maju ke depan untuk menuliskan 
jawabannya, kemudian jawaban tersebut di bahas bersama agar didapat jawaban yang tepat dan semua 

siswa memahami apa yang dipelajari. 
Kegiatan selanjutnya adalah turnamen. Seperti biasa dibentuk 4 kelompok homogen yaitu tinggi, 

sedang, sedang, dan rendah. Tiap kelompok turnamen terdiri dari 8 orang dari perwakilan tiap kelompok 

siswa. Di tiap meja turnamen diberikan tumpukan kartu yang memuat soal dan jawaban. Jawaban tiap 
soal terdapat di sisi berlawanan dari soal, sehingga memudahkan siswa mengecek jawaban tersebut jika 

semua anggota turnamen sudah selesai menjawab soal tersebut. Tumpukan kartu tersebut berjumlah 16 

kartu. Di tiap meja turnamen juga disediakan lembar pengisian skor yang diperoleh tiap siswa. Lembar ini 
harus diisi oleh siswa setelah turnamen selesai. Turnamen berlangsung selama kurang lebih 30 menit. 

Selama kegiatan turnamen terlihat bahwa siswa sangat antusias dalam mengikuti turnamen, ini dapat 

dilihat dari banyak siswa yang berusaha dengan serius dan cepat dalam menjawab soal dari tiap kartu soal 

yang ada. Mereka masing-masing berusaha memperoleh skor tertinggi agar nantinya membuat 
kelompoknya memperoleh posisi tertinggi dari kelompok lainnya. 

Setelah turnamen berakhir, peneliti meminta semua siswa  menyusun meja yang dipakai untuk 

turnamen agar kembali seperti keadaan semula, menyerahkan lembar skor turnamen yang telah diisi, dan 
kembali ke tempat duduknya masing-masing. Peneliti kemudian mengumumkan kelompok mana yang 

mendapat skor tertinggi,  lalu  memberikan apresiasi  berupa tepuk tangan bersama siswa lain.  Untuk 
kelompok  yang  mendapat  skor  terendah,  peneliti  memberikan  motivasi  agar  belajar  lebih  giat  lagi 

sehingga  dapat  mengejar  ketertinggalannya  dan  mendapat  hasil  yang  maksimal  pada  turnamen 
selanjutnya. 

Peneliti menutup pertemuan dengan meminta siswa menyimpulkan hasil yang telah dipelajari, 
merangkum materi, dan mengumumkan bahwa pertemuan selanjutnya adalah ulangan harian. 

Untuk pertemuan ketiga, peneliti membuka pertemuan dengan mengucapkan salam kemudian 

menginformasikan bahwa hari ini akan diadakan ulangan harian. Peneliti mempersilakan semua siswa 
menyiapkan alat tulis yang diperlukan. Peneliti memperingatkan siswa agar tidak ramai, tidak menyontek, 

dan tidak bekerja sama dengan teman selama mengerjakan soal ulangan harian tersebut. 

Setelah semua siswa siap dengan tes yang akan dilaksanakan, kemudian peneliti membagikan 
lembar soal kepada  masing-masing siswa. Bentuk soal berupa pilihan  ganda dan uraian yang  harus 

dikerjakan secara individu. Materi tes terdiri dari materi yang telah dipelajari pada pertemuan I dan II 
yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. 

Ulangan harian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 60 menit. Saat waktu pengerjaan soal hampir 
habis, peneliti berjalan untuk mengecek hasil jawaban yang sudah dikerjakan siswa. Dari sini terlihat 

masih  ada  sebagian  yang  kesulitan  dalam  mengerjakan  beberapa  soal  uraian,  sehingga  peneliti 
memberikan sedikit arahan sehingga siswa menjadi lebih mudah dalam mengerjakannya. 

Pertemuan berakhir dengan pengumpulan lembar soal dan jawaban dari masing-masing siswa. 
Sebelum menutup pertemuan, peneliti memberikan angket minat untuk diisi oleh siswa sebagai gambaran 

minat siswa terhadap matematika pada siklus I. Setelah siswa selesai mengisi dan menyerahkan angket 
tersebut, peneliti mengucapkan salam sebagai tanda berakhirnya pertemuan pada hari itu. 
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Tes ulangan harian yang diberikan sebanyak 15 soal, terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 5 soal 

uraian. Tes hasil belajar ini mencapai rata-rata sebesar 67,37. 

Guna mendapatkan data tentang tingkat minat siswa terhadap matematika setelah siklus I, peneliti 

juga memberikan angket kepada siswa. Berikut grafik dari data hasil perhitungan skor angket minat 
tersebut. 
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Gambar 1. Grafik Skor Minat Siswa terhadap Matematika pada Siklus I 

 
Rata-rata skor minat siswa terhadap matematika sebesar 116,69 dengan kategori baik. Oleh karena 

itu dapat disimpulkan bahwa tingkatan minat siswa secara keseluruhan berada pada kategori baik.Refleksi 

dilakukan peneliti bersama guru di akhir siklus, dalam bentuk diskusi kecil. Refleksi ini mendiskusikan 
tentang hal-hal apa saja yang kiranya memerlukan perbaikan, kekurangan pada pelaksanaan pembelajaran 

yang telah dilakukan serta kemajuan yang diperoleh siswa. Di samping itu, refleksi juga memfokuskan 
pada masalah yang muncul selama pelaksanaan tindakan dan hasil angket. Diharapkan dengan adanya 

refleksi akan dapat memperbaiki pelaksanaan pembelajaran pada siklus selanjutnya. 
Beberapa permasalahan dan kemajuan yang terjadi pada siklus I antara lain: (1) Siswa belum 

menyelesaikan tugas LKS tepat waktu, LKS masih terlalu susah bagi sebagian besar siswa; (2) Kerja 

sama dalam setiap kelompok belum berjalan maksimal. Beberapa kelompok masih ada anggota yang 
tidak aktif mengerjakan LKS; (3) Banyak siswa yang meminta penyajian materi oleh peneliti dilakukan 

lebih banyak sebelum nantinya diberikan LKS, ini dikarenakan siswa merasa belum menguasai materi 

jika tidak dijelaskan oleh peneliti; (4) Tingkat minat siswa terhadap matematika secara klasikal sedikit 
meningkat jika dibandingkan dengan hasil yang didapat sebelum pelaksanaan tindakan,  yaitu terjadi 

peningkatan sebesar 0,78125 dari 115,91 menjadi 116,69. 

Berdasarkan permasalahan maupun kemajuan siswa dalam pembelajaran di kelas pada siklus I di 

atas, maka perlu dilakukan perbaikan untuk rencana tindakan yang akan dilaksanakan pada siklus II.Hal- 
hal yang perlu dilakukan pada siklus II adalah sebagai berikut: (1) Tingkat kesulitan dalam pemberian 

soal pada LKS sedikit dikurangi, juga diberikan sedikit arahan pada setiap soal tersebut; (2) Peneliti 
sebagai pengajar harus lebih memotivasi siswa agar bekerja sama dalam kelompok dengan menerangkan 
kembali bahwa setiap anggota kelompok bertanggung jawab terhadap teman satu kelompoknya, karena 

skor yang akan diperoleh oleh siswa berpengaruh terhadap skor kelompok, dan skor yang dijadikan 
peneliti  sebagai  acuan  adalah  skor   kelompok;  (3)  Peneliti  terlebih  dahulu   menyiapkan  materi 

pembelajaran berupa slide Power point, ini dijadikan pilihan agar dapat menghemat waktu yang 
diperlukan, sehingga waktu sebagian besar difokuskan pada pengerjaan LKS dan kegiatan turnamen. 

 
Siklus II 
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Tahap perencanaan pada siklus II ini dilakukan kembali berdasarkan hasil refleksi siklus I. Adapun 

kegiatan yang dilakukan yaitu menyiapkan: (1) power point untuk penyajian materi; (2) LKS yang akan 
digunakan; soal ulangan harian yang akan dipakai di akhir siklus II; (4) angket minat siswa terhadap 

matematika. 

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan pembelajaran dibuka dengan ucapan salam. Peneliti memulai 
pembelajaran dengan terlebih dahulu menjelaskan kompetensi yang diharapkan akan dicapai oleh siswa. 

Langkah selanjutnya yaitu penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT. Untuk ini peneliti 
menjelaskan  konsep  materi  lebih  mendalam  melalui  penyajian  slide  Power  point.  Siswa  pun  lebih 

antusias  dalam  mengikuti  pembelajaran.  Setelah  penyajian  sekitar  lebih  kurang  10  menit,  peneliti 
meminta siswa berkelompok sebagaimana susunan kelompok sebelumnya. 

Setelah semua siswa duduk sesuai kelompoknya, peneliti memberikan LKS kepada masing-masing 

kelompok. LKS yang diberikan sudah disertakan instruksi dan petunjuk apa yang harus dilakukan siswa 
agar bisa menyelesaikan LKS dengan baik. Peneliti meminta beberapa siswa untuk menuliskan jawaban 

LKSnya di papan tulis dan membahasnya bersama. 

Turnamen dilaksanakan ketika pembahasan LKS sudah selesai. Seperti biasa, meja turnamen 
disusun dari beberapa meja siswa. Pada meja turnamen diberikan tumpukan kartu sebanyak 16 kartu dan 

1 lembar isian skor yang harus dituliskan siswa setelah turnamen berakhir. Pelaksanaan turnamen terlihat 
lebih meriah dari pertemuan sebelumnya. Terdapat 4 meja turnamen sesuai kemampuan akademik siswa, 

yaitu tinggi, sedang, sedang, dan rendah. Tiap meja turnamen terdiri dari 8 siswa perwakilan masing- 
masing kelompok. Beberapa siswa dipromosikan ke meja turnamen yang level kemampuan akademiknya 

lebih tinggi, tetapi ada juga beberapa siswa yang malah diturunkan dari level turnamen sebelumnya. Ini 

didasarkan pada perolehan skor siswa masing-masing. Ketentuan ini berdasarkan pada skor rata-rata dari 
semua siswa, sehingga jika siswa yang memperoleh skor di atas skor rata-rata maka dipromosikan ke 

tingkat lebih tinggi, sebaliknya siswa yang mendapat skor lebih rendah dari skor rata-rata akan diturunkan 

ke tingkatan yang lebih rendah. 

Turnamen berakhir jika waktu yang diberikan peneliti, yaitu 30 menit, telah habis. Selanjutnya 
peneliti meminta siswa mengembalikan posisi meja ke tempat semula, menuliskan skor yang diperoleh ke 

lembar yang disediakan, dan duduk ke tempat duduknya masing-masing. Peneliti kemudian 
mengumumkan skor yang diperoleh dari turnamen tersebut, dan juga skor total turnamen secara 

keseluruhan. Dari sini peneliti memberikan apresiasi berupa tepuk tangan bersama siswa yang lain kepada 
kelompok yang memperoleh skor tertinggi. Peneliti juga memberikan motivasi kepada kelompok yang 

memperoleh skor terendah dari kelompok-kelompok lain. 
Kegiatan pembelajaran ditutup dengan perangkuman materi dari peneliti bersama siswa tentang apa 

yang baru dipelajari hari ini. Setelah itu peneliti memberikan PR sebagai pendalaman kembali materi 

yang telah dipelajari. Terakhir, peneliti mengucapkan salam dan meninggalkan ruangan kelas. 

Pada pertemuan selanjutnya, setelah membuka dengan salam, peneliti kemudian menjelaskan 

kompetensi yang diharapkan akan dicapai siswa. Kegiatan ini berlangsung selama lebih kurang 5 menit. 
Kemudian peneliti menjelaskan materi dengan bantuan Power point. Kegiatan ini berlangsung 

selama  lebih kurang 10  menit.  Setelah selesai,  peneliti  meminta  siswa  berkelompok sesuai susunan 

kelompok  sebelumnya.  Peneliti  kemudian  memberikan  LKS  kepada  masing-masing  kelompok,  dan 

meminta siswa mengerjakan LKS tersebut secara bekerja sama dengan kelompok masing-masing. Peneliti 
selanjutnya meminta beberapa siswa menuliskan jawaban LKS mereka di papan tulis dan membahasnya 

bersama kelas. 

Kegiatan selanjutnya adalah turnamen. Kegiatan ini diawali dengan meminta siswa menyusun meja 

yang ada untuk dijadikan meja turnamen. Meja ini disusun dari 4 meja siswa yang disusun menjadi satu 
meja yang lebih besar. 

Di tiap meja turnamen disediakan tumpukan kartu sebanyak 16 lembar, dan 1 lembar isian skor 
yang harus diisi siswa setelah turnamen berakhir. Turnamen dilaksanakan sekitar 30 menit. Selanjutnya 

siswa diminta mengembalikan susunan meja seperti semula, mengisi lembar isian skor dan 

menyerahkannya ke peneliti, serta kembali ke tempat duduknya masing-masing. 
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Peneliti kemudian mengumumkan kelompok mana yang menjadi juara. Penentuan ini didasarkan 

pada total skor kelompok dari semua turnamen yang ada. Para siswa pun bertepuk tangan memberikan 
apresiasi kepada kelompok yang berhasil juara tersebut. 

Kegiatan berikutnya yaitu peneliti memberikan pengarahan dan merangkum materi bersama siswa. 

Peneliti juga memberitahukan bahwa pertemuan selanjutnya adalah ulangan harian, dan meminta siswa 
belajar lebih giat agar dapat menjawab soal ulangan tersebut dengan mudah sehingga mendapat hasil yang 

maksimal. 
Untuk pertemuan terakhir, peneliti membuka pertemuan dengan mengucapkan salam kemudian 

menginformasikan bahwa hari ini akan diadakan ulangan harian. Peneliti mempersilakan semua siswa 
menyiapkan alat tulis yang diperlukan. Peneliti memperingatkan siswa agar tidak ramai, tidak menyontek, 

dan tidak bekerja sama dengan teman selama mengerjakan soal ulangan harian tersebut. 
Setelah semua siswa siap dengan tes yang akan dilaksanakan, kemudian peneliti membagikan 

lembar soal kepada  masing-masing siswa. Bentuk soal berupa pilihan  ganda dan uraian yang  harus 
dikerjakan secara individu. Materi tes terdiri dari materi yang telah dipelajari pada pertemuan IV dan V 

yaitu perbandingan senilai dan berbalik nilai. 
Ulangan harian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 60 menit. Saat waktu pengerjaan soal hampir 

habis, peneliti berjalan untuk mengecek hasil jawaban yang sudah dikerjakan siswa. Dari sini terlihat ada 

sebagian yang kesulitan dalam mengerjakan beberapa soal uraian, sehingga peneliti memberikan sedikit 
arahan sehingga siswa menjadi lebih mudah dalam mengerjakannya. 

Pertemuan berakhir dengan pengumpulan lembar soal dan jawaban dari masing-masing siswa. 
Sebelum menutup pertemuan, peneliti memberikan angket minat untuk diisi oleh siswa sebagai gambaran 

minat siswa terhadap matematika pada siklus II. Setelah siswa selesai mengisi dan menyerahkan angket 
tersebut, peneliti mengucapkan salam sebagai tanda berakhirnya pertemuan pada hari itu. 

Tes ulangan harian yang diberikan sebanyak 15 soal, terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 5 soal 
uraian. Tes hasil belajar ini mencapai rata-rata sebesar 78,57. 

Guna mendapatkan data tentang tingkat minat siswa terhadap matematika setelah siklus II, peneliti 
juga memberikan angket kepada siswa. Berikut grafik dari data hasil perhitungan angket minat tersebut. 
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Gambar 2. Grafik Skor Minat Siswa terhadap Matematika pada Siklus II 

 
Rata-rata skor minat siswa terhadap matematika sebesar 117,69 dengan kategori baik. Oleh karena itu 
dapat disimpulkan bahwa tingkatan minat siswa secara keseluruhan berada pada kategori baik. 

Refleksi dilakukan pada akhir siklus II, yaitu setelah pertemuan V selesai. Hasil refleksi pada siklus 
II adalah bahwa (1) Sebagian besar siswa sudah dapat mengikuti pelajaran dengan baik meskipun masih 

ada siswa yang belum aktif, tetapi jumlahnya hanya sedikit; (2) Peneliti sudah melaksanakan tindakan 
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secara maksimal dan telah sesuai dengan hasil refleksi siklus I; (3) Hasil belajar kognitif siswa lebih baik 

dibandingkan siklus I,  dimana rata-rata kelas adalah 78,57; (4) Hasil penelitian angket  minat siswa 
terhadap matematika mengalami peningkatan. Ini dapat dilihat dari skor rata-rata kelas yaitu 117,69 yang 

melebihi skor rata-rata kelas pada siklus I. 
Berdasarkan hasil refleksi siklus II ini, skor minat siswa secara keseluruhan sudah mengalami 

peningkatan dan mencapai target yang ditentukan peneliti sebelumnya yaitu 100% siswa berada pada 
kategori minimal baik. Dengan demikian, pelaksanaan alur siklus penelitian dapat dihentikan. 

 
Pembahasan 

Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan minat terhadap matematika siswa SMP Negeri 4 Depok 
menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat dibahas seperti di bawah ini: 

Inti dari metode pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah adanya turnamen yang membangun 

kegiatan bermain sambil belajar. Ini difokuskan untuk membuat siswa tidak merasa jenuh, bahkan 
membuat  siswa  ceria.  Dari  sini  diharapkan  dapat  meningkatkan  minat  siswa  terhadap  pelajaran 

matematika yang diberikan. 
Kegiatan  pembelajaran  dengan  metode pembelajaran  kooperatif  tipe TGT  ini  menuntut  siswa 

mampu bekerja sama dalam kelompok, dengan cara menanamkan tanggung jawab kelompok melalui 
pengambilan skor yang didasarkan pada skor kelompok, sehingga tiap anggota kelompok berkontribusi 

dalam peningkatan atau penurunan skor tersebut. Kegiatan ini juga menanamkan kedisiplinan dalam 
menaati peraturan. Ini dilihat dari ketaatan siswa pada peraturan yang dibuat peneliti untuk menjamin 

keterlaksanaan turnamen dengan lancar. 
Selain itu, turnamen tentu saja membuat siswa tidak merasa bosan, apalagi dengan penggunaan 

media kartu sebagai kartu soal dan kartu jawaban sekaligus. Ini membuat siswa merasa pembelajaran 

yang dilaksanakan seperti permainan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan penyerapan konsep 
yang dipelajari saat itu, dan tentu saja minat siswa terhadap matematika. 

Mengembangkan minat terhadap matematika pada dasarnya membantu siswa melihat bagaimana 
hubungan antara materi yang diharapkan untuk dipelajari dengan dirinya sebagai individu. Proses ini 

berarti menunjuk pada siswa bagaimana pengetahuan atau kecakapan matematika mempengaruhi dirinya. 
Bila siswa menyadari bahwa belajar merupakan suatu alat untuk mencapai beberapa tujuan yang dianggap 

penting, dan bila siswa melihat bahwa hasil dari pengalaman belajarnya akan membawa kemajuan pada 
dirinya, kemungkinan besar ia akan berminat untuk mempelajarinya. 

Adapun hasil dari penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT dalam peningkatan minat 

siswa terhadap matematika pada kelas VIIB SMP Negeri 4 Depok dapat dilihat dalam penyajian chart 
sebagai berikut: 
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Gambar 3. Grafik Perbandingan Skor Minat Siswa terhadap Matematika 
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Dari  chart  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  dari  32  siswa  banyak  terjadi  peningkatan  mulai 
pratindakan sampai siklus II berakhir, walaupun ada beberapa siswa yang minatnya kurang stabil tetapi 
tidak signifikan. Jika dilihat secara klasikal dari pratindakan sampai siklus II maka terlihat seperti chart 

berikut: 
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Gambar 4. Grafik Perbandingan Rata-Rata Skor Minat Siswa terhadap Matematika 

 
Dari chart di atas dapat diketahui secara jelas bahwa terjadi peningkatan minat siswa terhadap 

matematika secara signifikan dari pratindakan sampai ke akhir siklus II. 
 

D. Simpulan dan Saran 
 

Simpulan 
 

Penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT meningkatkan minat terhadap matematika 

pada siswa kelas VIIB SMP Negeri 4 Depok, antara lain dengan: (1) Melalui diskusi kelompok dan 
pengambilan skor kelompok menuntut siswa lebih giat dalam menyelesaikan LKS yang diberikan, 

sehingga  siswa  dalam kelompok  bertanggung  jawab  atas  anggota  kelompoknya  masing-masing;  (2) 

Melalui turnamen yang diadakan membuat siswa tidak jenuh dalam pembelajaran yang hanya duduk dan 
mendengarkan penjelasan guru. Kegiatan turnamen ini tentu saja menjadikan siswa semakin berminat 

dalam belajar matematika karena merupakan kegiatan yang menyenangkan dan menuntut persaingan 

sehat di antara sesama siswa yang kemampuan akademiknya relatif sama. 
 

Saran 
 

Berdasarkan hasil akhir penelitian ini, peneliti menyarankan kepada Guru bahwa: (1) Pembelajaran 

kooperatif tipe TGT dapat dikembangkan lagi sedemikian sehingga minat siswa terhadap matematika 
semakin meningkat; (2) Guru harus lebih tegas dalam pembentukan kelompok, tidak berdasarkan saran 

dari siswa yang bersangkutan, karena akan menimbulkan kesenjangan dan ada siswa yang tidak memiliki 

kelompok karena tidak memiliki teman yang mau menerimanya sebagai anggota kelompok. 

Sedangkan untuk peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan bahwa: (1) Menambah variabel bebas 
yang diukur sehingga tidak hanya minat terhadap matematika tetapi juga variabel yang relevan terkait 

metode pembelajaran kooperatif tipe TGT tersebut; (2) Penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe 
TGT juga dapat mengembangkan atau meningkatkan aspek lain, contohnya motivasi dalam belajar. 
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ABSTRACT 

The objektive of this research was to investigate the effect of the learning models on the 

learning achievement in mathematics viewed from learning independence of the students. The 

learning models compared were the TPSq learning model with the question student have method, 

the  TTW  learning  model,  and  the  conventional  learning  model.  This  study  was  a  quasi- 

experimental study with a 3×3 factorial design. The study population was all of grade VIII 

students of State Junior Secondary School in Sleman regency. Sampling was done by stratified 
cluster random sampling. The samples in this study amounted to 262 students with the details of 

87 students for experiment 1 and 87 for experiments 2 and 88 for the control class. The data 
collected  instrument  used  mathematics  achievement  tests  and  a  questionnaire  of  student’s 

learning  independence. Based on the hypothesis testing can be concluded as follows. (1) The 

learning achievement of the students treated with TPSq learning model  with the question student 

have method was as good as that of  those with the TTW learning model. In addition, students’ 

learning achievement treated by TPSq model with question student have method and TTW better 

than students treated by conventional learning model. (2) Students’ learning achievement which 

has high learning independence had better achievement than students who have moderate and 

low independence. In addition, students who have moderate learning independence had better 

achievement than students who have low learning independence. (3) In the TPSq learning model 

with the question student have method, TTW and conventional learning model, the students’ 

learning achievement who have high learning independence had better achievement than 

moderate and low learning independence, in addition the students’ learning achievement who 

have  moderate learning independence had  better achievement than  students  who  have  low 

learning independence. (4) In the learning independence category of high, moderate or low, the 

learning achievement of the students treated with TPSq learning model with the question student 

have method and TTW learning model was equally good. In addition, students’ learning 

achievement treated by TPSq  learning model with the question student have method and TTW 

learning model had better achievement than students treated by conventional learning model. 

Keywords: Think Pair Square (TPSq), Question Student Have, Think Talk Write 

(TTW), and Student’s Learning Independence. 

 
PENDAHULUAN 

Dewasa ini dunia pendidikan sedang dihadapkan pada berbagai perubahan dalam berbagai aspek 

kehidupan di masyarakat. Perubahan-perubahan itu disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta globalisasi yang melanda dunia, termasuk bangsa Indonesia. Dalam perubahan-perubahan 
itu, dunia pendidikan dituntut mampu memberikan kontribusi nyata yaitu peningkatan kualitas hasil dan 
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pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Seiring perkembangan serta kemajuan sains dan teknologi 

yang semakin pesat, dunia pendidikan pun perlu mengadakan inovasi atau pembaharuan dalam berbagai 
bidang,  termasuk  dalam strategi  pelaksanaannya.  Oleh  karena  itu,  pendidikan  adalah  masalah  yang 

menarik untuk terus dikaji dan terus dikembangkan. 
Dalam pendidikan, matematika merupakan pengetahuan dasar yang diperlukan oleh siswa untuk 

menunjang  keberhasilan  belajarnya  dalam  menempuh  pendidikan  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi. 
Matematika mempunyai peran starategis dalam proses pendidikan karena banyak cabang ilmu lain yang 

memanfaatkan matematika. Namun, kenyataannya matematika justru dianggap sebagai mata pelajaran 
yang sulit  dipahami  dan hanya  orang-orang tertentu saja yang dapat  mempelajarinya. Anggapan ini 

membuat siswa menjadi takut untuk mempelajari matematika dan juga dapat menyebabkan peserta didik 
terlebih  dahulu  merasa  tidak  mampu  mengerjakan  tugas-tugas  yang  diberikan  oleh  guru  mereka  di 

sekolah sehingga siswa menjadi pasif di dalam pembelajaran (Trianto, 2007: 25). Hal tersebut dapat 
berakibat pada prestasi matematika siswa yang kurang memuaskan 

Keberhasilan pembelajaran matematika  dapat diukur  dari keberhasilan siswa yang mengikuti 
kegiatan pembelajaran. Keberhasilan itu dapat dilihat dari tingkat pemahaman, penguasaan materi, serta 

prestasi belajar siswa. Semakin tinggi pemahaman, penguasaan materi serta prestasi belajar siswa maka 
semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pembelajaran. Berdasarkan laporan hasil ujian nasional Badan 

Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tingkat SMP se-kabupaten Sleman tahun 2013 diperoleh data daya 
serap materi bangun ruang SMP se-kabupaten Sleman adalah 58,79 persen yang merupakan daya serap 

terendah dibandingkan dengan materi lain yang diujikan dalam ujian nasional. Hal tersebut 
mengindikasikan bahwa adanya permasalahan yang mengakibatkan persentase pengusaan pada materi 

bangun ruang lebih rendah dibandingkan penguasaan materi yang lain. (Badan Standar Nasional 
Pendidikan, 2013). 

Rendahnya pencapaian hasil belajar siswa pada pelajaran matematika mungkin dipengaruhi oleh 

model pembelajaran yang dipakai guru dalam pembelajaran matematika, meskipun faktor lain seperti 
minat, motivasi, gaya belajar, kemandirian belajar dan kemampuan siswa sendiri seperti kecerdasan dan 

kreativitas mugkin juga turut menentukan. Menurut Setiawan (2006:2), rendahnya hasil pembelajaran 

matematika di Indonesia ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya kualitas pembelajaran yang 
diselenggarakan guru  di sekolah.  Rendahnya  kualitas  pembelajaran ini,  diakibatkan  oleh bermacam- 

macam sebab, salah satu di antaranya kurang tepatnya pendekatan pembelajaran yang dipilih guru dalam 

pengembangan silabus dan skenario pembelajaran yang dirumuskan, yang bermuara pada kurang 

efektifnya pembelajaran yang dikembangkan di kelas. Menurut Widyantini (2006:1), dalam pembelajaran 
matematika kepada siswa, guru masih menggunakan paradigma pembelajaran lama dalam arti komunikasi 

dalam pembelajaran matematika cenderung berlangsung satu arah umumnya dari guru ke siswa, guru 

lebih  mendominasi  pembelajaran  maka  pembelajaran  cenderung  monoton  sehingga  mengakibatkan 
peserta didik merasa jenuh dan tersiksa. Siswa diposisikan sebagai obyek pasif yang siap diisi oleh materi 

yang disampaikan guru. Keadaan ini membuat siswa tidak dapat leluasa untuk mengekspresikan apa yang 

terpikir dalam benaknya sehingga pembelajaran matematika seakan-akan menjadi pengekang siswa untuk 
berkembang dan dapat menimbulkan kejenuhan siswa. Seorang siswa yang sedang dalam kejenuhan 

sistem akalnya tidak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan dalam memproses item-item informasi 

sehingga prestasi belajar dapat menurun. 

Menurut Wood (1999:171) siswa akan memahami matematika dengan baik jika siswa aktif terlibat 
dalam proses pembelajaran matematika. Untuk menarik keaktifan dan minat belajar siswa maka guru 

harus menggunakan model pembelajaran selain model pembelajaran konvensional. Sejalan dengan Wood, 
menurut Anita Lie (2010:11) perlu ada perubahan paradigma dalam menelaah proses belajar siswa dan 

interaksi antara siswa dan guru. Sudah seyogyanyalah kegiatan belajar mengajar juga lebih 
mempertimbangkan siswa. Siswa bukanlah sebuah botol kosong yang bisa diisi dengan muatan-muatan 

informasi apa saja yang dianggap perlu oleh guru. Selain itu, alur proses belajar tidak harus berasal dari 
guru  menuju  siswa.  Siswa  bisa  juga  saling  mengajar  dengan  sesama  siswa  yang  lainnya.  Sistem 

pengajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam 
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tugas-tugas  yang  terstruktur  disebut  sebagai  sistem  pembelajaran  gotong  royong  atau  cooperative 

learning (pembelajaran kooperatif). 

Soetarno Joyoatmojo (2011:105) menyatakan dengan adanya interaksi antar teman sebaya dalam 
pembelajaran kooperatif merupakan cara yang efektif dalam meningkatkan keaktifan siswa. Keuntungan 
dari model kooperatif ialah adanya ketergantungan positif, tanggung jawab individual, interaksi personal, 

keahlian bekerja sama. Hal itu senada dengan hasil penelitian Zakaria, Chin and Daud (2010), bahwa 
pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang efektif, sehingga guru perlu  menggunakan dalam 

proses pembelajaran. Adeyemi (2008: 691-708) menyatakan bahwa “The results showed that students 
exposed to cooperative learning strategy performed better than their counterparts in the other groups”. 

Kesimpulan  dari hasil  penelitian  ini  adalah  pembelajaran kooperatif secara  signifikan  menghasilkan 
prestasi belajar yang lebih baik daripada menggunakan pembelajaran tradisional. Hasil penelitian ini 

sesuai  dengan  penelitian  Tarim (2009),  Artut  (2010)  dan  Pandya    (2011)  yang  menyatakan  bahwa 
pembelajaran kooperatif memiliki pengaruh yang positif terhadap prestasi belajar. 

Model pembelajaran kooperatif adalah salah satu model pembelajaran yang dapat memberikan 

kesempatan  seluas-luasnya  kepada  siswa  untuk  belajar  mandiri  dalam pembelajaran  dan  juga  dapat 
mengakomodasi  kepentingan untuk  mengkolaborasikan pengembangan  diri siswa.  Diantara  tipe dari 

model pembelajaran kooperatif adalah tipe Think Pair Square (TPSq) dengan metode question student 

have dan model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW). Kedua model pembelajaran ini 
sama-sama melatih siswa untuk bekerja sendiri serta bekerjasama dengan orang lain sehingga mendorong 

siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Dengan menggunakan model pembelajaran ini diharapkan dapat 

meningkatkan   prestasi   belajar   siswa,   menumbuhkan   rasa   kepedulian   siswa   terhadap   kegiatan 

pembelajaran, meningkatkan interaksi dan kerja sama di antara siswa untuk bersama-sama meningkatkan 
hasil belajar, meningkatkan komunikasi dan interaksi dengan guru, menumbuhkan rasa kepedulian siswa 

terhadap kegiatan pembelajaran. 

Model pembelajaran kooperatif tipe TTW pada dasarnya dibangun melalui berpikir, berbicara, dan 

menulis. Alur strategi TTW dimulai dari keterlibatan siswa dalam berpikir (berdialog dengan dirinya 
sendiri) setelah proses membaca, selanjutnya berbicara dan membagi (sharing) dengan temanya sebelum 

menulis, yaitu menuliskan hasil diskusi/ dialog pada lembar kerja yang disediakan. Aktivitas menulis 

berarti mengkonstruksi ide, karena setelah berdiskusi atau berdialog antar teman kemudian 
mengungkapkannya  melalui tulisan. Menulis  dalam matematika  membantu  merealisasikan salah satu 

tujuan pembelajaran, yaitu pemahaman siswa tentang materi yang ia pelajari. Sehingga model 

pembelajaran TTW dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Hal itu sesuai dengan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Budi Purwanto (2012) menyatakan bahwa prestasi belajar matematika 

siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TTW lebih baik daripada prestasi belajar 

matematika siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dan 

model pembelajaran konvensional. 

Model pembelajaran kooperatif tipe TPSq dengan metode question student have adalah model 
pembelajaran yang mengkombinasikan antara model pembelajaran kooperatif tipe TPSq dengan metode 

question student have. Model pembelajaran ini adalah salah satu model pembelajaran yang dapat 

mengoptimalkan siswa dalam belajar dan memberikan banyak waktu kepada siswa untuk berpikir, 

merespon dan saling bantu satu sama lain. TPSq terdiri dari tiga tahapan inti yaitu think artinya siswa 
memikirkan secara individu suatu permasalahan, pair artinya secara berpasangan mendiskusikan suatu 

permasalahan dan square artinya secara berempat mendiskusikan dan berbagi penyelesaian dari tahap 

sebelumnya.  Tahap  terakhir  dari  model pembelajaran kooperatif tipe TPSq dengan  metode question 

student have  adalah  siswa diminta untuk membuat pertanyaan secara tertulis (question student have). 
Cara   ini   digunakan   untuk   mendapatkan   partisipasi   siswa   melalui   tulisan   untuk   dapat   lebih 

mengoptimalkan kemampuan berpikir siswa dalam hal membuat pertanyaan secara tertulis.  Menurut 

Agus Suprijono (2009:108) metode question student have adalah salah satu metode pendukung 
pengembangan pembelajaran kooperatif untuk melatih peserta didik agar memiliki kemampuan dan 

keterampilan membuat pertanyaan secara tertulis. Berdasarkan tahapan-tahapan model pembelajaran 

tersebut diharapkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran TPSq dengan metode 
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question student have dan model pembelajaran TTW lebih baik dibandingkan model pembelajaran 

konvensional. 

Selain model pembelajaran, salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yang lain adalah 
kemandirian belajar. Kemandirian belajar merupakan sebagai suatu proses mengaktifkan dan 

mempertahankan pikiran, tindakan dan emosi kita untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pebelajar yang 
memiliki kemandirian belajar memiliki kombinasi keterampilan akademik dan pengendalian diri yang 

membuat pembelajarannya terasa lebih mudah, sehingga mereka lebih termotivasi. Dengan kata lain, 

mereka memiliki skill (keterampilan) dan will (kemauan) untuk belajar sehingga tujuan dari pembelajaran 
matematika dapat tercapai dengan lebih mudah. Hal itu sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Imam Mashuri (2012) yang mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian belajar maka 

semakin tinggi prestasi belajarnya. Selain itu, hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Diah Ayu Kurniasih (2010) dengan hasil penelitian bahwa siswa dengan kategori 

kemandirian  belajar  tinggi  memiliki  prestasi  belajar  matematika  yang  lebih  baik  dari  kategori 

kemandirian belajar sedang dan rendah. Kemudian siswa dengan kemandirian belajar sedang memiliki 

prestasi belajar matematika yang lebih baik dari siswa dengan kemandirian belajar rendah. 
Dewasa ini masih banyak siswa beranggapan bahwa guru merupakan satu-satunya sumber ilmu, 

padahal keberhasilan siswa  juga tergantung pada siswa  itu sendiri terutama kemandirian belajarnya. 

Dengan kemandirian belajar diharapkan siswa tidak terfokus pada kehadiran guru atau tatap muka di 
kelas melainkan pemanfaatan sumber-sumber belajar lainnya misalnya pemanfaatan perpustakaan atau 

membentuk kelompok belajar. 
Kemandirian belajar sangat penting dalam menumbuhkan inisiatif peserta didik. Semakin tinggi 

tingkat kemandirian belajar peserta didik, maka semakin tinggi pula tingkat inisiatif peserta didik dalam 

belajar. Peserta didik yang memiliki kemandirian belajar tinggi membutuhkan waktu belajar mandiri yang 
cukup banyak dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran TPSq dengan metode question student 

have dan TTW memberikan waktu yang cukup banyak untuk siswa belajar mandiri dari pada model 

pembelajaran konvensional,  karena  di dalam kedua  model  pembelajaran tersebut  guru  lebih banyak 

menuntut siswa untuk berdiskusi, sedangkan di dalam model pembelajaran konvensional lebih banyak 
membimbing siswa. Sehingga siswa yang memiliki kemandirian belajar tinggi akan lebih berkembang 

dan memperoleh prestasi belajar yang sangat baik jika model pembelajarannya menggunakan Model 

pembelajaran TPSq dengan metode question student have dan TTW. Berdasarkan keterangan tersebut, 
maka peneliti menduga bahwa pada siswa yang memiliki kemandirian tinggi, prestasi belajar siswa yang 

diberi model pembelajaran TPSq dengan metode question student have dan TTW lebih baik daripada 

siswa yang diberi model pembelajaran konvensional. 
Berdasarkan uraian di atas, peneliti mencoba meneliti tentang model pembelajaran kooperatif tipe 

TPSq dengan metode question student have dan TTW pada pembelajaran matematika pokok bahasan 

bangun ruang sisi datar ditinjau dari kemandirian belajar siswa kelas VIII SMP Negeri di Kabupaten 

Sleman. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester gasal tahun pelajaran 2013/2014 dengan jenis penelitian 
quasi-experimental  research  atau  eksperimental  semu.  Adapun  desain  faktorial  pada  penelitian  ini 
disajikan dalam Tabel 1 berikut: 

 

Tabel 1 Rancangan Penelitian 

                        Kemandirian Belajar (b)   
Pembelajaran (a) Tinggi(b1)         Sedang (b2)        Rendah (b3) 

 

TPSq question student have (a1)          a1b1                              a1b2                               a1b3 

TTW (a2)                                              a2b1                              a2b2                               a2b3 

Konvensional (a3)                                a3b1                              a3b2                               a3b3 

Populasidalampenelitianiniadalahsiswakelas        VIII        SMP       Negeri       di       Kabupaten 
Sleman.Sampeldiambildaripopulasidenganteknikstratified            cluster            random            sampling. 
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Berdasarkanteknikpengambilansampeltersebut,  terpilih  3  sekolahsebagaisampelyaitu  SMP N  3  Depok 

yang mewakilisekolah kategori tinggi, SMP N 2 Kalasan yang mewakilisekolah kategori sedangdan SMP 
N 3 Berbah yang mewakilisekolah kategori rendah. 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas dan satu variabel terikat yaitu model 

pembelajaran  dan  kemandirian  belajar  sebagai  variabel  bebasdan  hasil  belajar  matematika  sebagai 
variabel   terikat.   Untuk   mengumpulkan   data   digunakan   metode   tes,   metodeangket,   danmetode 

dokumentasi. Metode tes digunakan untuk mengumpulkan data mengenai hasil belajarmatematikasiswa, 

metode angket digunakan untuk memperoleh data mengenai tingkat kemandirian siswa, sedangkanmetode 

dokumentasi digunakanuntuk memperoleh data kemampuan awal siswa, berupa nilai matematika ulangan 
akhir semester gasal siswa kelas VIII SMP pada tahun pelajaran 2013/2014 yang akan digunakan untuk 

uji keseimbangan. 

Sebelum   eksperimen,   dilakukan   uji   keseimbangan   pada   masing-masing   populasi   untuk 

mengetahui apakah populasi eksperimen 1, eksperimen 2 dan kontrol dalam keadaan seimbang atau tidak 
sebelum perlakuan dikenakan kepada populasi tersebut. Uji keseimbangan menggunakan analisis variansi 
satu jalan dengan sel tak sama. Adapun teknikanalisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis 

dalam penelitian ini adalah analisis variansi dua jalan dengan sel taksama. Sebelum uji keseimbangan dan 
uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil uji keseimbangan terhadap data kemampuan awal siswa diperoleh bahwa ketiga populasi 
mempunyai kemampuan awal yang sama. Setelah eksperimen, dilakukan pengujian hipotesis dengan 
menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama yang dirangkum dalam Tabel 2 berikut ini. 

                          Tabel 2  Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan dengan Sel Tak Sama   

  Sumber                               JK                  dk         RK               Fobs                               Keputusan   
 

Model pembelajara 
(A) 

Kemandirian Belaja

(B) 

n 
2537.416 2 1268.70 7.5229 3.031

 
H0A ditolak 

r 
10485.36 2 5242.68 31.087 3.031

 
H0B ditolak 

Interaksi (AB) 42.8950 4 10.7238 0.0635 2.407 
H0AB 

diterima 

Galat (G) 42667.08 253 168.644 - - - 
Total 55732.75 261 - - - - 

 

BerdasarkanTabel 2, dapatdisimpulkansebagaiberikut: (1) model pembelajaran TPSq dengan 
metode question student have, TTW, dan konvensional memberikan efek yang berbeda terhadap hasil 

belajar matematika siswa, (2) kemandirian belajar tinggi, sedang, dan rendah memberikan efek yang 
berbeda terhadap hasil belajar matematika siswa, (3) tidakadainteraksiantara model 

pembelajarandankemandirianbelajarmatematikasiswa terhadap hasil belajar matematika siswa. Berikut ini 
disajikan rangkuman rerata sel dan rerata marginal dalam Tabel 3. 

 
                                    Tabel 3 Rangkuman Rerata Sel dan Jumlah Rataan    

               Kemandirian Belajar (b)                     Rerata 
 

Pembelajaran (a) Tinggi (b1) Sedang (b2)  Rendah (b3) Marginal 
TPSq question student have (a1) 80,97 74,76  65,24 73,6551 
TTW (a2) 79,08 71,53  62,67 71,0345 
Konvensional (a3) 72,80 67,13  58,45 65,6818 
Rerata Marginal 77,80 71,03  62,02  
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Dari  hasil  perhitungan  anava  diperoleh  ܪ 			 ditolak.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  uji 
komparasi rerata antar baris. Rangkuman hasil uji komparasi rerata antar baris  disajikan pada Tabel 4 
berikut ini. 

 

Tabel 4. Rangkuman Hasil Uji Komparasi Rerata Antar Baris 
 

H0                                       Fobs                                  Ftabel                    Keputusan Uji 
 

µ1. = µ2.                            1,7715                  6,062               H0 diterima 

µ1. = µ3.                            16,492                  6,062               H0 ditolak 

µ2. = µ3.                            7,4324                  6,062               H0 ditolak 

Berdasarkan   Tabel 4 dan rerata marginal pada Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa model 
pembelajaran TPSq dengan metode question student have memberikan hasil belajar yang sama baiknya 
dengan model pembelajaran Think Talk Write (TTW), sedangkan model pembelajaran TPSq dengan 

metode  question  student  have   memberikan  hasil  belajar   yang  lebih  baik  dibandingkan  model 
pembelajaran konvensional. Model pembelajaran TTW memberikan hasil belajar yang lebih baik 

dibandingkan model pembelajaran konvensional. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Budi Purwanto (2012) yang 

menyimpulkan bahwa prestasi belajar matematika siswa dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe TTW lebih baik daripada prestasi belajar matematika siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran konvensional. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Setiadi (2010) yang menyimpulkan 
bahwa hasil belajar dan kemampuan komunikasi matematis siswa SMP dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TPSq lebih baik daripada hasil belajar dan kemampuan komunikasi 
matematis siswa dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Dari hasil perhitungan anava diperoleh bahwa H0B ditolak. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji 
komparasi rerata anatar kolom. Rangkuman hasil uji komparasi rerata antar kolom disajikan dalam Tabel 

5 berikut ini. 
 

Tabel 5 Rangkuman Hasil Uji Komparasi Rerata Antar Kolom 
 

H0 Fobs Ftabel Keputusan Uji 

µ.1 = µ.2 11,797 6,062 H0 ditolak 

µ.1 = µ.3. 61,513 6,062 H0 ditolak 

µ.2 = µ.3. 21,853 6,062 H0 ditolak 

 

Berdasarkan  Tabel 5 dan rerata marginal pada Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa siswa dengan 

kemandirian belajar tinggi mempunyai hasil belajar lebih baik dibandingkan siswa dengan kemandirian 
belajar sedang maupun rendah, dan siswa dengan kemandirian belajar sedang mempunyai hasil belajar 

lebih baik dibandingkan siswa dengan kemandirian belajar rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Rendi Andreawan (2012) dengan hasil penelitian 
bahwa siswa yang memiliki kemandirian belajar tinggi mempunyai prestasi belajar lebih baik daripada 

siswa yang memiliki kemandirian belajar sedang, siswa yang memiliki kemandirian belajar tinggi 

mempunyai prestasi belajar lebih baik daripada siswa yang memiliki kemandirian belajar rendah. Selain 
itu, hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Diah Ayu Kurniasih (2010) 

dengan hasil penelitian bahwa siswa dengan kategori kemandirian belajar tinggi memiliki prestasi belajar 

matematika  yang  lebih baik  dari  kategori  kemandirian belajar  sedang  dan rendah.  Kemudian siswa 

dengan kemandirian belajar sedang memiliki prestasi belajar matematika yang lebih baik dari siswa 
dengan kemandirian belajar rendah. 
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Berdasarkan hasil perhitngan analisis variansi dua jalan sel tak sama pada efek interaksi AB 

(model pembelajaran dan tingkat kemandirian belajar siswa) diperoleh               FAB  = 0,063 dan ܭܦ =
 

< ܨ|ܨ}  2,407}, ini berarti ܨ ܭܦ .Sehingga H0AB diterima, artinya tidak terdapat interaksi antara model
 

pembelajaran dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar siswa pada materi bangun ruang. Dengan 
demikian, maka (1) pada model pembelajaran TPSq dengan metode question student have, model TTW 

maupun model pembelajaran konvensional, hasil belajar siswa yang memiliki kemandirian belajar tinggi 
lebik baik dari siswa yang memiliki kemandirian belajar sedang dan rendah, dan hasil belajar siswa yang 

memiliki kemandirian belajar sedang lebih baik dari siswa yang memiliki kemandirian belajar rendah; (2) 

pada tingkat kemandirian belajar tinggi, sedang maupun rendah, hasil belajar siswa yang diberi model 

pembelajaran TPSq dengan metode question student have sama baiknya dengan hasil belajar siswa yang 
diberi  model  TTW,  dan  hasil  belajar  siswa  yang  diberi  model  pembelajaran  TPSq  dengan  metode 

question student have dan TTW lebih baik dari siswa yang diberi model pembelajaran konvensional. 

SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan analisis data dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut. (1) 

Hasil belajar siswa yang diberi perlakuan model pembelajaran TPSq dengan metode question student 

havesama baiknya dengan hasil belajar siswa yang diberi perlakuan model pembelajaranTTW, dan hasil 
belajar siswa yang diberi perlakuan model pembelajaran TPSq dengan metode question student have 

maupun model pembelajaran TTW lebih baik dari hasil belajar siswa yang diberi perlakuan 
modelpembelajaran konvensional. (2) Hasil belajar siswa yang memiliki kemandirian belajar tinggi lebih 

baik dari hasil belajar siswa yang memiliki kemandirian belajar sedang maupun rendah, dan hasil belajar 
siswa yang memiliki kemandirian belajar sedang lebih baik dari siswa yang memiliki kemandirian belajar 

rendah. (3) Pada model pembelajaran TPSq dengan metode question student have, TTW maupun model 
pembelajaran konvensional, siswa dengan kemandirian belajar tinggi mempunyai hasil belajar yang lebih 

baik  daripada  siswa  dengan  kemandirian  belajar  sedang  maupun  siswa  dengan  kemandirian  belajar 
rendah, dan siswa dengan kemandirian belajar sedang mempunyai hasil belajar yang lebih baik daripada 

siswa dengan kemandirian belajar rendah. (4) Pada kategori kemandirian belajar tinggi, sedang maupun 
rendah, antara model pembelajaran TPSq dengan metode question student have dan model pembelajaran 

TTW memberikan hasil belajar yang sama. Pada kategori kemandirian belajar tinggi, sedang maupun 
rendah, model pembelajaran TPSq dengan metode question student have maupun model pembelajaran 

TTW memberikan hasil belajar lebih baik daripada model pembelajaran konvensional. 
Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah bagi pendidik hendaknya model pembelajaran TPSq 

dengan metode question student have ataupun TTW dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam 

pembelajaran matematika di kelas, karena berdasarkan hasil penelitian kedua model tersebut memberikan 
hasil belajar yang lebih baik dibandingkan model pembelajaran konvensional. Selain itu, guru hendaknya 

memperhatikan faktor lain dari dalam diri siswa yaitu kemandirian belajar siswa, karena dalam penelitian 

ini kemandirian belajar siswa memberikan pengaruh terhadap hasil belajar. 
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ABSTRAK 
Metakognisi   berperan   dalam   pemecahan   masalah   matematika   dan   pembelajaran 
matematika.   Para   peneliti   mengaitkan   metakognisi   dengan   kesuksesan   kinerja 

matematika Kegagalan atau keberhasilan dalam pemecahan masalah matematika 
dipengaruhi oleh penggunaan metakognisi. Namun demikian, terdapat kesulitan berarti 

dalam mengidentifikasi metakognisi seseorang ketika memecahkan masalah matematika. 
Tulisan   ini   bertujuan   untuk   memaparkan   tentang   upaya   merumuskan   indikator 

metakognisi dan teknis identifikasi proses metakognisi seseorang yang sedang 
memecahkan masalah matematika. 

Kata-kata kunci: metakognisi, pemecahan masalah, indikator metakognisi, dan 
identifikasi metakognisi 

 

 

PENDAHULUAN 
Agar   siswa   dapat   membangun   pengetahuan   matematika   mereka   sendiri,   guru   seyogyanya 

menyediakan pengalaman-pengalaman belajar yang dapat menunjang hal itu. NCTM (1989) telah 

menyarankan agar  matematika  diajarkan  melalui pemecahan  masalah (problem  solving).  Ini artinya, 

masalah harus dijadikan sebagai basis pembelajaran dan siswa belajar “matematika baru” melalui masalah 

dan pemecahannya. Dalam hal ini, masalah diartikan sebagai sembarang tugas atau kegiatan yang aturan 

dan metode penyelesaiannya belum dikuasai siswa (Hiebert, dkk., 1996). 

Anjuran NCTM tersebut sudah sejalan dengan tujuan pembelajaran matematika (Depdiknas, 2006), 

yaitu agar siswa memiliki kemampuan: (1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep  dan  mengaplikasikan  konsep  atau  algoritma,  secara  luwes,  akurat,  efisien,  dan tepat,  dalam 

pemecahan masalah; (2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 

dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika; (3) 

memecahkanmasalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh; (4) mengomunikasikan gagasan dengan 

simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah; dan (5) memiliki sikap 

menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat 

dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahanmasalah. 

Tujuan pembelajaran matematika  sebagaimana  diuraikan  menggambarkan pentingnya  pemecahan 

masalah dalam pembelajaran matematika. Pemecahan masalah tidak hanya sekedar menjadi tujuan, tetapi 

juga menjadi fokus dalam pembelajaran matematika. Pemecahan masalah merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari keseluruhan proses belajar matematika, sehingga seharusnya tidak dijadikan sebagai 

bagian  yang terpisah dari program pembelajaran matematika.  Dalam NCTM  (2000: 52) disebutkan, 

“solving problems is not only a goal of learning mathematics but also a major means of doing so. ... 

Problem solving is an integral part of all mathematics learning, and so it should not be an isolated part 
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of the mathematics program.”Anjuran menggunakan pemecahan masalah juga diungkapkan oleh Halmos 

(1980) seperti dikutip Schoenfeld (1992), 

I do believe that problems are the heart of mathematics, and I hope that as teachers, 

in the classroom, in seminars, and in the books and articles we write, we will 
emphasize them more and more, and that we will train our students to be better 

problem-posers and problem solvers than we are. 
Kutipan-kutipan di atas menunjukkan pentingnya pemecahan masalah dalam pembelajaran 

matematika. Melalui pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika, siswa belajar cara berpikir, 

membiasakan ketekunan dan keingintahuan, serta percaya diri dalam berbagai situasi. Pentingnya 

pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika juga diungkapkan NCTM (2000: 52) dalam 

Principles and Standards for School Mathematics. 

By  learning  problem  solving  in  mathematics,  students  should  acquire  ways  of 

thinking, habits of persistence and curiosity, and confidence in unfamiliar situations 
that will serve them well outside the mathematics classroom. In everyday life and in 

the workplace, being a good problem solver can lead to great advantages. 
Sawyer (1967: 26), dalam bukunya Mathematician’s Delight, menulis, 

Everyone knows that it is easy to do a puzzle if someone has told you the answer. That 

is simply a test of memory. You can claim to be a mathematician if, and only if, you 
feel that you will be able to solve a puzzle that neither you, nor anyone else, has 

studied before. That is the test of reasoning. 

Pernyataan  Sawyer  tersebut  memberi  gambaran  bahwa  pembelajaran  dengan  memberi  tahu 

sangat terkait dengan kemampuan mengingat, tetapi kurang terkait dengan kemampuan bernalar. Oleh 

karena itu, pembelajaran matematika dengan pemecahan masalah menjadi suatu keharusan.Pemecahan 

masalah matematika pada dasarnya adalah sebuah proses kognitif menggunakan strategi-strategi kognitif 

(misal, menambahkan atau menggunakan persentase) dan prilaku metakognitif yang berkaitan dengan 

pemilihan dan penggunaan strategi-strategi kognitif (misal, strategi ini tidak dapat digunakan; apa saya 

tahu  sesuatu  tentang tugas ini yang  dapat membantu saya bekerja?). Shoenfeld (1992)  mengatakan, 

pemecahan masalah memerlukan proses berpikir yang melibatkan interaksi kompleks antara kognisi dan 

metakognisi. 

Istilah  metakognisi  awalnya  digunakan  Flavell  (1976)  untuk  merujuk  pada  pengetahuan 

seseorang tentang proses dan produk kognitifnya, pemantauan, dan pengaturannya. Selanjutnya, definisi- 

definisi   yang  bervariasi  tentang  metakognisi  bermunculan.   Pengertian  yang  paling  umum   dari 

metakognisi adalah berpikir tentang berpikir (Livingston, 1997). Cross & Paris (1988) mendefinisikan 

metakognisi sebagai the knowledge and control children have over their own thinking and learning 

activities. Meskipun para ahli mendefinisikan metakognisi secara berbeda, terdapat 2 aspek yang sering 

dirujuk, yaitu pengetahuan tentang kognisi (knowledge of cognition) dan pengaturan kognisi sendiri (self- 

regulation of cognition). 

Metakognisi  berperan  dalam pemecahan  masalah  matematika  dan  pembelajaran  matematika. 

Metakognisi berkaitan dengan perbaikan hasil belajar siswa (Bigg, 1987; Birenbaum, 1996; Wilson & 

Wing Jan, 1993). Di bidang matematika, para peneliti mengaitkan metakognisi dengan kesuksesan kinerja 

matematika  (Goos,  1994;  Schoenfeld,  1987;  Stacey,  1991).  Silver  (1985)  mengemukakan  bahwa 

kegagalan  atau  keberhasilan  dalam  pemecahan  masalah  matematika  dipengaruhi  oleh  penggunaan 

metakognisi. Demikian pula Cardelle-Elawar (1992) melaporkan bahwa siswa-siswa yang mengalami 

kesulitan dalam matematika umumnya kurang menggunakan berbagai strategi kognitif atau metakognitif. 

Hasil penelitian para ahli tersebut menunjukkan pentingnya metakognisi dalam pemecahan masalah 

matematika. Namun demikian, terdapat kesulitan berarti dalam mengidentifikasi metakognisi seseorang 
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ketika memecahkan masalah matematika. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan tentang upaya 

merumuskan indikator metakognisi dan teknis identifikasi proses metakognisi seseorang yang sedang 

memecahkan masalah matematika. 

MODEL METAKOGNISI 
Sebuah definisi awal metakognisi telah diberikan oleh Flavell (1976). Istilah metakognisi ini 

digunakan untuk merujuk pada 

One’s knowledge concerning one’s own cognitive processes and products or anything 

related to them (...) [and] refers, among other things, to the active monitoring and 
consequent regulation and orchestration of these processes (...), usually in the service 
of some concrete goal or objective (Flavell, 1976: 232). 

Definisi inimenekankan peraneksekutifmetakognisidalammemantaudanmengatur proseskognitif. 

Proseseksekutifbertanggung jawabpada tujuan langsung pemrosesan informasidan pemilihantindakan, 

danuntuk pelaksanaandan pemantauantugas-spesifik proses kognitif. Flavell (1976: 

232)memberikanbeberapa contohtentangmetakognisi, 

I am engaging in metacognition if I notice that I am having more trouble learning A 
than B; if it strikes me that I should double-check C before accepting it as a fact; if I 

become aware that I am not sure what the experimenter really wants me to do; if I 
sense I had better make a note of D because I may forget E; if I think to ask someone 

about F to see if I have it right. 
Setelah ideFlavell tentang metakognisi sebagai pemantauan aktif, sertapengaturan danorkestrasi 

konsekuen proses kognitif untuk mencapai tujuan kognitif, penelitian di area ini menyelidiki berbagai 

bentuk lain dari pemantauan, regulasi, danorkestrasi, seperti pemeriksaan, perencanaan, pemilihan, 

danpenyimpulan (Brown, 1978). Selanjutnya, definisi-definisi yang bervariasi tentang metakognisi 

bermunculan.  Pengertian  yang  paling  umum  dari  metakognisi  adalah  berpikir  tentang  berpikir 

(Livingston, 1997). Cross & Paris (1988) mendefinisikan metakognisi sebagai the knowledge and control 

children have over their own thinking and learning activities. 

Meskipun para ahli mendefinisikan metakognisi secara berbeda, terdapat 2 aspek yang sering 

dirujuk, yaitu pengetahuan tentang kognisi (knowledge of cognition) dan pengaturan kognisi sendiri (self- 

regulation of cognition). Namun demikian, Wilson dan Clarke (2004) menggunakan istilah metakognisi 

untuk  merujuk  pada  kesadaran  (awareness)individu  tentang  pikirnya  sendiri,  evaluasi 

(evaluation)individu terhadap pikirannya, dan pengaturan (regulation)individu terhadap pikiran tersebut. 

Menurut mereka, definisi ini tidak hanya konsisten dengan definisi-definsi yang telah ada pada literatur- 

literatur yang ada, tetapi juga memperluasnya. 

Sejumlah model telah diusulkan dari kerangka konseptual berbeda tentang metakognisi. Beberapa 

bersifat umum dan memberikan kerangka teoretis tentang metakognisi. 

1.   Model Flavell: Pemantauan Kognitif 

Flavell(1979),  dalam  artikelnya  “Metacognition  and  Cognitive  Monitoring”,  membuatusaha 

pertamauntuk menentukan komponen metakognisi dengan membuat model pemantauan/pengaturan 

kognitif (sebagian besar uraian dalam sub ini disarikan dari artikel tersebut). Usulannya mencakup 4 

komponen: (1) pengetahuan metakognitif (metacognitive knowledge), (2) pengalaman metakognitif 

(metacognitive experiences), (3) tujuan (goals)atau tugas (tasks), (4) tindakan (actions) atau strategi 

(strategies).   Kemampuan   seseorang   untuk   mengendalikan   berbagai   usaha   kognitif   tergantung 

padatindakan dan interaksi antar komponen. Gambar berikut menunjukkan relasi antara komponen- 

komponen tersebut. 
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Gambar 1. Model Flavell 

 

Pengetahuan  metakognitif   adalah  pengetahuan  seseorang  tentang  proses  kognitifnya,  sebuah 

perspektif pribadi tentang  kemampuan  kognitifnya  sendiri.  Pernyataan“Saya  pandai berhitung,  tetapi 

Arman lebih tahu banyak  kata-kata daripada saya” adalah contoh pengetahuan metakognitif. Flavell 

menyatakan bahwa pengetahuan metakognitif terutama terdiri dari pengetahuan atau keyakinan tentang 

faktor atau variabel yang bertindak dan berinteraksi untuk mempengaruhi proses dan hasil usaha kognitif. 

Dia mengidentifikasi 3 kategori umum dari faktor-faktor ini: kategori orang, kategori tugas, 

dankategoristrategi. 

Kategori orang  terdiri dari segala sesuatu yang dapat menjadikan seseorang percaya tentang sifat 

dasar diri sendiri dan orang lain sebagai prosesor kognitif. Kategori ini berkaitan dengan pengetahuan dan 

keyakinan  seseorang  tentang  perbedaan  antar  individu  atau  perbedaan  intra  individual  (misalnya 

kesadaran  bahwa  seseorang  lebih  baik  dalam  menghitung  daripada  menghafal  sejarah),  atau  sifat 

universal kognisi(misalnya pengetahuan atau keyakinan bahwa terdapat derajat dan jenis pemahaman 

yang berbeda-beda). 

Kategori  tugas   menyangkut  informasi  yang  tersedia  bagi  seseorang  selama  usaha  kognitif. 

Informasi ini bisa berlimpah atau sedikit, akrab atau asing, berlebihan atau padat, terorganisir dengan baik 

atau buruk, disampaikan dengan cara apa atau dengan kecepatanseperti apa,menarik atau membosankan, 

dapat dipercaya atau tidak dapat dipercaya, dansebagainya. Pengetahuan metakognitif dalam kategoriini 

adalah pemahaman tentang apakah variasi-variasi tersebut berimplikasi pada bagaimana usaha kognitif 

harus dikelola dengan cara terbaik dan seberapa sukses seseorang mencapai tujuannya. 

Dalam kategori strategi, individu menemukan pengetahuan tentang mana strategi yang mungkin 

efektif untuk mencapai sub-tujuan atau tujuan dalam berbagai tugas kognitif. Anak mungkin meyakini, 

misalnya,bahwa salah satu cara yang baik untuk belajar dan mempertahankan banyak informasiadalah 

dengan memberikan perhatian khusus padahal-hal pokok dan mencoba untuk mengulanginya untuk diri 

sendiri dengan kata-kata sendiri. Flavell juga menegaskan bahwa adalah mungkin untuk memperoleh 

strategimetakognitif sebagaimana memperoleh strategikognitif. 

Sebagian  besar  pengetahuan  metakognitif  sebenarnya  menyangkut  interaksi  atau  kombinasi 

antara dua atau tiga dari tiga jenis faktor di atas. Contoh berikut menggambarkan kombinasiyang 

melibatkan ketiganya:Anda mungkin percaya bahwa Anda(tidak seperti saudaramu) harus menggunakan 

strategiA(bukan strategiB) untuk menyelesaikan tugasX(berbeda dengan tugasY). 
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Flavell berpendapat bahwa pengetahuan metakognitif tidak berbeda dalam bentuk dan kualitasdari 

pengetahuan yang tersimpan dalam memori jangka panjang. Sebagai akibatnya, pengetahuan metakognitif 

dapat diambil sebagai hasil dari pencarian memori yang disengaja dan sadar, atau bisa diaktifkan secara 

tidak sengaja dan secara otomatis oleh petunjuk dalam situasi tugas, dan ini adalah yang paling umum. 

Pengetahuan metakognitif dapat digunakan secara tidak sadar,namunhal itu juga akan berubah menjadi 

kesadaran dan memprovokasi pengalaman metakognitif. 

Pengalaman metakognitif adalah pengalaman kognitif atau afektif yang menyertai tindakan 

kognitif. Dengan kata lain, itu adalah pertimbangan sadar pengalaman intelektual yang menyertai setiap 

keberhasilan atau  kegagalan dalam belajar  atau  usaha  kognitif  lainnya  (misalnya  memiliki perasaan 

kebingungan setelah membaca bagian teks). Pengalaman ini dapat terjadi setiap saat: sebelum, sesudah, 

atau sepanjang usaha kognitif. Pengalaman ini lebih mungkin terjadi dalam situasi yang menuntut kehati- 

hatian dan kesadaran tinggi, berpikir reflektif, misalnya, dalam situasi yang memerlukan perencanaan 

sebelumnya, atau ketika keputusan dan tindakan yang dilakukan berat dan berisiko. 

 

Tujuan atau tugas mengacu pada tujuan yang sebenarnya dari usaha kognitif, seperti membaca 

dan memahami sebuah bagian untuk kuis yang akan datang, yang akan memicu penggunaan pengetahuan 

metakognitif dan menyebabkan pengalaman metakognitif baru. Terakhir, strategi atau tindakan mengacu 

pada pemanfaatan teknik-teknik khusus yang dapat membantu dalam mencapai tujuan tersebut (misalnya, 

pengalaman metakognitif dapat mengingat bahwa menguraikan gagasan utama dari suatu bagian pada 

kesempatan sebelumnya telah membantu meningkatkan pemahaman). 
 

 

2.   Model Brown 
 

Brown (1987) membagi metakognisi menjadi dua kategori besar: (1) pengetahuan tentang kognisi 

(knowledge of cognition), kegiatan yang melibatkan refleksi sadar pada kemampuan dan aktivitas kognitif 

seseorang; dan (2) pengaturan kognisi (regulation of cognition), aktivitas terkait mekanisme pengaturan 

diri (self-regulatory) selama  upaya  berkelanjutan untuk belajar  atau  memecahkan  masalah.  Menurut 

Brown,  kedua  bentuk  metakognisi  berkaitan  erat,  masing-masing  mempengaruhi  yang  lain  secara 

rekursif, meskipun keduanya dapat dibedakan sebagaimana diperlihatkan pada gambar berikut. 
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Gambar 2. Model Brown 
 

 

Pengetahuan tentang kognisi mengacu pada pengetahuan yang stabil, statable, sering keliru, dan 

sering terlambat mengembangkan informasi yang pemikir miliki tentang proses kognitif mereka sendiri, 

seperti  kebutuhan  peserta  didik  melangkah  mundur  dan  mempertimbangkan  proses  kognitif  mereka 

sendiri sebagai objek pemikiran dan refleksi; ini sering disebut sebagai knowing that (Brown, 1987). 

 

Pengaturan kognisi terdiri dari aktivitas yang digunakan untuk mengatur dan memantau belajar. 

Proses ini meliputi aktivitas perencanaan (memprediksi hasil, penjadualan strategi, dan berbagai bentuk 

coba-coba, dll) sebelum menyelesaikan masalah; memantau aktivitas (pemantauan, pengujian, merevisi, 

dan penjadualan ulang strategi belajar) selama belajar; dan pemeriksaan hasil   (evaluasi hasil tindakan 

strategis terhadap kriteria efisiensi dan efektivitas). Diasumsikan bahwa aktivitas ini relatif tidak stabil 

(meskipun digunakan oleh orang dewasa pada masalah sederhana), tidak selalu statable (mengetahui 

bagaimana  melakukan sesuatu  tidak berarti bahwa  kegiatan dapat  dibawa  ke tingkat  kesadaran dan 

dilaporkan kepada orang lain), dan relatif tidak bergantung pada usia (tergantung tugas dan  situasi). 

 

Selain itu, Brown memperkenalkan konsep “keadaan autopilot”, dengan alasan bahwa pelajar 

pakar (misalnya seorang pembaca) memantau pemahaman dan retensi mereka serta mengevaluasi 

kemajuan mereka sendiri terjadi secara otomatis. Konsep ini mencoba menjelaskan mengapa pelajar 

metakognitif (yaitu orang-orang yang menerapkan pengetahuan dan keterampilan metakognitif dalam 

situasi belajar) kadang-kadang tidak sadar strategi mereka dan tidak bisa mendeskripsikan pengetahuan 

metakognitif mereka. 

 

Model  ini  menekankan  pada  proses  eksekutif,  juga  menekankan  pentingnya  kontrol  yang 

diberikan  atau  gagal  diberikan  seseorang  pada  upaya  kognitif.  Selain  itu,  Brown  menunjukkan 

karakteristik penting dari pengaturan kognisi yang harus diperhitungkan bagi mereka yang tertarik dalam 

aplikasi dari konsep-konsep ini ke dalam penelitian instruksional. 
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3.   Model Tobias dan Everson 
 

Tobias dan Everson menganggap metakognisi sebagai gabungan dari keterampilan dan 

pengetahuan-pengetahuan tentang kognisi, pemantauan kognitif dan proses belajar seseorang, dan 

pengendalian proses-proses tersebut. Dia mengatur komponen ini menjadi model hirarkis. Dalam hal ini 

keterampilan  metakognitif  pemantauan  pengetahuan  (knowledge  monitoring)  adalah  prasyarat  untuk 

mengaktifkan keterampilan metakognitif lainnya seperti yang diilustrasikan pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Model Tobias dan Everson 
 
 

Pemantauan pengetahuan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengetahui apa yang Anda 

ketahui dan mengetahui apa yang Anda tidak tahu. Dalam sebuah laporan penelitian (Tobias and Everson, 

2002) menegaskan: 
 

We believe that monitoring of prior learning is a fundamental or prerequisite 

metacognitive process. If students cannot differentiate accurately between what they 

know and do not know, they can hardly be expected to engage in advanced 
metacognitive activities such as evaluating their learning realistically, or making 

plans for effective control of that learning. Learners who accurately differentiate 

between what has been learned previously and what they have yet to learn are better 
able to focus attention and other cognitive resources on the material to be learned. 

 

(Kami percaya bahwa pemantauan pembelajaran sebelumnya adalah proses 

metakognitif fundamental atau prasyarat. Jika siswa tidak dapat membedakan secara 

akurat antara apa yang mereka ketahui dan tidak ketahui, mereka hampir tidak dapat 
diharapkan untuk terlibat dalam aktivitas metakognitif lanjutan seperti mengevaluasi 

pembelajaran  mereka  secara  realistis,  atau  membuat  rencana  untuk  kontrol  yang 

efektif terhadap pembelajaran tersebut. Peserta didik yang secara tepat membedakan 

antara apa yang telah dipelajari sebelumnya dan apa yang mereka belum belajar, lebih 
mampu memusatkan perhatian dan sumber daya kognitif lainnya pada materi yang 

akan dipelajari). 
 

Oleh karena itu, mereka yang secara tepat membedakan antara apa yang telah mereka kuasai dan 

apa yang belum dikuasai memiliki keuntungan, karena mereka tidak perlu terlalu fokus pada materi yang 

telah dikuasai, atau hanya meninjaunya secara singkat. Mereka dapat mencurahkan sebagian besar waktu 

dan energi mereka untuk hal baru. Sebaliknya, para pelajar dengan proses pemantauan pengetahuan yang 

kurang  efektif  cenderung  mengalokasikan  waktu  dan  sumber   daya   dengan  kurang  efektif  dan 



76
76 

 

menghabiskan waktu berharga untuk mempelajari apa yang seharusnya mereka sudah tahu dengan 

mengorbankan bahan baru. Akibatnya, mereka akan mengalami kesulitan yang lebih besar untuk 

menguasai mata pelajaran baru. 
 

 

4.   Model Wilson dan Clarke 
 

Terdapat 2 aspek yang sering dirujuk dalam mendefinisikan dan menentukan komponen 

metakognisi, yaitu pengetahuan tentang kognisi dan pengaturan kognisi sendiri (lihat Model Brown). 

Pembagian metakognisi menjadi 2 aspek ini (pengetahuan dan pengaturan), menurut Wilson dan Clarke 

(2004), mengabaikan 2 aspek non-regulatory dari metakognisi, yaitu kesadaran individu tentang proses 

berpikirnya dan evaluasi individu terhadap proses berpikirnya. Dalam tulisannya, mereka menggunakan 

istilah metakognisi untuk merujuk pada kesadaran (awareness) individu tentang pikirnya sendiri, evaluasi 

(evaluation) individu terhadap pikirannya, dan pengaturan (regulation) individu terhadap pikiran tersebut. 

Menurut mereka, definisi ini tidak hanya konsisten dengan definisi-definsi yang telah ada pada literatur- 

literatur yang ada, tetapi juga memperluasnya. 

 

Kesadaran metakognitif berkaitan dengan pengetahuan individu yang sedang belajar atau dalam 

proses pemecahan masalah tentang masalah yang dihadapi, dan pengetahuan tentang strategi-strategi 

belajar atau strategi-strategi pemecahan masalah. Kesadaran ini juga termasuk pengetahuan tentang apa 

yang perlu dilakukan, apa yang telah dilakukan, dan apa yang mungkin dilakukan dalam konteks belajar 

tertentu atau situasi-situasi pemecahan masalah. Kesadaran metakognitif meliputi pengetahuan kumulatif 

individu tentang kompetensi-kompetensi yang diperoleh dan pengetahuan tentang kemajuan proses 

mentalnya. 

 

Evaluasi metakognitif mengacu pada penilaian individu tentang proses berpikirnya, kapasitas dan 

keterbatasannya ketika digunakan dalam situasi tertentu, misalnya penilaian individu terhadap efektifitas 

pemikirannya atau strategi yang dia pilih. Fungsi evaluasi mengasumsikan adanya kesadaran tentang 

proses berpikir individu dan mengantisipasi pengaturan yang mungkin dari proses berpikir tersebut. 

 

Pengaturan  metakognitif  terjadi  ketika  individu  memanfaatkan  keterampilan  metakognitifnya 

untuk mengarahkan pengetahuan dan pemikirannya. Pengaturan metakognitif menggambarkan 

pengetahuan individu (tentang diri dan strategi, termasuk bagaimana dan mengapa mereka menggunakan 

strategi tertentu) dan penggunaan keterampilan eksekutif (seperti merencanakan dan menetapkan tujuan) 

untuk mengoptimalkan sumberdaya kognitifnya sendiri. 
 

Berdasarkan fungsi/komponen metakognisi tersebut, Wilson dan Clarke (2004) mengembangkan model 

metakognisi dalam domain pemecahan masalah matematika. Model ini dikembangkan untuk 

menunjukkan struktur metakognisi. Konfigurasi skematik dari model diperlihatkan pada gambar berikut. 
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Evaluation                     Regulation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Model Wilson dan Clarke 

 
Tampaknya  masuk akal untuk mengharapkan bahwa evaluasi [E] akan selalu  didahului oleh 

kesadaran [A] dan bahwa setiap tindakan pengaturan [R] akan didahului oleh tindakan evaluatif. Sebuah 

notasi sederhana untuk pola ini adalah AER. Urutan prilaku metakognitif yang mungkin, misalnya: Saya 

pikir “Saya tahu apa yang harus dilakukan” [kesadaran]; Saya menambahkan ... [aktivitas kognitif]; Saya 

berpikir tentang bagaimana saya akan ... [evaluasi]; Saya mengubah cara saya bekerja [pengaturan]. 
 

Selain itu, dalam penelitiannya, ditemukan pula pola yang lebih panjang, tetapi tetap dawali oleh pola 

yang sama dengan urutan dasar, yaitu AERE. Pola lain yang juga ditemukan yaitu ARE. 

 
a                                                                              b 
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Gambar 5. (a) Contoh Pola AERE dan (b) Contoh Pola ARE 
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Mengacu  pada   model  metakognisi  yang  dikembangkan  oleh  Wilson  dan  Clarke,   dapat 

dirumuskan  indikator  metakognisi  dalam pemecahan  masalah  seperti  diuraikan  dalam tabel  berikut. 

Indikator-indikator tersebut tidak semuanya harus muncul dalam proses pemecahan masalah. Demikian 

pula halnya ungkapan yang mengindikasikan terjadinya proses metakognisi mungkin saja lebih variatif. 

 
Tabel 1. Indikator Fungsi/komponen Metakognisi 

 
Fungsi/komponen 

metakognisi 

 

Indikator 
 

Ungkapan yang sesuai 

Kesadaran 

metakognitif 

1)   Berpikir tentang apa yang sudah 
diketahui 

2) Mengingat pengalaman dalam 

pemecahan masalah serupa 

sebelumnya 
3)   Berpikir tentang sesuatu (misal 

strategi) yang dilakukan 

sebelumnya dan membantu 
4)   Tahu apa yang harus dilakukan 

 
5)   Tahu   tentang   jenis    masalah 

yang dihadapi 

1)   Saya  berpikir  tentang  apa  yang 
sudah saya ketahui 

2) Saya     mencoba     mengingat 

pengalaman dalam pemecahan 

masalah serupa sebelumnya 
3)   Saya   berpikir   tentang   sesuatu 

yang pernah saya lakukan 

sebelumnya dan membantu 

4)   Saya pikir ‘Saya tahu apa yang 

harus saya lakukan 

5) Saya pikir ‘Saya tahu masalah 
seperti ini’ 

Evaluasi 

metakognitif 

1)   Berpikir     tentang    bagaimana 

proses  penyelesaian  yang telah 
dilakukan 

2)   Menilai     keefektifan    strategi 
yang digunakan 

3)   Memeriksa pekerjaan 

4)   Menilai      kebenaran      proses 
berpikir 

5)   Menilai         kapasitas         dan 
keterbatasan pikiran 

1)   Saya berpikir tentang bagaimana 

proses  penyelesaian  yang  telah 
saya lakukan 

2)   Saya berpikir tentang apakah apa 
yang saya lakukan dapat bekerja 

3)   Saya memeriksa pekerjaan saya 
4)   Saya pikir ‘Apakah ini benar?’ 

 
5)   Saya   pikir   ‘Saya   tidak   bisa 

mengerjakannya’ 
Pengaturan 

metakognitif 

1)   Menetapkan        tujuan        dan 
membuat rencana 

2)   Memikirkan             cara/strategi 
berbeda 

3)   Memikirkan   apa   yang   akan 
dilakukan selanjutnya 

4)   Mengubah cara/strategi 

1)   Saya   membuat   rencana   untuk 
bekerja 

2)   Saya berpikir tentang cara yang 
berbeda 

3)   Saya  berpikir  tentang  apa  yang 
akan saya lakukan selanjutnya 

4)   Saya     mengubah     cara     saya 
bekerja 

 

 

MENGIDENTIFIKASI METAKOGNISI 
 

Banyak keberatan terhadap keabsahan penelitian tentang metakognisi dan teknik yang digunakan 

dalam studi tentang metakognisi. Self-reporting (pelaporan diri), yang biasa digunakan dalam penelitian 

tentang  metakognisi banyak  dipertanyakan.  Salah satu  kritik utama  tentang pelaporan verbal adalah 

proses ini dapat mempengaruhi pemikiran kognitif tentang hal yang dipelajari (Cavanaugh & Pelmutter, 

1982). Brown (1987) menyatakan bahwa masalah yang paling serius dan berulang berhubungan dengan 

aksesibilitas, veridicality (ketulusan), dan kelengkapan pelaporan verbal. Pelaporan verbal bahkan lebih 
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bermasalah ketika berhadapan dengan anak-anak yang mungkin memiliki kemampuan linguistik terbatas 

atau kekurangan kosakata untuk menjelaskan proses berpikir mereka (Cavanaugh & Pelmutter, 1982). 

 

Masalah lain bagi para peneliti di bidang ini adalah individu kadang tidak dapat mengingat 

aktivitas metakognisi mereka karena beberapa aspek perilaku pemecahan masalah mereka telah menjadi 

otomatis (McKoon & Ratcliff, 1992). Jika siswa tidak melaporkan kognisi atau metakognisi, sulit untuk 

menentukan  apakah  hal  ini  merupakan  ketidakhadiran  aktual  atau  karena  otomatisasi,  kurangnya 

motivasi, atau faktor lainnya. Ericsson dan Simon (1980) menyatakan bahwa dalam mencoba untuk 

mengatakan apa yang sedang dipikirkan, subyek mungkin tidak ingat, salah ingat, atau mungkin 

menemukan ingatan, misalnya tentang strategi, yang baru saja terjadi pada mereka. 
 

Hacker, dkk (1998) berpendapat bahwa jika metakognisi didefinisikan sebagai pemikiran sadar 

dan terencana tentang pemikiran sendiri, maka pikiran-pikiran metakognitif berpotensi terkendali dan 

dapat dilaporkan, dan karena itu dapat diakses oleh peneliti. Atas dasar ini, Wilson (2001) mengusulkan 

Multi-Method Interview (MMI) yang dirancang untuk menjawab tantangan penelitian metakognisi dan 

untuk melaksanakan rekomendasi metode penelitian baru untuk menilai metakognisi. 

 

MMI adalah wawancara klinis berbasis tugas, termasuk pelaporan diri dan teknik think-aloud, 

observasi, serta perekaman audio dan video. Fitur utama dari wawancara klinis ini adalah prosedur card- 

sorting yang digunakan untuk merekonstruksi proses berpikir anak selama proses pemecahan masalah. 

 

Dalam MMI, disediakan kartu-kartu aktivitas metakognitif yang masing-masing terkait dengan 

salah satu fungsi metakognitif (kesadaran, evaluasi, dan pengaturan). Selain itu juga disediakan kartu- 

kartu aktivitas kognitif dan beberapa kartu kosong. Kartu kosong disediakan agar siswa bisa menuliskan 

deskripsi mereka sendiri tentang aktivitas metakognitif tertentu, ketika mereka merasa aktivitas 

metakognitif mereka belum dijelaskan pada salah satu kartu yang disiapkan. Video digunakan untuk 

merangsang refleksi siswa pada urutan kartu yang dibangun sebagai strategi validasi. 
 

Setelah mencoba memecahkan masalah matematika, siswa diminta untuk memilah dan 

mengurutkan kartu  untuk  membangun pola  visual aktivitas  metakognisi  mereka  dalam memecahkan 

masalah. Kartu yang sama dapat digunakan beberapa kali dalam satu urutan. Kesempatan untuk 

menyuarakan pikiran (think-aloud) ditawarkan kepada para siswa selama proses pemecahan masalah dan 

wawancara. 

 

Selama proses pemecahan masalah dan proses pengurutan kartu, siswa direkam secara visual. 

Video dari upaya pemecahan masalah diperlihatkan kepada siswa setelah mereka menyelesaikan masalah 

dan menyortir kartu. Saat menonton video, siswa diperiksa untuk memastikan bahwa urutan kartu mereka 

adalah representasi akurat dari pemikiran mereka. Siswa bisa menambahkan, menyingkirkan, atau 

mengganti kartu. Penggunaan Video merupakan pertimbangan sentral masalah validitas dan reliabilitas. 

Urutan kartu yang telah direvisi kemudian digunakan untuk menganalisis aktivitas metakognitif siswa. 
 

Pernyataan aktivitas  metakognitif pada  kartu  dapat  diambil  dari ungkapan  yang bersesuaian 

dengan indikator aktivitas metakognitif pada Tabel 1. Dalam hal subjek/siswa sudah dapat menyuarakan 

pikirannya sendiri, penggunaan kartu aktivitas metakognisi dapat dipertimbangkan untuk ditiadakan. 
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SIMPULAN 
 

Mengacu  pada   model  metakognisi  yang  dikembangkan  oleh  Wilson  dan  Clarke,   dapat 

dirumuskan  indikator  metakognisi  dalam  pemecahan  masalah,  yaitu:  (1)  kesadaran  metakognitif, 

meliputi: berpikir tentang apa yang sudah diketahui, mengingat pengalaman dalam pemecahan masalah 

serupa sebelumnya, berpikir tentang sesuatu (misal strategi) yang dilakukan sebelumnya dan membantu, 

tahu apa yang harus dilakukan, dan tahu tentang jenis masalah yang dihadapi; (2) evaluasi metakognitif, 

meliputi:  berpikir  tentang  bagaimana  proses  penyelesaian  yang  telah  dilakukan,  menilai  keefektifan 

strategi yang digunakan, memeriksa pekerjaan, menilai kebenaran proses berpikir, dan menilai kapasitas 

dan  keterbatasan  pikiran;  (3)  pengaturan  metakognitif,  meliputi:  menetapkan  tujuan  dan  membuat 

rencana, memikirkan cara/strategi berbeda, memikirkan apa yang akan dilakukan selanjutnya, dan 

mengubah cara/strategi. 
 

Identifikasi metakognisi dapat dilakukan, salah satunya, dengan MMI, yaitu wawancara klinis 

berbasis tugas, termasuk pelaporan diri dan teknik think-aloud, observasi, serta perekaman audio dan 

video. Fitur utama dari wawancara klinis ini adalah prosedur card-sorting yang digunakan untuk 

merekonstruksi proses berpikir anak selama proses pemecahan masalah. Meskipun demikian, pada subjek 

yang telah mampu menyarakan pikirannya dengan lebih baik, penggunaan kartu aktivitas metakognisi 

dapat dipertimbangkan untuk ditiadakan. 
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ABSTRAK 
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  dimaksudkan  untuk  mengungkapkan, 

menganalisis dan memberikan gambaran tentang perbedaan jenis scaffolding yang diberikan pada siswa 

SMK selama proses pemecahan masalah barisan dan deret geometri. Pengumpulan data dilakukan dengan 
pemberian permasalahan, wawancara dan observasi. Sedangkan untuk teknik pemeriksaan keabsahan data 

penelitian ini menggunakan triangulasi waktu dengan subjek penelitian sebanyak 2 orang siswa kelas XII 
SMK Akuntansi yang memiliki gaya kognitif yang berbeda. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 
terdapat perbedaan jenis dan kuantitas scaffolding yang dibutuhkan pada tiap subjek. Subjek dengan gaya 

kognitif reflektif hanya memerlukan sedikit arahan dengan pemberian bantuan untuk menunjukkan letak 
beberapa petunjuk pada soal serta memberikan dorongan semangat. Sedangkan pada subjek dengan gaya 

kognitif impulsif memerlukan bantuan untuk menentukan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal, 
tambahan bantuan untuk menunjukkan letak beberapa petunjuk pada soal serta memberikan dorongan 

semangat, serta bantuan lain seperti pemberian kesempatan untuk bertanya dan mendapatkan penjelasan 
dari teman sebayanya yang telah mampu menyelesaikan masalah tersebut. 

Kata-kata Kunci: Scaffolding, Pemecahan Masalah, SMK 
 

 
 

PENDAHULUAN 
 

Rendahnya daya serap siswa dalam mata pelajaran matematika mencerminkan adanya 

kesenjangan yang cukup besar antara tuntutan kurikulum dengan tingkat kemampuan siswa. Untuk 
mengatasi masalah tersebut, kita perlu memperhatikan banyak faktor yang terkait dengannya, yakni 

salah satunya dengan menggunakan Scaffolding (perancahan). 

Sebagian pakar pendidikan mendefinisikan scaffolding berupa bimbingan yang diberikan oleh 
seorang  pembelajar  kepada  peserta  didik  dalam proses  pembelajaran  dengan  persoalan-persoalan 

terfokus dan interaksi yang bersifat positif. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Wood (2011: 

166-167) dimana scaffolding diartikan sebagai dukungan pembelajaran kepada peserta didik untuk 
membantunya  menyelesaikan  proses  belajar  yang  tidak  dapat  diselesaikan  sendiri.  Sedangkan 

Vygotsky (Budiningsih, 2005: 107) mengatakan bahwa dalam kegiatan pembelajaran hendaknya anak 
memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimalnya atau 

potensinya melalui belajar dan berkembang. Sehingga para guru seharusnya perlu menyediakan 

berbagai jenis dan tingkat bantuan (helps / cognitive scaffolding) yang dapatmemfasilitasi anak agar 
mereka dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. 

Hal  ini  menjadi  penting,  sebab  menyelesaikan  masalah  merupakan  bagian  dari  kurikulum 
matematika  yang  harus  benar-benar  diperhatikan  dalam proses  pembelajaran  disekolah.  Siswono 

(2008: 36) mengemukakan bahwa pemecahan masalah adalah suatu proses atau upaya individu untuk 
merespon atau mengatasi halangan atau kendala ketika suatu jawaban atau metode jawaban belum 

tampak jelas.  Pada saat  menyelesaikan  masalah  matematika  pengawasan harus  dilakukan  dengan 
mempertimbangkan keputusan dan tindakan yang dilakukan dalam menganalisis dan menggali kondisi 

masalah tersebut,  perencanaan  dalam pelaksanaan aksi,  memilih  dan  mengatur  strategi (Marchis, 
2011). 
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Di samping itu, menyelesaikan masalah merupakan bagian dari kurikulum matematika yang 

harus benar-benar diperhatikan dalam proses pembelajaran di sekolah. Siswono (2008: 36) 
mengemukakan bahwa pemecahan masalah adalah suatu proses atau upaya individu untuk merespon 

atau mengatasi halangan atau kendala ketika suatu jawaban atau metode jawaban belum tampak jelas. 
Pada  saat  menyelesaikan  masalah  matematika  pengawasan  harus  dilakukan  dengan 

mempertimbangkan keputusan dan tindakan yang dilakukan dalam menganalisis dan menggali kondisi 
masalah tersebut,  perencanaan  dalam pelaksanaan aksi,  memilih  dan  mengatur  strategi (Marchis, 

2011). Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa menyelesaikan masalah matematika adalah 
serangkaian proses atau upaya individu yang meliputi mempertimbangkan keputusan dan tindakan 

yang dilakukan dalam menganalisis dan menggali kondisi masalah yang dihadapi, perencanaan dalam 

pelaksanaan aksi, serta memilih dan mengatur strategi penyelesaian untuk mengatasi kesulitan ketika 

metode atau jawaban yang diperlukan belum jelas yang kesemuanya memerlukan pengawasan penuh. 
Menurut Vygotsky, setiap individu berkembang dalam konteks sosial (Yohannes, 2010: 128). 

Beliau sangat menekankan pada pentingnya peranan lingkungan sekitar, kebudayaan dan interaksi 

sosial dalam perkembangan sifat-sifat dan tipe-tipe manusia (Slavin, 2000: 46). Menurutnya siswa 

sebaiknya  belajar  melalui  interaksi  dengan  orang  dewasa  dan  teman  sebaya  yang  lebih  mampu. 
Interaksi sosial ini memacu terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual siswa. 

Konsep ini dinamakan sebagai pemagangan kognitif (cognitive apprenticeship) yang mengacu pada 

proses di mana seseorang yang sedang belajar tahap demi tahap memperoleh keahlian melalui 

interaksinya  dengan  pakar  atau  orang  menguasai  permasahan  yang  sedang  dipelajarinya.  Pakar 
tersebut dapat berupa orang dewasa ataupun teman sebaya (Slavin, 2000: 270). 

Yohannes (2010: 129) mengemukakan bahwa menurut Vygotsky, perkembangan kemampuan 

seseorang dapat dibedakan ke dalam dua tingkat, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat 
perkembangan potensial.  Tingkat  perkembangan aktual tampak dari kemampuan seseorang untuk 

menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan berbagai masalah secara mandiri. Sedangkan tingkat 
perkembangan potensial tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan 

memecahkan  masalah ketika  dibawah bimbingan orang  dewasa  atau ketika  berkolaborasi dengan 
teman sebaya yang lebih kompeten. Ini jugalah yang disebut dengan scaffolding. 

Adinegara (2010:1) scaffolding berarti memberikan sejumlah besar bantuan kepada seorang 
anak selama tahap-tahap awal pembelajaran kemudian anak tersebut mengambil alih tangung jawab 

yang semakin besar segera setelah ia dapat melakukannya. Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, 

peringatan, dorongan, menguraikan masalah ke dalam langkah-langkah pembelajaran, memberikan 

contoh ataupun yang lain sehinggga memungkinkan siswa tumbuh mandiri. 
Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Wood (2011: 166-167) bahwa scaffolding diartikan 

sebagai  dukungan  pembelajaran  kepada  peserta  didik  untuk  membantunya  menyelesaikan  proses 

belajar yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Sedangkan Vygotsky sendiri (Budiningsih, 2005: 107) 
mengatakan bahwa dalam kegiatan pembelajaran hendaknya anak memperoleh kesempatan yang luas 

untuk mengembangkan zona perkembangan proksimalnya atau potensinya melalui belajar dan 
berkembang. Sehingga para guru seharusnya perlu menyediakan berbagai jenis dan tingkat bantuan 

(helps / cognitive scaffolding) yang dapatmemfasilitasi anak agar mereka dapat memecahkan masalah 
yang dihadapinya. 

Menurut Ibrahim dan Nur (2000: 19) Vigotsky meyakini bahwa interaksi sosial dengan teman 
lain memacu terbentuknya idebaru dan mempercayai perkembangan intelektual siswa. Bruner juga 

menggunakan konsep scaffolding adalah suatu proses untuk membantu siswa menuntaskan masalah 
tertentu melampaui kapasitas perkembangannya melalui bantuan guru, teman atau orang lain yang 

memiliki kemampuan lebih. Sehingga menurut beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, 
scaffolding dalam penelitian ini diartikan sebagai memberikan sebuah bantuan kepada peserta didik 

untuk dapat menyelesaikan proses belajar yang tidak dapat diselesaikannya sendiri oleh peserta didik 
karena peserta didik juga tergantung pada  dukungan pembelajaran untuk  mendapatkan 

pengalamannya. 
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Secara umum, Gasong (2007: 1) mengemukakan langkah-langkah pembelajaran scaffolding dapat dilihat 

pada tabel berikut 2.1 

Tabel 1 Langkah-langkah Pembelajaran Scaffolding 

Pembelajaran Strategi Scaffolding meliputi: 

a.   Menjelaskan materi pembelajaran. 

b.   Menentukan      Zone      Of      Proximal 

Development (ZPD) atau level 

perkembangan siswa berdasarkan tingkat 

kognitifnya dengan melihat nilai hasil 

belajar sebelumnya. 

c.   Mengelompokkan siswa  menurut  ZPD- 

nya. 

d.  Memberikan tugas  belajar  berupa soal- 

soal  berjenjang  yang  berkaitan  dengan 

materi pembelajaran. 

e.   Mendorong   siswa   untuk   bekerja   dan 

belajar menyelesaikan soal-soal secara 

mandiri dengan berkelompok. 

f.   Memberikan bantuan berupa bimbingan, 

motivasi, pemberian contoh, kata kunci 

atau  hal  lain  yang  dapat  memancing 

siswa ke arah kemandirian belajar. 

g.  Mengarahkan siswa yang memiliki ZPD 

yang tinggi untuk membantu siswa yang 

memilki ZPD yang rendah. 

h.   Menyimpulkan          pelajaran          dan 

memberikan tugas-tugas. 
 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  karena  setting  penelitian  berlatar  alami  dan 
instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri. Penelitian ini  dimaksudkan untuk mengungkapkan 
suatu fenomena, menganalisis dan memberikan gambaran tentang fenomena tersebut dari subjek 
penelitian, dalam hal ini penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan perbedaan jenis 

“perancahan” atau scaffolding yangdiberikan pada siswa dalam proses pemecahan masalah yang sudah 

seharusnya  diberikan  kepada  peserta  didik  agar  mereka  dapatmenyelesaikan  tugas-tugas  mereka 
dengan baik. 

 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMK Ketintang 1 dan dilakukan selama 2 kali pengambilan data, 
yakni pada tanggal 21 Maret 2012 pukul 12.45 WIB dan tanggal 28 Maret 2012 pukul 13.00 WIB 

setelah subjek pulang sekolah. 
 

Target/Subjek Penelitian 
Adapun subjek dalam penelitian ini adalah dua orang siswa SMK yang memiliki kemampuan 

matematika dengan rata-rata nilai aljabar yang sama. Dalam penelitian ini, subjek diperoleh dengan 
cara membandingkan siswa pada kelas 2 Akuntansi yang memiliki gaya kognitif yang berbeda. 
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Prosedur 

Untuk prosedur pelaksanaan penelitian ini, berikut ini akan disajikan prosedurnya, antara lain 
(1) siswa dihadapkan pada sebuah materi (masalah) yang telah dipilih peneliti tentang materi barisan 
dan deret geometri, (2) pemberian sedikit bantuan / penjelasan tentang materi yang bersangkutan jika 
diperlukan, (3) memberikan beberapa soal lanjutan untuk mengetahui bagaimana respon subjek 

terhadap masalah yang lebih rumit dan pemberian berbagai jenis scaffolding yang diperlukan 

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data 

Data yang didapatkan berupa data deskriptif yang akan menggambarkan bagaimana pemberian 
scaffolding dan macam-macam jenisnya pada subjek penelitian. Sedangkan untuk instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu (1) Instrumen utama yakni peneliti 

sendiri dan (2) Instrumen pendukung berupa lembar soal yang berkaitan dengan barisan dan deret 
geometri. 

Untuk metode pengumpulan datanya, dalam penelitian ini digunakan   (1) tes tertulis untuk 
memperoleh informasi tentang hasil pekerjaan subjek, (2) wawancara untuk mengetahui kesulitan 

yang dialami subjek dan (3) observasi untuk mengetahui informasi yang tidak dapat ditangkap oleh 

audio.  Untuk  menjamin keabsahan data yang didapatkan,  maka peneliti menggunakan triangulasi 
waktu  dengan  membandingkan  dan  mengecek  balik  derajat  kepercayaan  suatu  informasi  yang 

diperoleh melalui waktu yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton dalam Moleong, 2010). 
 

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data 

Berkenaan dengan metode analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut (1) 
reduksi data yang meliputi membuat ringkasan, memeriksa dan menelaah hasil pekerjaan siswa, 

menelaah  hasil  wawancara  dan  membuat  transkripnya,  (2)  penyajian  data  dan  (3)  penarikan 
kesimpulan penelitian. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam pembahasan kali ini, akan dilakukan analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian 
yang telah didapatkan dari kedua subjek penelitian yang telah ditentukan, yaitu adalah 2 oang siswa 

SMK dengan memiliki gaya kognitif yang berbeda. Sehingga didapatkan data hasil penelitian adalah 
sebagai berikut: 
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Tabel 2. Perbandingan data hasil  penelitianoleh subjek 
reflektif dan subjek impulsif 

 

No. Data I Data II 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subjek 

Reflektif 

1.   Beberapa          saat 
setelah        dimulai 
diberikannya 
pretest,         subjek 

mengungkapkan 

kesulitannya  dalam 
memahami 

permasalahan  yang 
diberikan. 

2. Ketika       peneliti 
memberikan 

bantuan       dengan 
mengarahkan 

subjek              pada 

beberapa   petunjuk 

pada     soal     serta 
memberikan 

dorongan semangat, 
maka subjek 1 telah 
berhasil memahami 

soal   tersebut   dan 
menyelesaikannya 

permasalahannya. 
3. Kesulitan      yang 

dialami subjek 

semakin berkurang 
ketika dia mencoba 

lagi beberapa soal 
yang diberikan. 

4. Subjek          dapat 
menyelesaikan  4 

dari 5 soal yang 
diberikan peneliti. 

1.   Beberapa         saat 
setelah       dimulai 
diberikannya 
pretest,        subjek 

mengungkapkan 
kesulitannya 

dalam   memahami 
permasalahan 

yang diberikan. 
2.   Ketika        peneliti 

memberikan 

bantuan      dengan 

mengarahkan 
subjek            pada 

beberapa  petunjuk 

pada    soal    serta 

memberikan 
dorongan 

semangat,     maka 

subjek     1     telah 
berhasil 

memahami      soal 

tersebut            dan 
menyelesaikannya 

permasalahannya. 

Kesulitan yang dialami subjek semakin berkurang ketika dia 

mencoba lTabel 2. Perbandingan data hasil penelitianoleh 
subjek reflektif dan subjek impulsif (lanjutan) 

 
 

 
3.  . Tetapi pada soal nomor 5 subjek sedikit melakukan 

kesalahan penghitungan sehingga tidak berhasil 

menyelesaikan. 
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Tabel 2. Perbandingan data hasil penelitianoleh subjek 
reflektif dan subjek impulsif (lanjutan) 

 

No. Data I Data II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Subjek 

Impulsif 

1.   Pada                awal 
pengerjaan  pretest, 
subjek 
mengungkapkan 

bahwa          dirinya 

mendapatkan 

kesulitan        dalam 
menyelesaikan 

soal-soal tersebut. 

2. Peneliti   mencoba 
memberikan 

bantuan        dengan 
menuntun subjek 
pada beberapa 

petunjuk dan 

dorongan semangat. 

Tetapi subjek masih 
merasa kesulitan 

hingga dia meminta 

bantuan peneliti 
untuk menentukan 

apa yang diketahui 

dan   ditanyakan 
pada soal sebelum 

akhinya dia dapat 

menyelesaikan soal 

tersebut. 
3.   Saat menyelesaikan 

soal kedua, subjek 

kembali merasa 

kesulitan dan 
kembali meminta 

bantuan peneliti 

untuk memberikan 
bantuan. 

1.   Pada               awal 
pengerjaan pretest, 
subjek 
mengungkapkan 

bahwa         dirinya 

mendapatkan 

kesulitan      dalam 
menyelesaikan 

soal-soal tersebut. 
2.   Peneliti    mencoba 

memberikan 
bantuan      dengan 
menuntun    subjek 

pada        beberapa 
petunjuk           dan 

dorongan 
semangat hingga 

menentukan apa 

yang diketahui dan 
ditanyakan pada 

soal sebelum 
akhinya dia dapat 

menyelesaikan 
soal tersebut. 

 

 
 
 

3.   Saat 
menyelesaikan 
soal kedua, subjek 

kembali merasa 
kesulitan          dan 

kembali meminta 

bantuan peneliti 
untuk memberikan 

bantuan. 
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Tabel 2. Perbandingan data hasil  penelitianoleh 
subjek reflektif dan subjek impulsif  (lanjutan) 

 

No. Data I Data II 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subjek 
Impulsif 

Tetapi kali ini 
bantuan yang 
diberikan 
adalah 

dengandengan 

menuntun 

subjek pada 
beberapa 

petunjuk dan 

dorongan 
semangat 

hingga 

akhirnya 
subjek mampu 

menyelesaikan 
soal keduanya 

walaupun 

dengan waktu 

lebih dari 45 
menit. 

4. Pada       soal 

ketiga, saat 
subjek 

kembali 

menemukan 
kesulitan   dan 

peneliti 
meminta untuk 

subjek 
berdiskusi 

dengan  subjek 
reflektif 

sebagai  tentor 
sebayanya 

hingga     pada 
akhirnya     dia 

mampu   untuk 
menyelesaikan 

soal tersebut. 

5.   Subjek mampu 
menyelesaikan 

4  dari  5  soal 
yang diberikan 

peneliti. 

4.   Tetapi    kali    ini 
bantuan        yang 
diberikan   adalah 
dengandengan 

menuntun  subjek 
pada       beberapa 

petunjuk         dan 
dorongan 

semangat   hingga 
akhirnya    subjek 

mampu 
menyelesaikan 

soal       keduanya 
walaupun  dengan 

waktu  lebih  dari 
30 menit. 

5.   Pada  soal  ketiga, 

saat            subjek 

kembali 
menemukan 

kesulitan        dan 

peneliti   meminta 
untuk         subjek 

berdiskusi dengan 

subjek     reflektif 
sebagai       tentor 

sebayanya hingga 

pada akhirnya dia 

mampu        untuk 
menyelesaikan 

soal tersebut. 

6.   Subjek      mampu 
menyelesaikan 4 
dari 5 soal yang 

diberikan peneliti. 
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Tabel 2  menyatakan bahwa pada awal pemberian tes  berlangsung, kedua subjek sama-sama 

merasa kesuitan dalam manyelesaikan permasalahan yang diberikan peneliti, tetapi pada tahap berikutnya 

terlihat adanya perbedaan jenis dari bantuan yang diberikan peneliti pada kedua subjek tersebut. Subjek 
reflektif hanya membutuhkan bantuan berupa arahan pada beberapa petunjuk pada soal serta memberikan 

dorongan semangat, sedangkan subjek impulsif   merasa memerlukan bantuan yang lebih dari itu yakni 

dengan menentukan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal sebelum akhinya dia dapat 
menyelesaikan soal tersebut. Hal ini dimungkinkan terjadi sesuai dengan pendapat bahwa bantuan yang 

diberikan dapat saja berupa petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan masalah ke dalam langkah- 

langkah pembelajaran, memberikan contoh ataupun yang lain sehinggga memungkinkan siswa tumbuh 
mandiri (Adinegara, 2010:1) dan hal dapat terjadi sebab berkaitan dengan teori Vygotsky yang sangat 

menekankan pada pentingnya peranan lingkungan sekitar, kebudayaan dan interaksi sosial dalam 

perkembangan sifat-sifat dan tipe-tipe manusia (Slavin, 2000: 46) sehingga menimbulkan adanya 

perbedaan jenis scaffolding yang diberikan kepada masing-masing subjek berdasarkan perkembangan 
sifat-sifat dan tipe-tipe manusia. Sebab masing-masing subjek memiliki sifat, tipe dan karakteristik 

individual serta kemampuan akademik yang berbeda pula antara yang satu dengan yang lain. 

Perbedaan jenis dan tingkat pemberian perancahan juga terjadi pada saat subjek menyelesaikan 
permasalahan kedua, subjek reflektif telah mampu memahami sendiri dan berhasil menyelesaikannya 

walaupun beberapa kali masih memerlukan bantuan peneliti untuk membantunya menemukan petunjuk. 
Namun, sebaliknya dengan subjek impulsif yang masih memerlukan bantuan peneliti untuk menuntun 

subjek pada beberapa petunjuk dan dorongan semangat hingga akhirnya subjek mampu menyelesaikan 
soal keduanya walaupun dengan waktu lebih dari 45 menit, waktu yang lebih lama 15 menit jika 

dibandingkan dengan waktu yang diperlukan subjek reflektif dalam menyelesaikan masalahnya. 

Selanjutnya,  pada  saat  pengerjaan  soal  ketiga  dan  seterusnya,  subjek  reflektif  tidak  lagi 
memerlukan bantuan dari peneliti untuk menyelesaikan soal yang diberikan kepadanya, hanya saja 

beberapa kali peneliti berusaha untuk tetap memberikan dorongan semangat agar subjek reflektif mampu 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal ini didukung oleh pendapat Vygotsky tentang pendekatannya 

dalam pengajaran yang menekankan scaffolding, yaitu dengan semakin lama siswa semakin bertanggung 
jawab terhadap pembelajaran sendiri Gasong (2007:1). Tetapi pada subjek impulsif, saat pengerjaan soal 

ketiga, justru subjek masih memerlukan bantuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Namun, 

dalam tahap ini, peneliti mulai merubah pola peracahan yang diberikan, yakni dengan mempersilahkan 
subjek impulsif bertanya dan mendapatkan penjelasan darisubjek reflektif yang telah mampu 

menyelesaikan  masalahnya  sendiri.  Hal  ini  ternyata  juga  dapat  membantu  subjek  impulsif  untuk 

mengatasi masalahnya sehingga ia dapat menyelesaikan persoalan tersebut dan memberikan sedikit 

perubahan bahwa ia semakin dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya sendiri. Ini dapat 
terjadi karena seperti apa yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa dimungkinkan adanya perbedaan 

jenis perancahan yang diberikan kepada masing-masing subjek bergantung dengan perkembangan sifat- 

sifat dan tipe-tipe manusia (Slavin, 2000: 46). Selain itu, kegiatan ini juga merupakan realisasi dari teori 
Vygotsky   yang   menyatakan  bahwa   dalam  kegiatan  pembelajaran  hendaknya   anak   memperoleh 

kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimalnya atau potensinya melalui 

belajar dan berkembang (Budiningsih, 2005:107). Guru perlu menyediakan berbagai jenis dan tingkat 

bantuan (helps / cognitive scaffolding) yang dapat memfasilitasi anak agar mereka dapat memecahkan 
masalah yang dihadapinya (Agustina, 2013:8). Perlakuan ini juga didukung oleh dua implikasi utama 

teori Vygotsky dalam pendidikan, yang meliputi 1) perlunya tatanan kelas dan bentuk pembelajaran 

kooperatif antar siswa, sehingga siswa  dapat berinteraksi disekitar tugas-tugas yang sulit dan saling 
memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah yang efektif di dalam masing-masing ZPD mereka 

dan 2) penekanan pendekatan Vygotsky dengan pemberian scaffolding, dengan semakin lamasiswa 

semakin bertanggung jawab terhadap pembelajaran sendiri (Gasong, 2007:1). Sehingga secara ringkas, 
menurut Vygotsky, siswa perlu belajar dan bekerjasama dalam kelompok sehingga mereka dapat saling 

berinteraksi dan memberikan bantuan dengan teman sebayanya dan diperlukan bantuan guru terhadap 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, Vygotsky sangat menekankan pada pentingnya peranan 

lingkungan sekitar, kebudayaan dan interaksi sosial dalam perkembangan sifat-sifat dan tipe-tipe manusia 
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(Slavin, 2000: 46). Menurut Vygotsky siswa sebaiknya belajar melalui interaksi dengan orang dewasa dan 

teman sebaya yang lebih mampu. Interaksi sosial ini memacu terbentuknya ide baru dan memperkaya 

perkembangan intelektual siswa. Konsep ini oleh Vygotsky dinamakan pemagangan kognitif (cognitive 
apprenticeship) yang mengacu pada proses di mana seseorang yang sedang belajar tahap demi tahap 

memperoleh keahlian melalui interaksinya dengan pakar atau orang menguasai permasahan yang sedang 

dipelajarinya. Jadi, pakar tersebut dapat berupa orang dewasa ataupun teman sebaya (Slavin, 2000: 270). 
Perbedaan  jenis  pemberian  scaffolding  dalam penelitian  ini  juga  mungkin  ditemukan  sebab 

masing-masing subjek memiliki karakteristik yang berbeda, baik dalam hal gaya belajarnya ataupun 

kemampuan lain di bidang matematika walaupun mereka memiliki rata-rata nilai aljabar yang sama, 

seperti yang telah dikemukakan oleh Slavin. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini berkenaan dengan pemberian perancahan atau 
scaffolding dalam menyelesaikan masalah adalah sebagai berikut: 

1.     Porsi pemberian perancahan atau bantuan pada setiap anak berbeda, bergantung pada sifat-sifat, 
tipe dan kemampuan mereka. 

2.     Perancahan yang diperlukan subjek reflektif berbeda dengan subjek impulsif. 

3.     Subjek reflektif memerlukan arahan pada pemberian bantuan untuk menunjukkan letak beberapa 
petunjuk pada soal serta memberikan dorongan semangat hingga akhirnya dia dapat benar-benar 
menyelesaikan masalahnya sendiri. 

4.     Subjek impulsif memerlukan bantuan berupa: 
a.   Menentukan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal di samping pemberian bantuan 

untuk menunjukkan letak beberapa petunjuk pada soal serta memberikan dorongan semangat 
sebelum akhinya dia dapat menyelesaikan soal tersebut. 

Selanjutnya bantuan dapat dikurangi dengan hanya memberikan bantuan untuk menunjukkan 
letak beberapa petunjuk pada soal serta memberikan dorongan semangat. Tetapi hal ini belum 

menimbulkan pemahaman menyeluruh pada subjek sebab subjek masih merasa menemukan 
kesulitan dalam tahap ini 

b.  Bantuan lanjutan dapat berupa pemberian kesempatan untuk bertanya dan mendapatkan 
penjelasan dari teman sebayanya yang telah mampu menyelesaikan masalah tersebut. 

 

Saran  
Peneliti  menyarankan  kepada  peneliti  berikutnya  untuk  tetap  memperhatikan  setiap 

karakteristik perbedaan subjek yang diteliti, seperti kemampuan di bidang matematik yang 

mungkin berbeda, kebiasaan belajar, pola belajar, cara belajar (gaya belajar) ataupun juga tingkat 
ketergantungan masing-masing subjek dengan orang di sekitarnya 

 
DAFTAR PUSTAKA 

Adinegara. (2010). Vygotskian Perspective: Proses Scaffolding untuk Mencapai Zone of Proximal 
Development (ZPD). Maret 2010. 

 

Agustina, Trisia. (2013). Pengaruh Pemberian Bantuan (Scaffolding) Pada Aktivitas Belajar 

Menggunakan Model Penemuan Terbimbing Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa 

SMA. Skripsi, tidak dipublikasikan. Universitas Lampung. 
 

Budiningsih, C. Asri. (2005). Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta. 
 

Gasong, D. (2007). Model Pembelajaran Konstruktivistik Sebagai Alternatif Mengatasi Masalah 

Pembelajaran. Diakses tanggal 8 Januari 2013 dari 
http://www.muhfida.com/konstruktivistik.doc. 



92  

Marchis, Iuliana. (2011). “How Mathematics Teachers Develop Their Pupils’ Self- Regulated 

Learning Skills”. Journal of 

Acta Didactica Napocensia, Volume 4, Number 2-3, 2011. 

Slavin, R.E. (2000). Educational Psychology: Theory and Practice, Edisi 6. Boston: Allyn and Bacon. 

Siswono, Tatag Y E. (2008). Model Pembelajaran Matematika Berbasis Pengajuan dan Pemecahan 

Masalah Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif. Surabaya: Unesa University 
Press. 

 

Sulisawati, Dwi Noviani. (2011). Efektivitas Pembelajaran Menggunakan Model Advance Organizer 
pada Materi Pokok Segiempat di Kelas VA SDN Ketegan 1 Taman. Skripsi, tidak 

dipublikasikan. Surabaya: Unesa. 
 

Yohannes, Rudi Santoso. (2010). Teori Vygotsky dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran 

Matematika. Jurnal Widya Warta No.02 TahunXX 



93  

Sesi paralel-7 
 

PROSES BERPIKIR SISWA SEKOLAH DASAR DALAM MEMECAHKAN MASALAH 

MATEMATIKA DENGAN MENGGUNAKAN STRATEGI WORKING BACKWARDS 

DITINJAU DARI PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA 
 

Fahriza Noor 

STKIP PGRI Banjarmasin 

fahriza.noor@ymail.com 
 

 
 

ABSTRAK 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses berpikir siswa sekolah dasar dalam 
memecahkan masalah matematika dengan menggunakan strategi working backwards ditinjau dari prestasi 
belajar matematika. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian 

mengindikasikan bahwa proses berpikir siswa yang ditemukan sangatlah beragam dan unik. Sementara 
itu, penggunaan strategi working backwards hanya ditemukan pada siswa dengan kemampuan tinggi dan 

sedang. Proses berpikir siswa tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi guru untuk 
menentukan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik berpikir siswa. 

Kata-kata kunci :           Proses  Berpikir  Siswa,  Prestasi  Belajar  Matematika,  Pemecahan  Masalah, 
Strategi Working Backwards. 

 
A.   Pendahuluan 

Pada  tahun  1980an  terjadi  perubahan  paradigma  dalam  pembelajaran  matematika  sekolah  di 
Amerika Serikat. Pemecahan masalah dan penalaran menjadi tujuan utama dalam pembelajaran 
matematika sekolah yang diintegrasikan ke dalam kurikulum negara tersebut (NCTM, 1989). Perubahan 

paradigma  tersebut,  kemudian  diadaptasi  dalam  kurikulum  sekolah  di  Indonesia  terutama  mulai 
kurikulum 2004 sampai kurikulum 2013 (Lihat Depdiknas, 2003; BSNP, 2006; Kemendikbud, 2012). 

Pemecahan masalah secara sederhana merupakan proses penerimaan masalah sebagai tantangan 

untuk memecahkan masalah tersebut (Hudojo, 2005). Masalah berbeda dengan latihan seperti biasanya. 
Latihan secara khusus dipecahkan dengan kumpulan langkah-langkah yang berurut atau sistematis. 

Sedangkan masalah perlu pemahaman yang besar dan analisis untuk mendapatkan pendekatan dalam 

memecahkan masalah yang diberikan (James & William, 2001). Hal serupa juga dinyatakan oleh Hudojo 
(2005)  dimana  latihan  yang  diberikan  pada  waktu  belajar  matematika  adalah  bersifat  berlatih  agar 

terampil atau sebagai aplikasi dari pengertian yang baru diajarkan. Sedangkan masalah tidak seperti 

halnya latihan tadi, menghendaki siswa untuk menggunakan sintesis atau analisis. Untuk memecahkan 

suatu masalah, siswa haruslah menguasai hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya yaitu mengenai 
pengetahuan, keterampilan dan pemahaman, tetapi dalam hal ini ia menggunakannya pada suatu situasi 

yang baru. 

Untuk bisa memecahkan suatu masalah dibutuhkan suatu metode yang relevan dengan masalah 
yang diketahui. Ada berbagai metode untuk memecahkan suatu masalah. Salah satunya digagas oleh 

George Polya yang merupakan “bapak atau pelopor dari pemecahan masalah”. Polya membuat 4 langkah 
sistematis dalam metodenya. Langkah tersebut yaitu memahami masalah, merencanakan pemecahan 

masalah, melaksanakan rencana pemecahan masalah dan melihat kembali. Memahami masalah berkaitan 
dengan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, syarat yang diperlukan dan mampu mengubah bahasa 

soal ke dalam bahasa sendiri. Merencanakan pemecahan masalah berkaitan dengan memilih strategi yang 
sesuai untuk digunakan dalam memecahkan masalah. Melaksanakan rencana pemecahan masalah 

berkaitan  dengan  melaksanakan  strategi  pemecahan  masalah  yang  telah  dipilih.  Sedangkan,  melihat 
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kembali berkaitan dengan memeriksa kembali jawaban yang sudah dipecahkan oleh si pemecah masalah 

(Polya, 1973). 

Pada langkah kedua dalam metode Polya, siswa dapat memilih strategi pemecahan sesuai dengan 
masalah  yang diberikan.  Terdapat berbagai macam strategi pemecahan  masalah,  antara  lain  working 

backwards  (bekerja  mundur),  membuat  diagram,  membuat  pola,  dan sebagainya.  Salah satu  strategi 
pemecahan masalah yang disorot dalam penelitian ini adalah bekerja mundur. Strategi tersebut digunakan 
ketika masalah yang dijumpai sulit untuk dipecahkan mulai dari depan, seperti proses pemecahan pada 

umumnya. Dengan kata lain, karakteristik utama permasalahan yang dapat dipecahkan melalui strategi 
tersebut yaitu permasalahan yang diketahui hasil akhirnya, sedangkan yang ditanyakan adalah keadaan 

awal soal (Posameinter & Krulik, 1998). 
Masalah  matematika  yang  dapat  dipecahkan  dengan  strategi  working  backwards  sangat  sesuai 

untuk diberikan kepada siswa sekolah dasar pada materi operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Hal 

ini bertujuan untuk melatih siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan operasi hitung ke dalam 

permasalahan yang terdapat di lingkungan sehari-hari siswa. Permasalahan yang sifatnya demikian juga 
ditegaskan melalui aturan Depdiknas (2003)   dimana masalah-masalah matematika untuk usia sekolah 

dasar haruslah bersifat kontekstual. 

Memberikan  masalah  matematika  sejak  dini  pada  pembelajaran  matematika  di  dalam  kelas 
sangatlah  penting.  Hal  ini  bertujuan  agar  siswa  pandai  dalam  menganalisis  suatu  permasalahan 
matematika yang dijumpainya, sehingga siswa dapat menemukan strategi pemecahan masalah yang lebih 

efektif dan efisien. Berkaca pada hasil TIMSS tahun 2011 dan PISA tahun 2012, hasil yang diperoleh 
siswa Indonesia kuranglah memuaskan. Ironisnya, persentase siswa Indonesia dalam hal memecahkan 

masalah aplikasi dan penalaran masih dibawah 50% (Lihat Mullis dkk, 2012; OECD, 2014). Hasil tersebut 
mengindikasikan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam menganalisis masalah-masalah matematika 

masih tergolong rendah. Padahal kemampuan analisis merupakan bagian dari proses berpikir tingkat tinggi 
pada hirarki berpikir Bloom (Krathwol & Anderson, 2002). Faktor yang menyebabkan siswa demikian, 

karena pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih lebih didominasi oleh pembelajaran konvensional 
dibandingkan dengan pembelajaran yang terintegrasi pemecahan masalah (Ragarz Andrew dkk , 2010). 

Pada umumnya, pembelajaran konvensional yang dilakukan oleh guru di dalam kelas hanyalah 

bersifat transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Guru  hanya memberikan rumus-rumus matematika dan 
memberikan contoh penggunaan rumus tersebut yang lebih bersifat prosedural. Implikasinya, siswa 

menjadi kesulitan dalam memecahkan masalah matematika, karena siswa terbiasa menghapal konsep yang 

diberikan oleh gurunya tanpa memahami lebih mendalam konsep tersebut. 

Faktor lainnya yang mempengaruhi kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika 
adalah latar belakang matematika. Kemampuan siswa terhadap konsep-konsep matematika yang berbeda- 

beda  tingkatnya  dapat  memicu  perbedaan  kemampuan siswa  dalam memecahkan  masalah (Siswono, 

2008).    Karena itu, prestasi belajar matematika siswa dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

pengelompokkan kemampuan matematika siswa. 
Proses yang dilakukan siswa dalam memecahkan masalah disebut sebagai proses berpikir. Siswa 

melakukan proses berpikir dalam memecahkan masalah apabila siswa   mempunyai minat untuk 

memecahkan  masalah,  memahami  tujuan  pemecahan  masalah,  mencari  kemungkinan-kemungkinan 
pemecahan, menentukan kemungkinan cara mana yang digunakan, serta melaksanakan kemungkinan yang 

dipilih untuk memecahkan masalah (Ahmadi & Supriyono, 2009). Selain itu, dalam berpikir, seseorang 

menghubungkan  antara  bagian-bagian  informasi  yang  telah  ada  dalam  pikiran.  Pengetahuan  yang 

diperoleh melalui informasi kemudian dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah ada dan membentuk 
pengertian yang baru. Pengertian yang baru dikonstruksi berdasarkan pengetahuan yang ia miliki 

(Mulyono, 2010). 

Dengan demikian, dari uraian yang telah dipaparkan tadi, maka dalam artikel ini akan dibahas hasil 

penelitian terkait “proses berpikir siswa sekolah dasar dalam memecahkan masalah dengan menggunakan 
strategi working backwards yang ditinjau dari prestasi belajar matematika”. 

B.    Metode Penelitian 

1)    Jenis Penelitian 
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Subjek Proses Berpikir 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

S1 

Memahami Masalah Menjelaskan bagian-bagian yang diketahui dan ditanyakan 
pada masalah secara keseluruhan. 

Merencanakan 
Pemecahan Masalah 

Menjelaskan bahwa pemecahan yang akan dilakukannya 
dimulai dari belakang, yaitu sisa kue kering dikali 2, 

dikurangi banyak kue kering yang dibeli ibu, ditambah banyak 

kue kering yang dimakan adik. 
Melaksanakan 
Rencana Pemecahan 

Masalah 

40 kue kering x 2 = 80 kue kering. 
80 kue kering -20 kue kering = 60 kue kering. 

60 kue kering +10 kue kering =70 kue kering. 
Jadi banyak kue kering pada awalnya adalah 70 kue kering. 

Melihat Kembali 
Masalah 

Memeriksa kembali hal-hal yang diketahui dan ditanyakannya 

pada masalah serta menguji kembali hasil yang diperoleh 

dengan mengoperasikan mulai dari depan yaitu: 
70 kue kering -10 kue kering = 60 kue kering. 
60 kue kering + 20 kue kering = 80 kue kering. 

 

Penelitian ini mendeskripsikan fenomena  yang terjadi berupa proses berpikir siswa secara apa 

adanya. Karena itu, penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif kualitatif. 

2)    Subjek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 6 Sekolah Dasar Negeri Sungai Bilu 3 Banjarmasin. 

Penetapan subjek berpedoman pada prestasi belajar matematika siswa yaitu  hasil ujian tengah semester 

matematika. Subjek akan dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu kemampuan tinggi (S1), sedang (S2), 
dan rendah (S3). Selain itu, pemilihan subjek juga mempertimbangkan saran dari guru kelas. 

3)    Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen pendukung. Instrumen 
utama  yaitu  peneliti  sendiri,  sedangkan  instrumen  pendukungnya  yaitu  lembar  soal  berupa  masalah 

matematika dengan materi operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Berikut masalah matematikanya: 
“Ibu mempunyai satu toples kue kering, 10 kue dari toples tersebut diberikan kepada adik untuk dimakan. 

Ibu membeli lagi kue kering sebanyak 20 kue dan ditaruh di dalam toples.  Kemudian setengah dari kue 
kering tadi diberikan kepada tetangga. Jika sisa kue keringdi toples sebanyak 40 kue, berapa banyak kue 

kering yang dimiliki ibu pada awalnya?” 
4)    Pengumpulan Data 

Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  tes  tertulis  sebagai 
instrumen pendukung dan metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti sendiri sebagai instrumen 
utama. 

5)    Analisis Data 
Data meliputi hasil pekerjaan tertulis siswa dan hasil rekaman suara siswa. Analisis data dilakukan 

secara kualitatif dengan menggunakan prosedur Miles & Huberman (1994). Pertama, reduksi data, 
dilakukan untuk mentransformasi data kasar dari hasil catatan lapangan dan hasil rekaman suara ke dalam 

bentuk transkripsi wawancara, mengkategorikan data, serta menyisihkan data-data yang tidak diperlukan. 
Kedua, penyajian data dimaksudkan untuk menyusun informasi-informasi secara runtut dan jelas. Ketiga, 

penarikan kesimpulan terkait proses berpikir siswa sekolah dasar dalam memecahkan masalah matematika 
dengan menggunakan strategi working backwards yang ditinjau dari prestasi belajar matematika. 

C.   Hasil Penelitian 

1)   Proses Berpikir 
Hasil   penelitian   mengindikasikan   bahwa   pada   umumnya   proses   berpikir   siswa   dalam 

memecahkan masalah sangatlah beragam dan unik. Adapun rincian hasil penelusuran tersebut, sebagai 

berikut: 

 
Tabel 1. Rincian Hasil Penelusuran Proses Berpikir Siswa 
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  80 kue kering : 2                     = 40 kue kering. 
Sisanya sebanyak 40 kue kering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S2 

Memahami Masalah Menjelaskan bagian-bagian yang diketahui dan ditanyakan 
pada masalah secara keseluruhan. 

Merencanakan 
Pemecahan Masalah 

Menjelaskan bahwa cara memecahkannya, dengan 
menambahkan sisa kue kering di dalam toples, ditambah 

dengan banyak kue kering yang dibeli ibu, ditambah dengan 

banyak kue kering yang diberikan kepada adik. 
Melaksanakan 
Rencana Pemecahan 

Masalah 

40 kue kering + 20 kue kering = 60 kue kering. 
60 kue kering + 10 kue kering = 70 kue kering. 

Jadi banyak kue kering pada awalnya adalah 70 kue kering. 
Melihat Kembali 
Masalah 

Untuk meyakinkan jawabannya subjek membaca kembali 
masalah dan memeriksa kembali proses pemecahan yang 

dilakukannya dengan mengoperasikan kembali hasil yang 

didapat, yaitu: 
70 kue kering-10  kue kering = 60 kue kering. 

60 kue kering + 20 kue kering = 80 kue kering. 

80 kue kering - 40 kue kering  = 40 kue kering. 
Sisanya sebanyak 40 kue kering. 

 
 
 
 
 

 
S3 

Memahami Masalah Membaca kembali permasalahan secara keseluruhan, tanpa 
menjelaskan bagian-bagian yang diketahui secara terperinci. 

Merencanakan 
Pemecahan Masalah 

Menjelaskan bahwa cara memecahkannya, banyak  kue kering 
yang dimakan adik ditambah dengan banyak kue kering yang 

dibeli ibu. Kemudian sisa kue kering dikurangi dengan hasil 

penjumlahan tadi. 
Melaksanakan 
Rencana Pemecahan 

Masalah 

10 kue kering +20 kue kering = 30 kue kering. 
40 kue kering -30 kue kering = 10 kue kering. 

Jadi banyak kue kering pada awalnya yaitu 10 kue kering. 
Melihat Kembali 
Masalah 

Tidak memeriksa kembali bagian-bagian yang diketahui dan 
ditanyakan pada masalah dan hasil yang diperoleh. 

 

2)   Temuan Lain 

S3 yang merupakan subjek dengan kemampuan rendah masih kesulitan dalam mengoperasikan 
bilangan secara cepat. Subjek masih menggunakan bantuan jari-jari tangannya untuk melakukan operasi 

tersebut, sehingga peneliti lebih mendalami lagi perilaku subjek tersebut. Peneliti memberikan soal 

tambahan di luar konteks masalah yang diberikan. Subjek diberikan soal “8+6”. Subjek menjumlahkan 

dengan bantuan jari tangannya dan melakukan perhitungan yang dimulai dari “9, 10,11,12,13,14”, 
sehingga subjek menyebutkan bahwa hasil dari penjumlahan dua bilangan tersebut adalah 14.   Subjek 

tersebut mengaku terkadang melakukan hal yang demikian. Peneliti kemudian memberikan beberapa soal 

lagi untuk menguatkan pernyataannya.  Hasilnya, beberapa soal dapat dijawab oleh subjek dengan lancar 
dan sisanya dengan menggunakan bantuan jari tangan. 

 
D.   Pembahasan 

Hasil   penelitian   menunjukkan   terdapat   perbedaan   antara   proses   berpikir   siswa   yang 
berkemampuan tinggi, sedang dan rendah. Dalam memahami masalah, S1 dapat menjelaskan bagian- 

bagian yang diketahui  dan ditanyakan secara terperinci. Bagian-bagian tersebut  yaitu berupa kondisi 

masalah, data-data yang terdapat pada masalah, dan hal yang ditanyakan pada masalah yaitu banyak kue 
kering pada awalnya. Langkah pertama ini merupakah langkah yang penting untuk memecahkan suatu 

masalah,  karena  memecahkan  masalah  tanpa  memahami  masalah  terlebih  dahulu  merupakan  suatu 

tindakan yang nekat dan akan menghasilkan hasil yang menyedihkan (Polya, 1973). S2 masih kurang 



97  

sempurna dalam memahami masalah. S2 tidak menyebutkan kondisi masalah secara menyeluruh. S2 

masih belum memahami kondisi dari kalimat “Kemudian setengah dari kue kering tadi diberikan kepada 

tetangga”, sehingga hal tersebut mempengaruhi proses dalam membuat rencana pemecahan masalah yang 
dilakukannya. Sementara S3 kurang begitu   memahami masalah yangmana S3 hanya melihat data-data 

yang ada, tanpa memperhatikan bagaimana kondisi dari masalah tersebut. 

Dalam melaksanakan rencana pemecahan masalah, S1 dapat dengan mudah membuat rencana 
pemecahan, karena S1 sudah mengetahui kondisi, data dan hal yang ditanyakan pada masalah. S1 dapat 

memilih  strategi  pemecahan  yang  tepat.  Strategi  pemecahan  yang  digunakannya  adalah  working 
backwards dimana strategi tersebut sangat sesuai untuk menentukan kondisi awal pada masalah seperti 

yang telah dinyatakan oleh Posameinter & Krulik (1998). S2 juga dapat dengan mudah membuat rencana 
pemecahan masalah, tetapi rencana pemecahan masalah yang dibuatnya masih kurang sempurna. Hal ini 

dikarenakan  kondisi pada  masalah  yang  dipahami  oleh S2  masih  kurang  lengkap,  sehingga  rencana 
pemecahan yang dibuatnya pun juga kurang lengkap. Meskipun demikian, strategi pemecahan yang telah 

digunakannya  oleh  S2  merupakan  strategi  working  backwards.  Sedangkan  S3  juga  dapat  membuat 
rencana pemecahan masalah, tetapi rencana yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi masalah yang 

diberikan. Strategi pemecahan yang digunakan oleh S3 bukanlah strategi working backwards, melainkan 
operasi  hitung  biasa.   Untuk  membuat  rencana   pemecahan  masalah,   setidaknya   subjek  haruslah 

mengetahui sedikitnya garis besar dari masalah, dimana kalkulasi, komputasi, atau konstruksi yang harus 
dijalankan untuk menjawab hal yang  ditanyakan pada masalah (Polya, 1973). Hal ini mengindikasikan 

bahwa rencana pemecahan masalah tidak dapat dibuat dengan benar apabila kondisi, data dan hal yang 
ditanyakan dari masalah tidak dipahami dengan baik. 

Pada langkah ketiga, S1, S2 dan S3, melakukan perhitungan sesuai dengan rencana pemecahan 
yang  telah  dibuatnya.  S1  dapat  memecahkan  masalah  dengan  benar.  Begitu  pula  dengan  S2,  tetapi 

prosedur yang digunakan oleh S2 masih kurang lengkap. Ada data yang terdapat pada masalah yang 
dilewatkan oleh S2, karena kondisi data tersebut tidak dipahami oleh S2 dengan baik, seperti yang telah 

disebutkan pada alinea pertama dalam pembahasan ini. Meskipun S2 dapat memecahkan masalah dengan 
benar, hal tersebut merupakan hanyalah suatu kebetulan. Misalnya, jika 20   kue kering yang dibeli ibu 

diganti dengan 10 kue kering, maka hasil yang benar adalah 80 kue kering, sedangkan jika menggunakan 
prosedur S2 maka hasilnya adalah 60 kue kering. Tentunya, S2 akan memperoleh hasil yang salah atau 

tidak sesuai dengan struktur masalah yang diberikan. Lain lagi dengan pemecahan yang dilakukan oleh S3 
yang memperoleh hasil yang salah. Penyebabnya juga strategi pemecahan yang digunakannya tidak tepat. 

Strategi pemecahan yang digunakan sangatlah berpengaruh untuk dapat menentukan solusi permasalahan. 
Menyusun ide-ide untuk dapat membuat strategi pemecahan tidaklah mudah. Dibutuhkan pengetahuan 

yang diperoleh sebelumnya, mental yang baik, konsentrasi pada tujuan, dan keberuntungan (Polya, 1973). 
Pada langkah keempat, hanya S1 dan S2 yang memeriksa kembali hasil pemecahan yang telah 

diperoleh.  S1  dan S2  membaca  kembali permasalahan dan  menguji  hasil  yang  diperolehnya  dengan 

strategi working forwards atau bekerja dari depan. Sementara S3 tidak memeriksa kembali pemecahan 
yang dilakukannya, karena S3 sudah merasa puas terhadap hasil pemecahannya. Dengan melihat kembali 

pemecahan yang telah lengkap yaitu memperhatikan ulang dan menguji ulang hasil yang telah diperoleh, 

maka siswa telah mengkonsolidasikan pengetahuan dan   mengembangkan kemampuan mereka dalam 

memecahkan masalah. Selain itu, memeriksa ulang pemecahan yang telah dilakukan tahap demi tahap 
merupakan alasan yang logis untuk meyakini hasil yang diperoleh (Polya, 1973). 

Lebih lanjut,  ditemukannya  subjek dengan kemampuan rendah  yang  masih  melakukan  operasi 

hitung dengan menggunakan bantuan jari tangan mengindikasikan bahwa subjek masih kurang lancar 
dalam berhitung.  Proses  berhitung  yang  dilakukan  oleh subjek tersebut  disebut  sebagai  counting  on 

dengan bantuan jari tangan(Spangler, 2010). Berhitung melibatkan setidaknya dua keterampilan yang 
terpisah. Pertama, siswa harus mampu membilang seperti “satu, dua, tiga, empat, ...”. Kedua, siswa harus 

mampu  menghubungan  urutan  tersebut  satu-satu  dalam  suatu  himpunan  hitung.  Pengalaman  dan 
bimbingan merupakan faktor utama dalam pengembangan dari keterampilan berhitung (Van de Walle, 

2003). Namun, mengingat subjek sudah berada di kelas 6 yang mempunyai sederet pengalaman berhitung 
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operasi penjumlahan yang telah diajarkan oleh gurunya di kelas, seharusnya subjek sudah lancar dalam 

mengoperasikan dua bilangan bulat tersebut, tanpa harus menggunakan bantuan jari tangan. 

 
E.    Kesimpulan dan Saran 

Proses berpikir siswa dalam memecahkan masalah matematika yang ditinjau dari prestasi belajar 
matematika sangatlah beragam dan unik. Proses berpikir siswa yang dimaksud meliputi memahami 
masalah,  merencanakan pemecahan  masalah,  melaksanakan rencana  pemecahan  masalah dan  melihat 

kembali masalah. Dalam membuat rencana pemecahan masalah, hanya siswa dengan kemampuan tinggi 
dan sedang yang menggunakan strategi working backwards. Pemilihan strategi yang tepat untuk 

menghasilkan solusi yang benar juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana siswa memahami masalah secara 
keseluruhan yang meliputi kondisi, data dan hal yang ditanyakan pada masalah. Pemeriksaan kembali 

dengan teliti terhadap proses pemecahan yang telah dikerjakan juga merupakan faktor yang penting guna 
memunculkan keyakinan terhadap hasil yang diperoleh. Pada proses belajar-mengajar di dalam kelas, 

hendaknya guru dapat memperhatikan proses berpikir siswa sebagai pertimbangan dalam menentukan 
metode pembelajaran yang akan digunakannya. Selain itu, diperlukan penelitian lanjutan berkaitan dengan 

restrukturisasi proses berpikir siswa yang mengalami kesalahan berpikir seperti yang terjadi pada siswa 
dengan kemampuan sedang dan rendah. 
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ABSTRAK 
 

Integrasi pendidikan karakter sangat perlu diterapkan pada berbagai aspek kehidupan. Posisi 

media pembelajaran sebagai sumber dan alat pembelajaran yang berintegrasi langsung dengan peserta 

didik merupakan salah satu kawasan penting dalam mengintegrasikan pendidikan karakter agar 
pelaksanaan pendidikan karakter sebagai tujuan pendidikan nasional dapat tercapai degan baik. Integrasi 

pendidikan karakter ke dalam media pembelajaran meliputi bidang materi, model dan teknik penggunaan 

media pembelajaran. Dari aspek materi, media pembelajaran harus objektif, sistematis, motivatif, jelas, 

sesuai umur pengguna, dan mengandung nilai-nilai edukatif dan religius. Dari sisi model, media 
pembelajaran yang dirancang harus memenuhi prinsip kemudahan digunakan dalam sebuah kelompok 

dan mandiri, strukturnya mampu merangsang rasa ingin tahu siswa, mendorong siswa untuk menjadi 

lebih kreatif dan inovatif. Sedangkan dari sisi teknik penggunaan, media pembelajaran harus dioptimalkan 
untuk mencapai hasil belajar, memperhatikan etika sosial, dan menggunakan pendekatan kontekstual. 

Dengan mematuhi prinsip-prinsip tersebut maka media pembelajaran diharapkan dapat membantu 

pengembangan karakter positif siswa. Teristimewa pada karakter religius, kepekaan sosial dan kreativitas 
siswa. 

 
 

Kata-kata kunci: Pendidikan Karakter, Media Pembelajaran 
 

 
 

A.   PENDAHULUAN 
Pendidikan karakter merupakan upaya perwujudan amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. 

Undang-undang    No.  20  Tahun  2003  juga  meyatakan  bahwa  pendidikan  nasional  berfungsi  untuk 
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. 

Mengacu  pada  regulasi  tersebut,  maka  tujuan  pendidikan  nasional  tidak  hanya  ingin  menghasilkan 

manusia yang berilmu namun juga harus berkepribadian (berkarakter). 
 

Maraknya kasus pelanggaran hukum dan tindakan asusila yang dilaksanakan oleh masyarakat 
umum dan bahkan juga tidak terlepas dari kalangaan intelektual menunjukkan bahwa tujuan pendidikan 

nasional tersebut belum berhasil. Hal tersebut bisa jadi karena perhatian sebagian lembaga pendidikan 

dewasa ini masih terfokus pada pembekalan ilmu pengetahuan dan skill untuk bekerja atau bersaing 

mempertahankan hidupnya. Sedangkanpembentukan watak, karakter atau ahlak dinomor akhirkan dan 
sebagaian orang menggangganya sebagai tanggung jawab guru tertentu saja.Tujuan pendidikan nasional 

di  atas  secara  tersirat  telah  menyatakan  bahwa  karakter  adalah  tujuan  pendidikan  yang  sangat 

dipentingkan. Karena karakter tersebut menentukan baik buruknya masa depan sebuah masyarakat. Suatu 
 

 
1 huseinbatubara@gmail.com 
2 dessynoorarianii@gmail.com 



101  

bangsa akanmengalami keterpurukan disebabkan karena tidak memiliki karakter yangbaik. Hal itulah 

yang mengakibatkan bangsa ini terpuruk dan tidak keluar darikrisis multi dimensi (Tilaar, 2006). 
 

Asumsi gagalnya pendidikan karakter di Indonesia terdiri dari 3 hal, yaitu: 1) Adanya anggapan 

bahwa persoalan pendidikan karakter/budi pekerti adalah persoalan klasik yang penanganannya sudah 
menjadi tanggung jawab guru agama dan guru PPKn, 2) Rendahnya pengetahuan dan kemampuan guru 

dalam mengembangkan dan mengintegrasikan aspek-aspek pendidikan karakter/budi pekerti ke dalam 

setiap mata pelajaran yang diajarkan, 3) Strategi pembelajaran beberapa mata pelajaran yang berorientasi 
pada akhlak dan moralitas serta pendidikan agama cenderung bersifat transfer ilmu pengetahuan saja dan 

kurang  diberikan  dalam bentuk  latihan-latihan  pengalaman  dan pembiasaan untuk  diterapkan  dalam 

kehidupan sehari-hari siswa (Tilaar, 2006). 
 

Alternatif solusi untuk beberapa masalah tersebut, pendidikan karakter harus diintegrasikan ke 
berbagai aspek yang mencakup keluarga, satuan pendidikan, masyarakat sipil, masyarakat politik, 

pemerintah, dunia usaha, dan media massa. Untuk lingkup satuan pendidikan, maka seluruh personil di 

satuan pendidikan tersebut harus memiliki tekad yang bulat untuk bekerjasama dalam mengintegrasikan 

pendidikan karakter pada sumber dan media pembelajaran, kegiatan ekstrakulikuler, dan seluruh sistem 
pelayanan yang diberikan satuan pendidikan  (Tim Kementerian Pendidikan Nasional, 2011). 

Selama ini prosedur pengembangan media pembelajaran dan bahan ajar masih didasarkan atas 
kesesuaian materi dengan kurikulum, kebenaran konsep, urutan penyajian, konsistensi simbol, dan 

kesesuaian materi dengan sasaran pengguna dan tujuan pembelajaran saja. Itu semua telah mendukung 
kebutuhan  pengajaran  tapi  belum  mendukung  kebutuhan  pendidikan  karakter.  Karena  itu,  prosedur 

tersebut masih kurang integrasi media dengan pendidikan karakter. Ada beberapa cara mengembangkan 
media pembelajaran berbasis pembentukan karakter yaitu (1) menghubungkan materi media ke dalam 
pendidikan karakter, (2) menyertakan tokoh keteladanan dalam cerita berkarakter, (3) memberikan materi 

penugasan yang  solusinya menuntut tumbuhnya karakter (Kusno, 2015). 
Untuk pembahasan lebih lanjut, tulisan ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan paradigma 

kepada pembaca tentang strategi dan prinsip-prinsip integrasi pendidikan karakter kepada media 

pembelajaran. 
 

B.   TINJAUAN TENTANG MEDIA PEMBELAJARAN 
Secara bahasa kata media berasal dari bahasa inggris, yaitu media sebagai bentuk jamak dari kata 

“medium”, pada bahasa latin ia disebut dengan “medius”, dan dalam bahasa arab disebut dengan wasail ( 

 yang berarti perantara atau pengantar. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia, kata “medium” berarti (و س ائ ل

“antara” atau “sedang”. Ragam pengertian tersebut menunjukkan bahwa media secara bahasa berarti 

sesuatu yang mengantar, meneruskan dan menyajikan informasi (pesan) dari sumber (pemberi pesan) 
kepada penerima pesan (Yusuf, 1986). 

Adapun secara istilah, EducationAssociation mendefenisikan media pembelajaran sebagai benda 
yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca dan dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar 

mengajar, dan dapat mempengaruhi efektifitas program pembelajaran   (Asnawir & Usman, 2002). 

Pengertian ini menunjukkan bahwa media pembelajaran adalah alat-alat atau bahan yang berfungsi 
mengoptimalkan komunikasi pembelajaran melalui alat indra siswa, pikirannya, perasaannya, dan minat 

belajarnya. 

Dasar penggunaan media pembelajaran dapat ditinjau dari berbagai aspek. Pertama, dari aspek 

filosofis, penggunaan media pembelajaran akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih 
dan menggunakan berbagai media yang lebih sesuai dengan karakteristik pribadinya. Adapun pendapat 

yang menyatakan bahwa penerapan media pembelajaran interaktif dalam pembelajaran akan 

mengakibatkan  dehumanisasi  tidaklah  tepat.  Karena,  penggunaan  media  justru  menghargai  harkat 
martabat kemanusaiaan seseorang dan kebebasannya dalam menentukan alat belajar yang sesuai dengan 

kemampuannya     (Daryanto,  2010).  Penggunaan  media  pembelajaran  di  kelas  juga  bukan  berarti 

meniadakan peran guru dalam proses pembelajaran, melainkan mengubah peran guru dari penyampai 
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materi pelajaran kepada peran penuntun, pemberi motivasi, pengarah dan pelayan kebutuhan anak 

didiknya. 

Kedua, dari aspek psikologi,penggunaan media pembelajaran sangat membantu anak didik untuk 
memahami materi yang rumit dan abstrak. Yunus  dalam Azhar Arsyad mengungkapkan bahwa media 

pembelajaran berdampak besar bagi indera dan memperkuat pemahaman seseorang  (Arsyad, 2010). Hal 
tersebut didukung oleh hasil riset Dale yang memperkirakan bahwa pemerolehan hasil belajar melalui 

indra pandang berkisar 75%, melalui indra dengar sekitar 13%, dan melalui indra lainnya sekitar 12% 

(Arsyad, 2010). 
Ketiga, dari aspek empiris, penggunaan media pembelajaran telah mampu  meningkatkan hasil 

belajar siswa. Siswa akan mendapat keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan 

media yang sesuai dengan karakteristik tipe atau gaya belajarnya. Siswa yang memiliki tipe belajar visual 
akan lebih memperoleh keuntungan bila pembelajaran menggunakan media visual, seperti gambar, 

diagram, video, atau film. Sementara siswa yang memiliki tipe belajar auditif, akan lebih suka belajar 
dengan media audio, seperti radio, rekaman suara, atau ceramah guru. Karena itu, pemilihan jenis media 
pembelajaran  hendaknya  jangan  ditentukan  atas  dasar  kesukaan  guru,  melainkan  harus 

mempertimbangkan kebutuhan dan tahap perkembangan peserta didik, karakteristik materi pelajaran, dan 
tujuan yang diharapkan  (Daryanto, 2010). 

Keempat, dari aspek agama, penggunaan media pembelajaran didukung oleh firman Allah Swt. 
dalam surah al-Alaq ayat 4 yang berbunyi:(٤) 

dengan perantarankalam.". 

 nya: "Allah yang mengajar (manusia)اiلrtذAي ع ل م  ب ال ق لَ م

Maksud  kata  al-qalam  pada  ayat  di  atas  mengandung  makna  yang  berkaitan  dengan  alat 

penyimpan,  perekam  dan  sebagainya.  Seperti:  alat  pemotret  berupa  kamera,  alat  perekam  berupa 

recording, alat penyimpan data berupa hardisk komputer, mikro film, video compact disc (VCD), dan lain 
sebagainya (Nata, 2002). Karena itu, maka penyandingan kata qalam dengan kata 'allama yang berarti 

pembelajaran telah mendukung penerapan media dalam proses pembelajaran. 

 
C.   TINJAUAN TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER 

Secara etimologi karakter berasal dari bahasa Yunani, charasseim, yang berarti “mengukir” atau 
“dipahat” (Hidayatullah, 2010). Artinya ukiran tersebut melekatkuat diatas benda yang diukir, dan 

menghilangkanukiran sama halnya menghilangkan benda yang diukir.Selanjutnya dalam kamus bahasa 
Arab, ada dua kata yang bermakna karakter, yaitu أخالق dan طبیعة . Arti lain dari kedua kata tersebut 

adalah watak, pembawaan, kebiasaan  (Munawwir, 2002). Karakter tersebut merupakan nilai baik atau 
buruk yang diwujudkan dalam bentuk prilaku individu dan sudah menjadi kebiasannya  (Kesuma & dkk, 

2011). 

Secara istilah, Wynne dalam buku yang berjudul “pendidikan karakter solusi yang tepat untuk 
membangun bangsa, mengambil istilah karakter dari bahasa yunani “charassein” yang artinya “to mark” 

(menandai atau mengukir), yang lebih berfokus pada melihat tindakan atau tingkah laku. 
Wynne mengatakan bahwa ada dua pengertian karakter.Pertama, istilah karakter menunjukkan 

bagaimana bertingkah laku. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus, maka orang 

tersebut memanifestasikan karakter jelek, sebaliknya apabila seseoran berprilaku jujur, suka menolong, 
maka orang tersebut mamanifestasikan karakter yang mulia.Kedua, istilah karakter erat kaitannya dengan 

“personality”. Seseorang bisa disebut “orang berkarakter” kalau tingkah lakunya sesuai dengan kaidah 
moral (Megawati, 2007). 

Sedangkan menurut Ratna megawati karakter mirip dengan ahlak, yang berarti tabiat atau 

kebiasaan melakukan hal-hal yang baik. Imam al-Gazali menggambarkan karakter (akhlak) dengan 
tingkahlaku seseorang yang berasal dari hati yang baik   (Megawati, Pendidikan Karakter Solusi yang 

tepat Untuk Membangun Bangsa, Tth.). Al-Gazali juga berpandangan bahwa karakter (akhlak) adalah 

sesuatu yang bersemayam di dalam jiwa, yang dengannya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah 
tanpa dipikirkan  (Al-Gazali, Tth). 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa karakter adalahkualitas atau kekuatan 
mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individuyang merupakan kepribadian khusus yang menjadi 
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pendorong atau  penggerak,serta  yang  membedakan  seseorang  dengan  orang  lain.  Dengan  demikian, 

seseorangdapat dikatakan berkarakter jika telah berhasil menyerap nilai-nilai dankeyakinan yang 

dikehendaki  oleh  masyarakat  serta  digunakan  sebagai  kekuatanmoral  dalam  hidupnya.  Misalnya, 
seseorang dapat disebut berkarakter sopan apabila saat dirinya diuji dengan berbagai perlakuan yang 

membebaskannya untuk berbuat tidak sopan, namun ia tetap memilih untuk sopan. 
 

Karakter dipengaruhi oleh faktor genetis dan faktor lingkungan seseorang. Pada sisi faktor 
lingkungan  maka  karakter  banyak  dibentuk  oleh  orang  lain  atau  benda-benda  yang  berintegrasi 

dengannya  (Megawangi, 2005). Karenaa itu, Penerapan pendidikan karakter harus secara bersama-sama 
diterapkan di lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah. Adapun penerapan strategi pendidikan 

karakter di sekolah tidak cukup melalui media verbal atau penjelasan guru di dalam kelas saja, melainkan 
harus terintegrasi ke seluruh aspek sekolah, seperti 1) bahan ajar, media dan sumber belajar siswa, 2) 

kegiatan  muatan  lokal  dan  pengembangan  diri,  3)  pelayanan,  pengelolaan  dan  pengajaran,  dan  3) 
kerjasama sekolah dengan orang tua peserta didik, dan masyarakat dalam hal membudayakan/ 

membiasakan nilai-nilai karakter di lingkungan sekolah, lingkungan rumah tangga dan lingkungan 
masyarakat  (Tim Kementerian Pendidikan Nasional, 2011). 

 

D.   INTEGRASI PENDIDIKAN KARAKTER KE DALAM MEDIA PEMBELAJARAN 
Integrasi pendidikan karakter ke dalam media pembelajaran meliputi bidang substansi materi, 

model dan teknik penggunaan media pembelajaran. Untuk mengintegrasikan media pembelajaran ke 
dalam   materi   maka   guru   harus   mampu   merancang   desain   atau   alur   naskah   media,   mampu 

mengoperasikan berbagai perangkat lunak yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran tersebut, 
dan mampu menggunakannya secara efektif dan efesien. 

Langkah-langkah pembuatan media pembelajaran meliputi kegiatan perencanaan, pembuatan dan 

uji coba. Pada kegiatan perencanaan guru harus mempertimbangkan kesesuaian materi media dengan 
kurikulum,   kompetensi dasar, karakteristik materi, dan karakteristik calon pengguna media. Adapun 

beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain level bahasa yang digunakan, kedalaman materi, 
sistematika penyajian dan pendekatan yang digunakan dalam menyajikan materi. 

Misalnya, tampilan awal media dapat dimulai dengan ajakan membaca bismillah dan doa belajar, 

kemudian dilanjutkan dengan gambar-gambar dan kalimat pertanyaan yang bertujuan untuk merangsang 
pikiran siswa menemukan konsep materi pelajaran. Selanjutnya disusul dengan penjelasan materi inti 

yang dikemas dengan menarik, nyata dan sistematis. Media untuk sarana latihan atau simulasi pemecahan 

kasus  juga  perlu  didesain  sedemikian  rupa  untuk  dapat  digunakan  oleh  siswa  secara  berkelompok 
sebelum menguji kompetensi siswa secara mandiri. 

Menurut Kusno dkk, integrasi pendidikan karakter ke dalam materi juga dapat dilakukan dengan 
memasukkan aspek didaktis pada penyajian materi, soal-soal atau tersendiri pada kolom karakter  (Kusno, 

2015). 
Contoh 1: Pada materi penjumlahan dua bilangan positif dapat disajikan melalui soal cerita: 

Aisyah anak Dermawan.  Pada  suatu  hari ia  memberikan  dua  permen   coklatnya  kepada  Anita  lalu 
memberikan tiga permen coklatnya kepada Nabila. Berapa jumlah permen coklat yang telah diberikan 

oleh Aisyah? 

Makna Matematis:  2 + 3  = 5               +               = 

 
Internaliasasi Karakter: Jika kamu selesai berbuat kebajikan susulilah dengan perbuatan kebajikan 

yang  lain  agar  kamu  beruntung.  Semua  amal  kebajikan  yang  kamu  buat  pasti  Allah  swt  akan 

menunjukkan hasilnya. 

Contoh 2: Pada materi pembagian dengan nol Konteks disajikaan dengan soal: Lukman anak 
yang jujur. Suatu saat ia pernah mendapatkan amanah dari ibu guru untuk membagikan tabanas Rp 

250.000, kepada temannya yang datang ke sekolah sebelum jam 06.00 wib. Sesampainya di sekolah ia 
menanyakan kepada temannya apakah ada yang datang ke sekolah sebelum jam 06.00 wib? Ternyata tak 

ada satupun yang datang sebelum jam 06.00 wib. Apakah uang yang diamanahkan kepada Lukman dapat 
dibagikan kepada teman-temannya? 
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Makna soal matematis:Karena tidak ada siswa yang datang ke sekolah sebelum jam 06.00 maka 

Lukman tidak membagikan uang tersebut kepada siapapun dan akhirnya mengembalikan uang tersebut 
kepada ibu guru. Atau dapat ditulis sebagai berikut: 

250.000                                                a 

------------ = tidak terdefinisi  atau             = tidak terdefinisi, a € R, dan a ≠ 0 

0                                                      0 

Internalisasi  Karakter:Janganlah  membagikan  sesuatu  kepada  orang  yang  berhak  karena  itu 
adalah korupsi. Ingatlah sabda nabi, baik orang yang menyuap  maupun yang disuap adalah neraka. 

Matematika adalah landasan berpikir rasional yang mampu membuktikan kebenaran dengan akal 
sehat.Sikap dan keputusan seseorang akan selalu dipengaruhi oleh bagaimana cara berpikir seseorang. 

Jika sejak dini proses berpikir ilmiah dielaborasikan dengan proses berpikir Islami maka pembentukan 

karakter intelektual muslim akan semakin tangguh. 
Adapun beberapa hal yang perlu dihindari dalam membuat media pembelajaran adalah: 

1.   Tampilan materi media kurang menarik 

Materi yang kurang menarik bisa disebabkan oleh ukuran font yang terlalu kecil atau kurang 

jelas, terlalu banyak menggunakan jenis variasi font dan font yag bercetak tebal, animasinya 

berlebihan, memasukkan efek suara yang tidak perlu atau kurang mendidik, terlalu banyak warna- 
warni yang membuat mata lelah, terlalu banyak teks, latar belakang terlalu terang atau terlalu 

gelap  (Noer, 2012). 

2.   Penyajian materi belum sistematis 
Penyajian materi media hendaknya dimulai dari pengenalan konsep yang dekat dengan kehidupan 

siswa dan secara teratur dikembangkan menuju penjelasan yang lebih detail untuk memberikan 
pemahaman konsep kepada siswa. Sarana latihan juga merupakan komponen penting yang harus 

didesain untuk menantang rasa ingin tahu siswa dalam memecahkan berbagai persoalan yang 

berkaitan dengan materi. 
3.   Materi media bertentangan dengan nilai-nilai karakter 

Materi media pembelajaran lebih cenderung menggunakan gambar dari pada teks. Karena itu 
pemilihan gambar dan kata-kata yang digunakan harus disesuaikan dengan nilai-nilai karakter 

yang terkandung pada ajaran agama, pancasila dan buddaya. Begitu pula dengan penggunaan 

suara rekaman atau suara pengiring juga harus dipertimbangkan kesesuaiannya dengan nilai-nilai 
karakter yang ada. Misalnya dalam soal latihan yang berbentuk pilihan ganda, pada jawaban yang 

salah tidak boleh diberikan suara sorakan atau kata-kata yang menyinggung dan menjatuhkan 
semangat siswa. Melainkan suara atau kata-kata pada jawaban yang salah tersebut harus diisi 

dengan kata-kata yang positif, seperti kata “ou ouu.. coba lagi!”. 
Dari sisi model, media pembelajaran yang dirancang harus memenuhi prinsip kemudahan, baik 

secara bekelompok atau mandiri. Strukturnya juga mampu merangsang rasa ingin tahu siswa, dan 
mendorong siswa untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. Untuk mencapai hal ini maka diperlukan 

kemampuan  guru  dalam merancang  naskah  media  (flow chart/  storyboard). Setelah naskah tersebut 
selesai, hendaknya guru berdiskusi dan meminta penilaian ahli media atau teman sejawat tentang 

objektivitas dan realibilatas naskah yang dikembangkannya sebelum membuat produknya. 

Adapun model-model pembelajaran yang dapat dikembangkan oleh guru menggunakan media 
pembelajaran adalah sebagai berikut  (Darmawan, 2015). 

1.   Model tutorial 

Tahapan  pembelajaran  dengan  model  tutorial  adalah:  1)  petunjuk  penggunaan  media,  2) 
penyajian informasi materi pelajaran, 3) pertanyaan dan respons-respons, 4) penilaian respons, 5) 

pemberian balikan respons, 6) pengulangan, 7)  segment pengaturan pelajaran, 8) pengenalan, 9) 

penutup. 
2.   Model simulasi 

Adapun tahapan pembelajaran untuk model simulasi adalah: 1) petunjuk, 2) pengenalan materi 

pelajaran,  3)  kegiataan-kegiatan  yang  diperlukan,  4)  kegiatan  siswa,  5)  penilaian  terhadap 
kegiatan siswa, dan 6) penutup. Model ini biasanya bertujuan untuk memberikan keterampilan 
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kepada  siswa  dalam  memahami  dan  melaksanakan  sebuah  proses  kegiatan.  Karena  itu, 

hendaknya pemilihan model ini mempertimbangkan jenis materi dan tujuan pembelajaran yang 
diharapkan. 

3.   Mode games 

Tahapan pembelajaran untuk model permainan (games) adalah: 1) petunjuk penggunaan media, 

2) pilihan permainan, 3) kontrol permainan, 4) penilaian respons, 5) pengulangan, 7)  penutup. 

Tahapan ini cocok digunakan untuk materi pelajaaran yang bertujuan untuk melatih keterampilan 
siswa. 

4.   Model drills. 

Tahapan pembelajaran dengan model drill adalah sebagai berikut: 1) Penyajian masalah-masalah 
dalam bentuk latihan soal pada tingkat tertentu dari penampilan siswa, 2) siswa mengerjakan 

soal-soal latihan, 3) program meerekam respon yang diberikan siswa, menevaluasi dan kemudian 

memberikan hasil dan umpan balik, 4) jika jawaban yang diberikan siswa benar, maka program 

akan menyajikan materi seanjutnya dan jika jawaban siswa salah, maka program menyediakan 

fasilitas  untuk  mengulangi  latihan  atau  kembali  ke  materi  pelajaran  setelah  siswa  selesai 
menjawab   satu   tahapan  latihan.   Fasilitas   remedial   penting   diberikan  agar   siswa   dapat 

meningkatkan pengetahuannya secara berulang-ulang dan hasil pembelajaran menjadi tuntas. 

Sedangkan dari sisi teknik penggunaan, media pembelajaran harus dioptimalkan secara maksimal 
untuk  mencapai  hasil  belajar  dan  membentuk  karakter  positif  siswa.  Adapun  strategi  yang  dapat 

digunakan  guru  membentuk  karakter  siswa  melalui  penggunaan  media  pembelajaran adalah sebagai 

berikut. 
1.   Menggunakan pendekatan kontekstual 

Strategi pendekatan kontekstual tersebut dilaksanakan dengan cara mengaitkan materi dengan 
kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya, guru memulai penjelasan materi bilangan bulat melalui 
cerita tentang metode pengukuran kedalaman air laut dan tinggi gunung untuk mengantarkan 

konsep bilangan positif dan negatif. 

2.   Memanajemen waktu 
Perencanaan  dan  pengelolaan  waktu   merupakan   salah  satu  faktor   yang  sangat  penting 

diperhatikan dalam menggunakaan media pembelajaran. Guru tidak boleh terlena dengan 
keinginan bermaian siswa dan berbagai problema dimunculkan oleh media. Karena itu, waktu 

yang   tersedia   harus   benar-benar   dioptimalkan   untuk   menuntaskan   pencapaian   tujuan 

pembelajaran dan mengembangkan karakteristik siswa. 

3.   Memberikan perhatian yang adil terhadap setiap individu 

Kecenderungan guru dalam memperhatikan siswa tertentu juga dapat mengundang kecemburuan 
di antara siswa. Karena itu, guru semestinya memberikan perlakuan yang sama di hadapan siswa. 
Apabila guru ingin memberikan perhatian lebih kepada siswa yang mengalami keterlambatan 

maka hendaknya itu diberikan pada sesi waktu tertentu, yakni bisa pada waktu tertentu setelah 
proses pembelajaran. 

 
E.   PENUTUP 

Salah satu ciri pembelajaran di abad 21 adalah penggunaan berbagai ragam sumber dan media 
pembelajaran dalam proses pembelajaran. Proses interaksi siswa dengan berbagai ssumber dan media 
tersebut tanpa disadari telah memberikan pengaruh yang baik dan juga buruk terhadap karakteristik siswa. 

Oleh sebab itu, maka penting untuk mengintegrasikan karakter ke dalam media pembelajaran untuk 
mendukung pelaksanaan pendidikan karakter. 

Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam mengintegrasikan karakter tersebut adalah 
sebagai berikut. 

1.   Aspek pengembangan materi 
Adapun beberapa kriteria pengintegrasian pendidikan karakter ke dalam materi media 

pembelajaran adalah dengan cara memastikan  materi pelajaran bersifat objektif, sistematis, 
motivatif, jelas, sesuai umur pengguna, dan mengandung nilai-nilai edukatif dan religius. 



106  

2.   Aspek pemilihan model 

Model media pembelajaran yang dirancang harus memenuhi prinsip kemudahan digunakan 

dalam sebuah kelompok dan mandiri, strukturnya mampu merangsang rasa ingin tahu siswa, 
mendorong siswa untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. Adapun beberapa model yang 
dapat digunakan guru antara lain adalah; model games, model drill, dan tutorial. 

3.   Aspek penggunaan 

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dala menggunakan media pembelajaran adalah 
strategi pendekatan yang digunakan harus kontekstual, yaitu dengan mengaitkan materi media 

dengan   kehidupan   sehari-hari   siswa.   Begitu   pula   dengan   pengelolaan   waktu   perlu 

dioptimalkan  untuk  menuntaskan  pencapaian  tujuan  pembelajaran  dan  pengembangan 
karakter siswa. Perlakuan dan perhatian guru dalam mengajar menggunakan media 

pembelajaran hendaknya  adil untuk semua siswa dan tertuju pada pencapaian pembelajaran. 
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ABSTRAK 
Kebanyakan  siswa  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  beranggapan  bahwa 

pelajaran matematika tidak penting, karena setelah lulus SMK mereka akan bekerja, yang 

terpenting hanya pelajaran praktek atau pelajaran di bengkel sesuai jurusannya sebagai 
modal utama untuk kelak bekerja di perusahaan. Padahaldalam jenis keterampilan apa pun 

yang  dipelajari  siswa  SMK,  matematika  masih  sangat  dibutuhkan.  Berdasarkan  hasil 
observasi awal di kelas XI Teknik Otomasi Industri (TOI) SMKN 2 Depok Sleman tahun 
pelajaran  2013/2014,  masih  banyak  siswa  yang  terlihat  kurang  bersemangat  dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Selain itu, hasil UTS mereka pun menunjukkan masih 

sedikit siswa yang tuntas tanpa remidi, yaitu sekitar 6,67%. Salah satu cara menumbuhkan 
kepedulian terhadap  belajar  matematika  pada  diri siswa  adalah dengan  mengubah cara 

mengajar guru menjadi lebih menyenangkan dan memungkinkan siswa lebih memahami 

matematika dengan lebih baik. Salah satu model pembelajaran yang menyenangkan adalah 
model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT). Model pembelajaran 

tipe NHT ini bisa membuat proses belajar mengajar menjadi lebih semarak dengan adanya 

persaingan antarkelompok dan terjadi transfer ilmu pengetahuan antara siswa yang lebih 

menguasai materi dan siswa kurang menguasai materi dalam proses belajar dan diskusi di 
dalam kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

matematika siswadengan menggunaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT.Penelitian 

ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI Program 
Teknik Otomasi Industri SMKN 2 Depok, Slemantahun pelajaran 2013/2014. Instrumen 

penelitian yang digunakan adalah lembar observasi, tes hasil belajar, dan angket. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat 
meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika siswa. 

 
Kata-kata kunci: model pembelajaran kooperatif tipe NHT, motivasi, hasil belajar. 

 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Pendidikan  merupakan  bagian  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  suatu  bangsa.  Melalui 

pendidikan diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman serta perubahan yang terjadi. 

Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di 

Indonesia tak terlepas dari pengaruh global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan 
budaya. Kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan sangat ditentukan oleh kualitas 

pendidikan yang dimiliki oleh bangsa. Setiap lembaga pendidikan berperan penting dalam usaha 

peningkatan kualitas pendidikan tersebut. 
Lembaga  pendidikan  di  Indonesia  baik  formal  maupun  non  formal  diselenggarakan  oleh 

Pemerintah dan Swasta. Pendidikan formal meliputi pendidikan yang dilaksanakan di sekolah yang terdiri 

atas pendidikan dasar yang dilaksanakan di Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat, dan Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat, pendidikan menengah dilaksanakan pada Sekolah 
Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat dan pendidikan tinggi yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi 
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(PT), sedangkan pendidikan non formal mencakup kursus-kursus yang penekanannya pada keterampilan 

dan keahlian pada bidang tertentu. 

Salah satu jenis  pendidikan pada tingkat  menengah atas dalam ruang lingkup pembangunan 
nasional di bidang pendidikan adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pendidikan kejuruan 
merupakan  pendidikan  menengah  yang  mempersiapkan  peserta  didik  terutama  untuk  bekerja  dalam 

bidang tertentu. Permendiknas No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Mata Pelajaran Matematika 
menyatakan bahwa pelajaran matematika SMK bertujuan agar para siswa SMK: 

1.   Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep 
atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah. 

2.   Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat 
generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

3.   Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. 

4.   Mengomunikasikan  gagasan  dengan  simbol,  tabel,  diagram,  atau  media  lain  untuk  memperjelas 
keadaan atau masalah. 

5.   Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, 

perhatian,  dan  minat  dalam  mempelajari  matematika,  serta  sikap  ulet  dan  percaya  diri  dalam 
pemecahan masalah. 

Secara umum realisasi di lapangan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), antara lain sebagai 
berikut. 

1.   Standar kompetensi matematika SMK minimal yang harus dimiliki dan dikuasai oleh siswa SMK 

adalah  materi-materi  matematika  dengan  memperhatikan  struktur  keilmuan,  tingkat  kedalaman 

materi, serta sifat esensial materi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 
2.   Materi yang perlu dipelajari dan dikuasai siswa adalah operasi bilangan real, aproksimasi kesalahan, 

persamaan dan pertiksamaan, matriks, program linier, logika matematika, relasi dan fungsi, barisan 

dan  deret  geometri,  dimensi  dua  dan  tiga,  peluang,  statistika  materi  tersebut  merupakan  materi 

minimum yang harus dipelajari dan dikuasai oleh seluruh siswa SMK pada semua program keahlian. 
Matematika pada jenjang SMK sangat penting, karena kemampuan penguasaan matematika di SMK 

menjadi landasan penting dalam mempelajari matematika ke jenjang yang lebih tinggi maupun untuk 

diaplikasikan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Namun, hal ini bertentangan dengan pemikiran para 

siswa. Kebanyakan siswa SMK beranggapan bahwa pelajaran matematika tidak penting, karena setelah 
lulus SMK mereka akan bekerja, yang terpenting hanya pelajaran praktek atau pelajaran di bengkel sesuai 

jurusannya sebagai modal utama untuk kelak akan bekerja di perusahaan. Padahal menurut direktur SMK 

Depdiknas yang disampaikan pada pembukaan lomba OSTN (Olimpiade Sains Terapan Nasional) tingkat 
SMK di ITS Surabaya 29-30 Nopember 2008, bahwa dalam jenis keterampilan apa pun yang dipelajari 

siswa SMK, matematika dan sains masih sangat dibutuhkan. Sebagai contoh untuk menjadi ahli mesin, 

seorang siswa SMK perlu menguasai matematika, misalnya saja untuk menghitung efektifitas kinerja 

mesin, daya mesin, dan lain-lain. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menumbuhkan kepedulian 
terhadap belajar matematika pada diri siswa. 

Berdasarkan hasil observasi awal di kelas XI Teknik Otomasi Industri (TOI) SMKN 2 Depok 
Sleman tahun pelajaran 2013/2014, masih banyak siswa yang terlihat kurang bersemangat dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Masih banyak siswa yang minta izin keluar kelas, malas menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dari guru, dan lain-lain. Selain itu, hasil UTS mereka pun menunjukkan masih 
sedikit siswa yang tuntas belajar tanpa remidi, yaitu sekitar 6,67%.   Hal ini mengindikasikan bahwa 

motivasi dan hasil belajar matematika siswa masih rendah. Sehingga guru perlu memikirkan cara agar 

motivasi dan hasil belajar matematika siswa menjadi lebih meningkat. 
Banyak cara yang bisa menumbuhkan kepedulian terhadap belajar matematika pada diri siswa. Di 

antaranya  adalah  dengan  mengubah  cara  mengajar  guru  menjadi  lebih  menyenangkan.  Tentu  titik 

beratnya bukan hanya pada proses pembelajaran yang menyenangkan, tetapi juga yang mampu membuat 
siswa lebih memahami matematika dengan lebih baik. Banyak siswa yang menyenangi suatu pelajaran 

karena berawal dari rasa senang terhadap cara yang dilakukan guru dalam menyampaikan pelajaran, 
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sehingga  merasa  termotivasi untuk  mengikuti pelajaran yang akhirnya  akan berpengaruh pada  hasil 

belajar. Dampak dari motivasi siswa terhadap hasil belajar tersebut sejalan dengan pendapat dari Bomia et 

al (Yunus, 2009) yang menyebutkan bahwa motivasimengacu pada"kemauansiswa, kebutuhan, 
keinginandankeharusan   untukberpartisipasi   dalam,   danmenjadisuksesdalam   proses   pembelajaran". 

Menurut Dimyati & Mudjiono (2009), pentingnya motivasi belajar bagi siswa adalah sebagai berikut. 

1.  Menyadarkankedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir. 

2.  Menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar, yang dibandingkan dengan teman sebaya. 
3.  Mengarahkan kegiatan belajar. 

4.  Membesarkan semangat belajar. 

5.  Menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar. 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk memotivasi belajar siswa lebih baik dapat 

dilakukan dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga siswa terhindar dari kesan 

menghindari pelajaran matematika dan juga rasa bosan. Salah satu model pembelajaran yang 

menyenangkan adalah model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT). Adapun 

langkah-langkah pelaksanaan NHT adalah sebagai berikut (Ibrahim, dkk., 2001). 

1.  Penomoran. Guru membagi siswa ke dalam kelompok beranggotakan 3-5 orang dan setiap anggota 

kelompok diberi nomor 1-5. 

2.  Mengajukan   pertanyaan.   Guru   mengajukan   sebuah   pertanyaan   kepada   siswa.   Pertanyaan 
dapatbervariasi. Pertanyaan dapat spesifik dan dalam bentuk kalimat tanya atau bentuk arahan. 

3.  Berpikir bersama. Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan itu danmeyakinkan 
tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban itu. 

4.  Menjawab. Guru memanggil siswa dengan nomor tertentu, kemudian siswa yangnomornya sesuai 
mengacungkan tangannya dan mencoba untuk menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas. 

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT ini bisa membuat proses belajar mengajar menjadi lebih 
semarak dengan adanya persaingan antarkelompok. Siswa akan semakin termotivasi untuk menguasai 

materi  pelajaran  karena   setelah  kegiatan  diskusi   akan  diadakan  pengundian  siapa   siswa   yang 
menyelesaikan soal ke depan kelas dan kemudian mempresentasikannya. Selain itu juga terjadi transfer 
ilmu pengetahuan antara siswa yang lebih menguasai materi dan siswa kurang menguasai materi dalam 

proses belajar dan diskusi di dalam kelompok. Hal ini selaras dengan pernyataan Slavin (2006) yang 
menyebutkan bahwa “in cooperative learning, students work together in small groups to help each other 

learn, quite different approaches to cooperative learning exist. Most involve students in four-member, 

mixed-ability groups”. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok 
kecil untuk membantu satu sama lain belajar, melibatkan siswa ke dalam kelompok yang beranggotakan 

empat orang dengan kemampuan heterogen. Hal ini akan menuntut siswa untuk menguasai semua materi 

pelajaran matematika yang diberikan. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka akan dilaksanakan upaya 

peningkatan motivasi dan hasil belajar matematika pada siswa kelas XI Teknik Otomasi Industri SMKN 2 
Depok Sleman tahun pelajaran 2013/2014 dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
NHT. 

 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini didesain melalui 2 
siklus. Masing-masing siklus meliputi perencanaan, tindakan, pengamatan, analisis dan refleksi. Tiap-tiap 
siklus diberikan tindakan yang diwujudkan dalam kegiatan belajar mengajar selama dua kali pertemuan. 

Waktu dan Lokasi Penelitian 
Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2013 dikelas XIProgram Teknik Otomasi Industri 

SMKN 2 Tahun Pelajaran 2013/2014 DepokSleman yang berlokasi di Jl. STM Pembangunan, Mrican, 
Catur Tunggal, Depok Sleman Yogyakarta. 

 
Subjek Penelitian 

Subyek penelitian adalah siswa XIProgram Teknik Otomasi Industri SMKN 2 DepokSleman 
yang terdiri dari 30 siswa pada Semester Gasal Tahun Pelajaran 2013/2014. 
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Teknik Pengumpulan Data 

Data tentang motivasi belajar siswa diperoleh melalui angket yang menggunakan skala Likert 
dengan pilihan pernyataan berupa  berupa “Selalu” (nilai skor  5),  “Sering” (nilai skor  4),  “Kadang- 

kadang” (nilai skor 3), “Jarang” (nilai skor 2), dan “Tidak Pernah” (nilai skor 1). Pernyataan yang 

diberikan berjumlah 20 pernyataan. Ada pernyataan positif dan juga pernyataan negatif.Untuk pernyataan 
negatif maka skornya dibalik menjadi “Selalu” (nilai skor 1), “Sering” (nilai skor 2), “Kadang-kadang” 
(nilai skor 3), “Jarang” (nilai skor 4), dan “Tidak Pernah” (nilai skor 5). 

Data tentang hasil belajar siswa dikumpulkan melalui instrumen soal tes individu. Soal dibuat 
berdasarkan indikator-indikator yang diturunkan dari Kompetensi Dasar.Sedangkan data tentang 

keterlaksanaan kegiatan pembelajaran dengan model  pembelajaran kooperatif tipe NHT  didapat dari 
observasi langsung pada setiap pertemuan. 

Teknik Analisis Data 
Data yang berbentuk kualitatif dari angket motivasi diperoleh dengan menghitung skor motivasi 

siswa untuk keseluruhan pernyataan. 
 

 
 
 

Keterangan: 

N  : skor motivasi siswa  : skor siswa untuk pernyataan ke-

i 

ଶ 
 

 =   
 

 

Untuk data kuantitatif berupa hasil nilai tes siswa dianalisis dengan analisis deskriptif komparatif 

yaitu membandingkan data kuantitatif pada siklus I dan siklus II. Untuk memberikan penilaian hasil 
belajar siswa digunakan rumus dari Usman dan Setiawati (2001) yaitu dengan rumus: 

skor perolehan 
N 

skor maksimal 
 100 

keterangan: N = nilai akhir. 

Kemudian nilai tes siswa tersebut dianalisis menggunakan teknik persentase. Perhitungan 

persentase menggunakan rumus dari Sudijono (2004), yaitu: 
 
 
 

keterangan: 

P   
f 
N 

 

 100 % 

P = angka persentase 

f  = frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N = jumlah frekuensi/banyaknya individu 
Data tentang persentase keterlaksanaan pembelajaran matematika dengan menggunakan 

model kooperatif tipe NHT juga dianalisis dengan menggunakan rumus persentase dari Sudijono tersebut. 

Indikator Keberhasilan 
1. Indikator Keberhasilan Variabel yang Diteliti: 

a.  Variabel motivasi: 

1) Dalam proses pembelajaran diciptakan suasana kompetitif antar kelompok sehingga kelompok 
yang skornya paling tinggi mendapat penghargaan dari guru 

2) Indikator keberhasilannya:apabila≥70% dari jumlah seluruh siswa memperoleh skor motivasi 

≥70. 

3) Instrumen: angket motivasi 
b.  Variabel hasil belajar: 

1) Siswa diuji dengan soal post tes sesuai materi pembelajaran 

2) Indikator keberhasilannya:apabila ≥70% dari jumlah seluruh siswa memperoleh skor posttes 
≥78 (KKM). 

3) Instrumen : Tes berupa soal uraian. 
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2.  Indikator Keberhasilan Proses: 
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a.  Proses pelaksanaan pembelajaran matematika dengan menggunakan NHT harus sesuai RPP yang 

dibuat pada setiap siklus. 

b.  Proses  tersebut  dinyatakan  terlaksana  sesuai  rencana  bila  ≥  90%  dari  jumlah  seluruh  urutan 

kegiatan  dalam  siklus  dilaksanakan  sesuai  urutan  kegiatan  yang  telah  ditentukan  dengan 
menggunakan instrumen  lembar observasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam penelitian ini, yang bertindak sebagai guru pengajar matematika atau pelaksana kegiatan 

adalah peneliti sendiri. Sedangkan yang bertugas sebagai observer untuk mengamati keterlaksanaan 

kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah M.Saufi, 
S.Pd. Sebagai acuan dalam kegiatan pengamatan ini, digunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan 

sebelumnya sehingga hasil observasi akan lebih terarah. 
1.  Siklus 1 

Siklus 1 terdiri dari dua pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 21 dan 26 Oktober 2013. 
Materi  yang  disajikan  pada  pertemuan  pertama  yaitu  tentang  pengertian  relasi,  pengertian  fungsi, 

penyajian relasi  dan fungsi  dengan  menggunakan  diagram panah,  diagram Cartesius,  dan  himpunan 

pasangan berurutan, domain, kodomain, range, serta sifat-sifat fungsi (injektif, surjektif, dan bijektif). 
Pada pertemuan kedua membahas bentuk umum fungsi linier, grafik fungsi linier, gradien garis lurus, 

persamaan garis lurus, dan posisi dua buah garis dalam satu bidang. Pertemuan kedua terdiri dari 3 jam 
pelajaran, namun hanya dua jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, sedangkan satu 

jam pelajarannya digunakan untuk evaluasi akhir siklus 1. 

Siklus 1 terdiri dari empat tahapan sebagai berikut. 
a.    Rencana Tindakan 

Rencana tindakan yang dilakukan pada siklus 1 yaitu: 

1) melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui standar kompetensi dan kompetensi dasar yang 
akan disampaikan kepada siswa pada proses pembelajaran. 

2) membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 

3) menyusun lembar kerja siswa (LKS) untuk kegiatan diskusi kelompok siswa, 
4) menyiapkan instrumen penelitian (soal tes, angket, dan lembar observasi), 
5) menyiapkan alat bantu mengajar (nomor siswa, nama kelompok, spidol, dan lain-lain), 

6) membagi kelompok siswa di kelas berdasarkan nilai ulangan terakhir, 
7) mengadakan pembagian tugas antara pengajar dan pengamat (observer). 

b.    Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dilaksanakan sesuai 
dengan rencana yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pembelajaran dilaksanakan dengan prosedur 

sebagai berikut. 
1)    kegiatan pendahuluan 

Kegiatan  ini  dilakukan  oleh  guru  untuk  mengecek  kehadiran  siswa,  menyampaikan 
tujuan pembelajaran kepada siswa, menginformasikan model pembelajaran kooperatif tipe NHT, 

memberikan semangat kepada siswa, serta memberikan apersepsi berkaitan dengan materi yang akan 
disampaikan. 

2) kegiatan inti 

Rangkaian kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut. 

a) siswa  dibagi  menjadi  6  kelompok  di  mana  setiap  kelompok  terdiri  dari  5  siswa  yang 

kemampuan  akademiknya  terdiri  dari  siswa  berkemampuan  tinggi,  sedang  dan  rendah, 
masing-masing siswa mendapatkan nomor. 

b) siswa  menyimak  informasi  yang  disampaikan  guru  berkaitan  dengan  materi  yang  akan 
dipelajari 

c)  setiap kelompok mendapatkan LKS, masing-masing kelompok berdiskusi untuk mempelajari 

materi dan menjawab soal-soal yang ada di dalam LKS tersebut. Selama diskusi berlangsung, 
guru memantau kerja siswa dan membimbing siswa yang mengalami kesulitan. 
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d) guru mengundi nomor siswa dan nama kelompok yang akan maju untuk mempresentasikan 

jawaban kelompoknya dan meminta siswa di kelompok lain yang bernomor sama untuk 
menanggapi. 

e)  Guru mengecek kebenaran jawaban siswa. 

3) kegiatan penutup 

Siswa menyimpulkan materi yang baru saja dipelajari dengan bimbingan guru. Selain itu, 

siswa juga melaksanakan tes individu sebagai bentuk penilaian terhadap penguasaan materi yang 
telah dipelajari pada pertemuan tersebut. 

4) evaluasi siklus 1 

Evaluasi siklus 1 dilaksanakan pada satu jam pelajaran terakhir pada pertemuan kedua 
(pertemuan kedua terdiri dari tiga jam pelajaran) untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah 

kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

5) pemberian penghargaan kelompok 
Guru   memberikan   penghargaan   kepada   semua   kelompok   berupa   hadiah   kepada 

kelompok yang mendapat skor tertinggi. Skor kelompok dihitung dengan menjumlahkan skor 
peningkatan tiap-tiap individu anggota kelompok dan membaginya dengan jumlah anggota 

kelompok tersebut. 
c.   Observasi dan Evaluasi 

Untuk pertemuan pertama, peneliti membagi kelompok setelah menjelaskan materi secara umum. 

Padahal seharusnya peneliti membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok terlebih dahulu baru kemudian 
menjelaskan materi. Pada saat peneliti menjelaskan materi pembelajaran secara umum, terlihat masih ada 

siswa yang agak malas mengikuti pembelajaran. Hal ini terlihat dari masih ada beberapa siswa yang 
kurang memperhatikan. Begitu juga pada saat disuruh membentuk kelompok, mereka terlihat bingung dan 

malas membentuk kelompok. Hal ini disebabkan pembentukan kelompok bukan berdasarkan keinginan 
mereka,  melainkan  berdasarkan nilai  UTS  mereka  sebelumnya.  Namun,  ketika  peneliti  menjelaskan 

aturan dalam pembelajaran NHT dan mulai membagikan ikat kepala yang sudah ditempeli nomor kepada 
semua siswa, mereka mulai terlihat antusias dan bersemangat. Pada saat diskusi kelompok, siswa sudah 

mulai  termotivasi  untuk  bekerja  bersama-sama  mendiskusikan  soal-soal  yang  diberikan.  Namun 
demikian,  masih  terdapat  beberapa  siswa  yang  hanya  melihat  dan  menunggu  hasil  jawaban  dari 

temannya.   Walaupun   pada   awalnya   siswa   masih   agak   malu   untuk   maju   ke   depan   dalam 
mempresentasikan jawabannya, siswa tetap berani maju dan menjelaskan di depan kelas. 

Berbeda dengan pada pertemuan pertama di mana terdapat dua orang siswa tidak masuk kelas, 

pada pertemuan keduaini semua siswa hadir dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Secara umum, 
pembelajaran pada pertemuan kedua ini sudah  lebih baik  daripada pertemuan  kedua. Peneliti sudah 

mengajar sesuai dengan langkah-langkah yang direncanakan dalam RPP. Lebih jelasnya dapat dilihat 
pada Tabel 1. Selain itu, siswa juga mulai antusias untuk belajar dengan menggunakan model NHT ini 

sejak awal pembelajaran. 

Tabel 1. Persentase Keterlaksanaan Proses Pembelajaran 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

88,23% 94,11% 
Pada jam terakhir pertemuan kedua ini, dilaksanakan evaluasi siklus 1. Siswa diminta untuk 

mengerjakan tes akhir siklus dan mengisi angket motivasi belajar matematika. Hal ini dilakukan untuk 
melihat  perkembangan  hasil  belajar  siswa.  Nilai  evaluasi juga  menentukan  skor  untuk penghargaan 

kelompok. Secara ringkas skor dan penghargaan kelompok dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2. Skor dan Penghargaan Kelompok Siklus 1 

No Kelompok Skor Kelompok Penghargaan Kelompok 

1 A 75,8 Kelompok Super 

2 B 74,2 Kelompok Hebat 

3 C 72,6 Kelompok Hebat 
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4 D 75,8 Kelompok Super 

5 E 72,8 Kelompok Hebat 

6 F 76,4 Kelompok Super 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa semua kelompok berhasil memenuhi kriteria 

penghargaan kooperatif. Penghargaan ini diberikan dengan harapan mereka akan lebih bersemangat untuk 
mengikuti pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya pada siklus 2. 

Tabel 3. Persentase Ketuntasan Belajar Siswa Siklus 1 

Kriteria Nilai Jumlah Siswa Persentase (%) 

Tuntas ≥78 12 40% 

Tidak Tuntas <78 18 60% 

Jumlah 30 100,0 
Secara klasikal, ketuntasan belajar siswa hanya 40% atau sebanyak 12 orang siswa yang 

mencapai ketuntasan belajar, dengan perolehan nilai tertinggi sebesar 88 dan nilai terendah yaitu 60. Hal 

ini salah satunya disebabkan oleh ada beberapa siswa yang tidak masuk pada pertemuan pertama, 

sehingga mereka kurang menguasai materi pelajaran khususnya pada materi tentang pengenalan konsep 

relasi dan fungsi beserta sifat-sifat fungsi. Selain itu, ketidaksiapan siswa dalam menghadapi tes akhir 
siklus yang bersifat close book juga menjadi kendala, sehingga masih banyak siswa yang terlihat salah 

menerapkan rumus, kurang teliti, dan lain-lain. Persentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal pada 

siklus 1 belum mencapai 70% sehingga siswa belum tuntas secara klasikal. Akan tetapi, perolehan nilai 
tes individu siswa pada setiap pertemuan pada siklus 1 sudah tinggi. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 4. Persentase Ketuntasan TesIndividu pada Setiap Pertemuan Siklus 1 

Pertemuan Jumlah Siswa yang Tuntas Persentase (%) 

1 24 80% 

2 27 90% 

Perbedaan ketuntasan belajar antara tes individu siswa setiap pertemuan dan tes akhir siklus 1 ini 
disebabkan oleh sifat tes itu sendiri. Pada tes individu setiap akhir pertemuan siswa diperbolehkan untuk 

membuka  buku,  catatan,  dan  sumber  lain,  asalkan  siswa  tidak  saling  mencontek  satu  sama  lain. 

Sedangkan pada tes akhir siklus 1, siswa sama sekali tidak diperbolehkan untuk open-book dan tidak 
boleh mencontek. Di sini juga diperkirakan adanya ketidaksiapan siswa dalam menghadapi tes akhir 

siklus yang bersifat close-book tersebut. Sehingga menyebabkan skor yang diperoleh masih belum 
maksimal. 

Tabel 5. Persentase Motivasi Belajar Matematika Siswa 
Skor Motivasi Jumlah Siswa Persentase ≥ 70 13 43,33% 

< 70 17 56,67% 
Jumlah 30 100% 

Berdasarkan Tabel 5, terlihat hanya 13 orang siswa yang skor motivasi belajar matematikanya 

mencapai nilai skor 70 atau lebih. Hal ini masih lebih baik daripada prasurvey sebelum diadakannya 

penelitian, di mana hampir semua siswa terlihat bosan dan kurang termotivasi dalam belajar matematika. 

Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi di atas, didapat kesimpulan bahwa motivasi belajar 
siswa di kelas XI TOI bisa dikatakan belum berhasil karena belum memenuhi indikator keberhasilan yang 

ditetapkan dalam penelitian. Namun demikian, 43,33% siswa telah termotivasi dalam belajar matematika. 
Begitu  juga  evaluasi  hasil  belajar  siswa  pada  siklus  1  ini  belum  memenuhi  indikator  keberhasilan 
penelitian yang telah ditetapkan. 
d.    Refleksi 
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Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT belum 

sesuai harapan. Meskipun siswa terlihat belum begitu antusias saat diminta membentuk kelompok, karena 

pembentukan kelompok bukan atas pilihan mereka melainkan acak berdasarkan nilai UTS mereka 
sebelumnya. Namun, pada saat kegiatan kelompok, sebagian besar siswa sudah mau berdiskusi bersama, 

walaupun  masih  ada  beberapa  siswa  yang  hanya  melihat  temannya  mengerjakan  soal.  Kurangnya 

informasi berkaitan pengerjaan LKS juga menjadi salah satu masalah bagi siswa sehingga tidak sedikit 
siswa yang kebingungan dalam menyelesaikan soal-soal dalam LKS tersebut. Kurangnya perhatian yang 

diberikan  guru  untuk  siswa  membuat  aktivitas  siswa  kurang  terarah  sehingga  tujuan  belajar  belum 

berhasil secara maksimal.Pada saat pembahasan hasil presentasi di depan kelas, siswa berebut dalam 
menanggapi hasil pekerjaan temannya. Sehingga keadaan kelas menjadi sangat ribut. Dalam hal ini guru 

seharusnya mampu membuat agar diskusi kelas menjadi lebih terarah. 

Untuk  mengatasi  permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  pada  siklus  1,  peneliti  berdiskusi 

dengan observer agar pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 
pada siklus berikutnya dapat berjalan dengan lebih baik. Berdasarkan hasil evaluasi siklus 1 yang 

menunjukkan bahwa motivasi belajar matematika dan ketuntasan belajar siswa secara klasikal belum 
memenuhi  indikator  keberhasilan  yang  ditetapkan,  maka  peneliti  melanjutkan penelitian  ke siklus  2 
dengan harapan bahwa motivasi belajar matematika dan ketuntasan belajar matematika siswa akan lebih 

meningkat. 
2.  Siklus 2 

Siklus 2 terdiri dari dua pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2013 dan 02 
November 2013. Pelaksanaan proses pembelajaran pada siklus 2 sama dengan proses pembelajaran pada 

siklus 1, hanya bedanya terletak pada penyajian materi saja. Pada siklus 2, materi yang disajikan 

dipertemuan pertama yaitu tentang invers fungsi linier, pengertian fungsi kuadrat, dan sifat-sifat grafik 

fungsi kuadrat. Sedangkan pertemuan kedua membahas tentang menggambar grafik fungsi kuadrat dan 
menentukan persamaan fungsi kuadrat. Pada jam pelajaran terkhir pertemuan kedua dilaksanakan evaluasi 

akhir siklus 2. 

a.  Rencana Tindakan 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus 1, maka pada siklus 2 ini direncanakan kembali tindakan 
dengan perbaikan terhadap hal-hal yang dianggap masih kurang pada siklus 1, yaitu: 

1) kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT harus sesuai 
dengan RPP. 

2) pemberian informasi kepada siswa dalam mengerjakan LKS perlu diperjelas lagi 

3) pemberian perhatian dari guru untuk siswa pada saat kegiatan pembelajarn perlu ditingkatkan lagi. 

b.  Pelaksanaan Tindakan 
Pelaksanaan tindakan pada siklus 2, guru kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT sesuai dengan rencana yang telah dibuat 

sebelumnya. Pelaksanaan pembelajaran pada siklus 2 ini sama dengan pelaksanaan pembelajaran pada 
siklus 1. Hanya ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki sesuai dengan hasil refleksi pada siklus 

1. 

c.  Observasi dan Evaluasi 
Kegiatan pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tipe NHT pada siklus 2 sudah 

berjalan  dengan  lancar  sesuai  rencana  tindakan  yang  telah  dibuat.  Perbaikan-perbaikan  berdasarkan 

refleksi pada siklus 1 pun sudah dilakukan. Persentase keterlaksanaan proses pembelajaran dengan model 

kooperatif tipe NHT pada siklus 2 sudah mencapai 94,11%. Dari 17 poin yang menjadi pengamatan, ada 
satu  poin  yang belum sepenuhnya  terlaksana  dengan baik,  yaitu  tidak semua  soal pada  LKS  dapat 

dipresentasikan di depan kelas. Hal ini disebabkan waktu yang terbatas. 

Hasil motivasi belajar matematika siswa pada siklus 2 ini dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 6. Persentase Motivasi Belajar Matematika Siswa Siklus 2 

Skor Motivasi Jumlah Siswa Persentase ≥ 70 23 76,67% 
< 70 7 23,33% 
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Jumlah                                        30                                           100% 

Peningkatan motivasi belajar matematika siswa ini juga memberikan efek positif terhadap hasil 

belajar siswa. Hasil evaluasi siklus 2 memperlihatkan peningkatan dari evaluasi pada siklus 1, baik itu 
secara individu maupun hasil yang dicapai siswa secara kelompok. Secara ringkas skor dan penghargaan 

kelompok dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 7. Skor dan penghargaan kelompok siklus 2 

No Kelompok Skor Kelompok Penghargaan Kelompok 

1 A 84,4 Kelompok Super 

2 B 81,8 Kelompok Super 

3 C 79,8 Kelompok Super 

4 D 81,6 Kelompok Super 

5 E 79,8 Kelompok Super 

6 F 80,2 Kelompok Super 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa semua kelompok telah mendapat penghargaan sebagai 
kelompok super. Semua siswa sudah berusaha dengan baik agar kelompoknya mendapat penghargaan 
sebagai kelompok Super. Hasil ini sejalan dengan ketuntasan belajar siswa secara klasikal seperti yang 

tersaji dalam tabel berikut. 

Tabel 8. Persentase Ketuntasan Belajar Siswa Siklus 2 

Kriteria Nilai Jumlah Siswa Persentase (%) 

Tuntas ≥78 24 80% 

Tidak Tuntas <78 6 20% 

Jumlah 30 100,0 

Terlihat bahwa ketuntasan klasikal belajar matematika siswa pada siklus 2 ini telah mencapai 
indikator keberhasilan yang ditetapkan. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa pada tes akhir siklus 2 ini 
adalah 98 dan nilai terendahnya adalah   67. Beberapa perbaikan yang dilakukan pada siklus 2 seperti 

melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai RPP yang direncanakan, pemberian informasi dan perhatian 
oleh guru kepada siswa ternyata efektif sehingga hasil belajar siswa pada siklus 2 meningkat daripada 

siklus 1. Hal ini juga disebabkan oleh adanya kesiapan siswa dalam menghadapi tes akhir siklus yang 

bersifat close-book. Tentunya siswa telah belajar dari pengalaman mereka saat menghadapi tes akhir 
siklus 1 sebelumnya. Selain itu, ketuntasan tes individu siswa pada setiap pertemuan siklus 2 juga tinggi, 

seperti terlihat dalam tabel berikut. 

Tabel 9. Persentase Ketuntasan TesIndividu pada Setiap Pertemuan Siklus 2 

Pertemuan Jumlah Siswa yang Tuntas Persentase (%) 

1 30 100% 

2 28 93,33% 
Adanya  penurunan  jumlah  siswa  yang tuntas  dalam tes  individu  pada  pertemuan  keempat 

dibandingkan pertemuan ketiga tersebut diperkirakan diakibatkan oleh bobot materi yang lebih sulit, 
sehingga siswa kesulitan dalam menerapkan rumus dan kurang teliti dalam menyelesaikan soal yang 

diberikan. Namun secara garis besar, pencapaian ketuntasan siswa dalam menghadapi tes individu setiap 
akhir pertemuan tersebut sudah sangat tinggi. 

Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi di atas, didapat kesimpulan bahwa motivasi siswa di 

kelas XI TOI mengalami peningkatan pada setiap siklus. Begitu juga persentase ketuntasan belajar siswa 
secara klasikal pada siklus 2 mengalami peningkatan serta sudah melebihi 70% sehingga siswa dikatakan 

tuntas secara klasikal. Dari penjelasan di atas, hasil penelitian telah memenuhi indikator keberhasilan 

yang ditetapkan. 
d.    Refleksi 
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Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi selama pelaksanaan siklus 2, terlihat bahwa motivasi 

belajar matematika dan hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari kegiatan pembelajaran pada siklus 

1. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan pada kegiatan pembelajaran siklus 2 telah berhasil dilaksanakan. 
Ketuntasan belajar siswa secara klasikal berhasil mencapai indikator yang ditetapkan, lebih dari 70% 

siswa  dinyatakan tuntas  yaitu  80% atau  sebanyak 24  orang  siswa.  Berdasarkan data  tersebut  maka 
indikator keberhasilan penelitian sudah tercapai dengan baik sesuai harapan, baik itu dari motivasi belajar 

matematika maupun hasil belajar siswa. Sehingga peneliti memutuskan untuk menghentikan penelitian 

dan tidak melanjutkan ke siklus berikutnya. 

Perbandingan setiap siklus 
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  siklus  1  dan  siklus  2,  keterlaksanaan  proses  pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT ini sudah memenuhi indikator yang ditetapkan, 

yaitu  minimal  90%  dari  langkah-langkah  pembelajaran  yang  direncakan  terlaksana  dengan  baik. 

Walaupun  pada  kenyataannya  pada  pertemuan  pertama  masih  belum  mencapai  90%,  tetapi  pada 

pertemuan selanjutnya keterlaksanaan proses pembelajaran tersebut sudah melebihi 90%. Lebih 
lengkapnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini. 

 

Keterlaksanaan Proses Pembelajaran (%) 
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Gambar 1. Persentase Keterlaksanaan Proses Pembelajaran 

Motivasi belajar matematika maupun hasil belajar matematika siswa juga telah mengalami 

peningkatan. Hal ini sesuai dengan keunggulan dari model pembelajaran kooperatif tipe NHT, di mana 
model ini dapat memberikan rasa senang, membangkitkan rasa ingin tahu, dan lain-lain. Model ini 

menjamin keterlibatan total semua siswa dan merupakan upaya yang sangat baik untuk meningkatkan 

tanggung jawab individual dalam diskusi kelompok. Selain itu model pembelajaran NHT juga memberi 

kesempatan kepada siswa untuk membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat, 
sehingga dengan adanya keterlibatan total semua siswa tentunya akan berdampak positif terhadap hasil 

belajar siswa. Peningkatan motivasi belajar matematika siswa untuk setiap siklus dapat dilihat pada 

diagram berikut. 
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Motivasi Belajar Matematika Siswa 

 
 
 

SIKLUS 1       SIKLUS 2 
 

Gambar 2. Diagram Peningkatan Motivasi Siswa pada Setiap Siklus 

Secara umum, walaupun masih ada 7 orang siswa yang skor motivasinya belum mencapai skor 70 
atau lebih, tetapi pada kenyataannya semua siswa telah mengalami peningkatan motivasi dalam belajar 

matematika dari siklus 1 ke siklus 2. Hal ini telah mengindikasikan bahwa penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT ini efektif dalam hal membuat siswa merasa termotivasi dalam belajar 

matematika. 
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Gambar 3. Diagram Peningkatan Skor Motivasi Siswa untuk Setiap Item 

Peningkatan juga terjadi pada skor motivasi siswa jika dilihat untuk setiap itemnya. Seperti yang 
terlihat pada Gambar 3, semua item mengalami peningkatan jumlah skornya. Namun, ada beberapa item 

yang mengalami peningkatan cukup signifikan, yaitu pada item nomor 5, 8, 14, dan 19. Item nomor 5 

berbunyi “Saya berusaha berlatih mengerjakan soal-soal latihan matematika sebelum pelajaran dimulai”. 

Pernyataan ini mengalami peningkatan skor sebesar 37 poin, berarti penggunaan model pembelajaran 
kooperatif  tipe  NHT  ini  sangat  berpengaruh  dalam  membuat  siswa  mau  menyiapkan  diri  sebelum 

pelajaran dimulai,  khususnya  dalam berlatih  menjawab  soal-soal  latihan  matematika.  Hal ini terjadi 

karena dalam NHT, siswa yang terpilih harus mampu menyelesaikan soal yang diberikan di papan tulis 
dan kemudian menjelaskan serta menghapi tanggapan-tanggapan dari teman-temannya. Dengan selalu 

berlatih mengerjakan soal-soal latihan sebelum pelajaran dimulai tentunya akan membuat siswa semakin 

terampil dan menguasai materi pelajaran, sehingga siswa tidak takut jika terpilih menyelesaikan soal di 
depan kelas. 

Item nomor 8 yang berbunyi “Agar pemahaman saya terhadap soal-soal matematika yang sulit tidak 
berkurang, maka saya mengulang   menjawab   latihan-latihan soal tersebut di rumah” juga mengalami 
peningkatan skor yang cukup besar, yaitu sebanyak 22 poin. Siswa menjadi lebih termotivasi untuk 
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mengulang menjawab latihan-latihan soal di rumah agar pemahaman mereka tidak berkurang, hal ini bisa 

saja diakibatkan oleh rasa senang mereka karena telah mampu menguasai materi pelajaran dengan baik, 

sehingga semangat yang terbentuk mendorong mereka untuk mengulang menjawab tersebut di rumah. 
Selain itu, juga mungkin diakibatkan materi yang berkaitan antara pertemuan-pertemuan pada penelitian 

ini, sehingga jika pemahaman mereka terhadap materi sebelumnya tidak hilang, hal ini akan memudahkan 

mereka dalam mempelajari materi selanjutnya. 
Item nomor 14 yang berbunyi “Setelah mendapatkan pelajaran matematika  dari guru, saya mencoba 

menyelesaikan  soal-soal     yang  ada  dalam  buku  walaupun  tidak  diminta  oleh  guru”  mengalami 

peningkatan skor sebanyak 20 poin. Seperti halnya pada item nomor 8, siswa merasa senang mereka 

karena telah mampu menguasai materi pelajaran dengan baik pada pertemuan sebelumnya, sehingga 

semangat dan rasa senang yang terbentuk mendorong mereka untuk mengulang  menjawab soal-soal 
tersebut di rumah walaupun tidak diminta oleh Guru sebelumnya. 

Item nomor 19 yang berbunyi “Saya membuat waktu belajar matematika di rumah rutin terjadwal 
dengan baik”, juga mengalami peningkatanyang cukup besar, yaitu sebanyak 24 poin. Masih berkaitan 

dengan item-item yang mengalami peningkatan yang signifikan lainnya, yaitu siswa menjadi lebih 
termotivasi dan sering untuk menjawab latihan-latihan soal sebelum pelajaran di mulai maupun ketika 
sudah di rumah. Hal ini akan berimbas pada meluangkan waktu belajar yang semakin sering dilakukan. 

Agar pada pertemuan selanjutnya siswa tidak gelagapan saat mengerjakan soal latihan di kelas dan juga 
tidak mengganggu jadwal belajar untuk pelajaran lain, maka siswa bisa saja membuat jadwal belajar 

matematikanya menjadi rutin terjadwal dengan baik. 
Selain itu, ada pula item yang peningkatan skornya sangat sedikit (item 3 dan item 18) atau bahkan 

tidak mengalami peningkatan maupun penurunan (item 17). Pada item 3 yang berbunyi “Saya 

mentargetkan nilai tes/ulangan matematika harus lebih baik dibandingkan nilai tes sebelumnya”, 

peningkatan yang terjadi hanya sebesar 1 poin. Hal ini terjadi karena dari awal siswa sudah mentargetkan 
nilai tes atau ulangan matematika mereka harus lebih baik dibandingkan nilai sebelumnya. Terlihat dari 

skor item nomor 3 ini telah tinggi bahkan dari siklus 1. Item nomo 18 yang berbunyi “Jika nilai tes 

matematika yang lalu kurang baik maka agar nilai saya lebih baik lagi, saya belajar lebih giat untuk tes 

selanjutnya”hanya mengalami peningkatan skor sebanyak 2 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa 
penggunaan NHT ini tidak terlalu berpengaruh pada pernyataan tersebut. Sama seperti pada item nomor 

3, skor siswa untuk pernyataan tersebut sudah tinggi bahkan dari siklus 1. Sedangkan pada item no 17 
yang berbunyi “Jika ada ulangan atau tes matematika, maka saya mengerjakannya dengan kemampuan 

sendiri” tidak terjadi peningkatan maupun penurunan sama sekali. Hal ini berarti, penggunaan NHT ini 
tidak berpengaruh terhadap  pernyataan tersebut,  di  mana  siswa  akan  mengerjakan ulangan  atau  tes 

matematika dengan kemampuannya sendiri. 

Peningkatan juga telihat pada hasil belajar siswa. Ketuntasan belajar siswa pada siklus 1  yaitu 
sebesar 40% atau 12 orang siswa yang tuntas, sedangkan pada siklus 2 mengalami peningkatan menjadi 

80% atau 24 orang siswa yang tuntas, sehingga indikator ketuntasan hasil belajar siswa secara individu 
tercapai. Peningkatan ketuntasan belajar siswa pada setiap siklus dapat dilihat pada diagram berikut. 
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Gambar 4. Diagram KetuntasanHasil Belajar Siswa Secara Individu 

Hasil  belajar  siswa  secara  individu  mengalami  peningkatan  yang  sebanyak  40%,  artinya 
peningkatan  yang  terjadi  terlihat  jelas.  Hal  tersebut  berkaitan  dengan  peningkatan  motivasi  belajar 
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matematika siswa yang terjadi dari siklus 1 ke siklus 2. Hampir semua siswa mengalami peningkatan 

yang memenuhi indikator keberhasilan dalam penelitian ini, sehingga hal ini juga berpengaruh pada hasil 

belajar siswa.Diagram di atas juga memperlihatkan ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal. Terlihat 
pada siklus 2, persentase jumlah siswa yang tuntas secara individu mencapai 80% sehingga indikator 

ketuntasan klasikal tercapai. 
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Gambar 5. Diagram Peningkatan Skor Tes Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan diagram di atas, terlihat bahwa hampir semua siswa sudah mengalami peningkatan 

skor tes hasil belajar dari siklus 1 ke siklus 2. Namun masih ada dua orang siswa yang skor tes hasil 
belajarnya malah menurun dari siklus 1 ke siklus 2, yaitu Muh. Ragil Wibowo dan Septian Reza Pahlepi. 

Hal ini tidak terlalu mengejutkan, karena memang pada saat tes hasil belajar siklus 2 berlangsung Muh. 

Ragil Wibowo mengaku belum makan siang, sehingga kurang fokus dalam mengerjakan soal. Sedangkan 
Septian Reza Pahlepi memang dari awal pertemuan sudah terlihat kurang semangat dalam belajar 

matematika, bahkan pada awal pertemuan sempat tertidur sebentar di dalam kelas. Meskipun dari setiap 

pertemuan ke pertemuan berikutnya, Septian Reza Pahlepi telah memperlihatkan peningkatan motivasi 
(antusias mengikuti pembelajaran), namun hal ini ternyata belum terlalu berdampak baik terhadap nilai 

tes hasil belajarnya pada setiap akhir siklus. 

Selain siswa yang mengalami penurunan nilai, juga terdapat dua orang siswa yang nilainya tidak 
berubah sama sekali pada siklus 1 maupun siklus 2.   Siswa tersebut yaitu Intan Wahyu Wulandari dan 

Prasetyo Wahyu Artanto. Nilai mereka yang tidak mengalami perubahan antara siklus 1 dan siklus 2 ini 
mungkin saja  dikarenakan mereka tidak berusaha lebih keras dalam menghadapi tes akhir siklus 2. 

Karena sebenarnya, nilai mereka pada siklus 1 pun sudah tinggi. Selain itu, bisa saja ada faktor lain yang 

mempengaruhi kondisi keduanya sehingga nilainya tidak berubah. 
Secara umum, kesalahan-kesalahan siswa dalam mengerjakan soal-soal akhir siklus masih berupa 

kurang teliti dalam mengerjakan soal. Ada yang salah tanda negatif dan positif, keliru menulis rumus, 
salah mensubtitusikan nilai pada rumus, dan lain-lain. Hal ini mungkin diakibatkan oleh waktu 

mengerjakan tes akhir siklus yang terbatas, sehingga membuat siswa tergesa-gesa dan kurang teliti. 

Berdasarkan  hasil  penelitian,  peningkatan  motivasi  belajar  matematika  siswa  berpengaruh 
terhadap hasil belajar siswa. Motivasi siswa yang tinggi selama proses belajar mengajar merupakan salah 

satu indikator adanya keinginan siswa untuk belajar (social-sciences). Hasil belajar dipengaruhi oleh 
besarnya usaha yang dilakukan oleh anak, dalam hal ini usaha tersebut berupa termotivasinya siswa untuk 

melakukan yang terbaik selama kegiatan pembelajaran, sehingga dengan adanya motivasi belajar siswa 
yang baik, maka hasil belajar siswa pun meningkat. Dari pembahasan di atas maka penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan motivasi belajar matematika dan hasil belajar 
matematika siswa di kelas XI TOI SMKN 2 Depok, Sleman. 

SARAN DAN KESIMPULAN 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian pada siswa kelas XI TOI SMKN 2 Depok, Sleman Tahun Pelajaran 

2013/2014 maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. 
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1.  Model pembelajaran kooperatif tipe Number Heads Together (NHT) dapat meningkatkan motivasi 

belajar matematika siswa dari 43,33% pada siklus 1 menjadi 76,67% pada siklus 2. 

2.  Model pembelajaran kooperatif tipe Number Heads Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar 
matematika siswa dari 40% pada siklus 1 menjadi 80% pada siklus 2. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka disampaikan beberapa saran 
yaitu sebagai berikut. 
1.  Guru  mata  pelajaran  matematika  dapat  menerapkan  model  pembelajaran  kooperatif  tipe  Number 

Heads  Together  (NHT)  sebagai  salah  satu  model  pembelajaran  alternatif  dalam  meningkatkan 
motivasi belajar matematika dan hasil belajar matematika siswa. 

2.  Sebelum menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Number Heads Together (NHT) ini, guru 
sebaiknya menyiapkan segala hal yang diperlukan seperti ikat kepala dan nomor siswa. 

3.  Guru sebaiknya mempelajari situasi kelas terlebih dahulu seperti misalnya karakteristik siswa sebelum 
menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Seperti pada 
penelitian ini, siswa sempat protes karena ikat kepala yang digunakan berwarna merah muda. 

4.  Guru  juga   sebaiknya   lebih  memperhatikan  alokasi  waktu   yang   disediakan  dengan   kegiatan 

pembelajaran  yang  direncanakan,  agar  setiap  langkah  pembelajaran  yang  direncanakan  dapat 
terlaksana dengan baik. 

5.  Guru harus lebih semangat dan bekerja keras dalam mengatur dan mengarahkan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran, dikarenakan pembelajaran NHT ini memungkinkan siswa menjadi lebih gaduh di dalam 
kelas. 
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ABSTRAK 

Lateral Thinking adalah cara memecahkan masalah dengan cara yang tidak biasa yaitu dengan 
menggunakan daya imaginasi yang kadang terabaikan oleh logika. Lateral thinking melihat masalah dari 

sisi positif maupun negatif dan pengambilan keputusan dilakukan dengan cara masukan/ide sebanyak- 
banyaknya, kemudian mengembangkan ide-ide tersebut untuk bisa memperoleh solusi terbaik.Pemikiran 

Lateral ini dipelopori oleh Dr. Edward De Bono, seorang pakar cara berpikir. Proses Lateral Thinking 
meliputi: 1. Menyeleksi dan mendefinisikan fokus. 2. Mengenerasi ide (Idea generation). 3. 

Mengihtisarkan  ide-ide.  4.  Pemilihan  ide terbaik.  Istilah  Lateral  Thinking  sering  disamakan  dengan 
Parallel  Thinking  dimana  pemprosesan informasi  dilakukan secara  bersama-sama  dalam satu  waktu 

mengharuskan kita berpikir dari satu “jalur” atau “sudut” yang tetap untuk menghindari kerancuan. The 
Six Thinking Hats (STH) yang diciptakan oleh Edward de Bono (1995) adalah suatu metode berpikir 

lateral yang mengajarkan cara meningkatkan kualitas daya pikir untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif. 
Dalam metode STH, seseorang tidak hanya dilatih untuk berkonsentrasi menyelesaikan suatu masalah 
dalam sekuens waktu tertentu, tetapi juga dipersiapkan untuk dapat menerima dan menghargai pendapat 

orang lain. STH memandang suatu masalah dari berbagai sudut pandang dan mengelola ide agar selalu 
tetap berada di jalurnya sehingga mempercepat pengambilan keputusan. STH terdiri dari enam topi 

dengan warna-warna yang memiliki makna tersendiri yaitu putih (informasi), hitam (resiko), kuning 
(manfaat), merah (perasaan), hijau (kreativitas) dan biru (pengendali). 

 
Kata-kata kunci: Lateral Thinking, Six Thinking Hats 

 
PENDAHULUAN 

Kemandirian  seseorang  dilihat  dari  bagaimana  dia  dapat  memecahkan  masalah,  tentunya 
pemecahan  masalah yang  diambil adalah pemecahan  masalah yang terbaik.  Banyaknya  solusi dapat 

ditemui asalkan seseorang tidak terburu-buru mengambil keputusan dan berusaha lebih bijak 
memperhitungkan satu demi satu hal yang berkaitan dengan masalah tersebut. 

Lateral thinking adalah cara berpikir yang tidak biasa, dimana seseorang dipaksa untuk 

memikirkan hal-hal yang mungkin berkaitan dengan masalah dan pemecahan masalah meskipun hal itu 
diluar logika seseorang tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya ide 

penyelesaian masalah yang akhirnya diambil yang terbaik sesuai dengan aturan, nilai maupun keadaan 
yang ada. 

Konsep pemikiran diatas baik diajarkan kepada siswa sejak dini, baik dalam pemecahan masalah 

sendiri maupun berkelompok. Mereka akan belajar menghargai pendapat yang lain baik dari dirinya 
sendiri maupun orang lain. Siswa akan dilatih menganalisis situasi yang berkaitan dengan masalah secara 

lebih luas, dan   mempertimbangkan apa yang mungkin dan kesempatan untuk mengambil solusi yang 

terbaik. Disini tentunya melibatkan critical thinking, creative thinking serta pengendalian emosional bagi 
pribadi siswa. 

Six Thinking Hats (STH) adalah metode dalam lateral thinking. Dimana ada 6 Topi berpikir yang 

memiliki cara berpikir sendiri-sendiri. Topi ini dapat digunakan ataupun dilepas sesuai dengan kebutuhan, 
dapat digunakan sendiri maupun berkelompok. Dengan metode memudahkan kita berpikir secara lateral 

namun tetap menyenangkan. 

PEMBAHASAN 
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Traditional Thinking dan Parallel thinking 

Traditional thinking  berdasarkan philosofi dari Socrates, Plato dan Aristoteles. 
-     Socrates menggunakan “apa yang salah/bukan?” untuk menklarifikasi sebuah konsep. 
-     Plato berkeyakinan bahwa  kita  hanya  dapat  melihat  bayangan  dari kebenaran layaknya  kita 

melalui kehidupan. 

- Aristoteles berkeyakinan bahwa orang  meletakkan “kotak-kotak” yang berbeda secara bersamaan 

di dalam pikiran mereka berdasarkan pengalaman dan memutuskan “sesuatu” untuk masuk 
kedalam salah satu “kotak” tersebut. 

Jadi  Traditional  thinking  adalah  berpikir    menyangkut  “apa  itu?”  yang  ditentukan  berdasarkan 
analisis, putusan dan pendapat. Hal ini tidak konstruktif ataupun kreatif yang melibatkan 

rancangan/desain (Mathew, ) 

Berpikir  tradisional  diawali  dengan  identifikasi  masalah,  analisis  melalui  brainstorming  dan 
pengambilan keputusan. Karena melalui penyaringan pendapat di awal proses dan pemikiran logis yang 
sistematis,   maka   cara   ini   disebut   juga   dengan   Vertical   Thinking.   Namun,   dalam   prakteknya, 

brainstorming sangat memakan waktu dan acapkali terjadi perdebatan yang dapat berdampak negatif 

terhadap psikologis individu. Keputusan atau solusi yang brilliant sulit diperoleh karena dalam cara 

tradisional, dari pokok permasalahan yang ada kemudian langsung melompat ke pencarian solusi tanpa 
melalui tahap men-generate ide-ide. (Utari, 2013 ) 

Parallel  thinking  dipelopori  oleh  Dr.  Edward  de  Bono  yang  lahir  di  Malta  1933.  Beliau 
memperkenalkan  Lateral  thinking  (1967)  sebelum  Parallel  thinking  (1985).  Semua  anggota  melihat 

kearah yang sama beberapa saat, apabila ada perubahan arah maka yang lain ikut ke arah yang sama, 
kemudian semua sudut pandang diletakkan secara paralel. 

Parallel thinking  mengkondisikan agar orang – orang yang bekerja dalam tim bisa berpikir ke 

arah yang sama, dengan “jalur” berpikir yang sama. Bila kita berpikir sendiri, parallel thinking 
mengharuskan  kita  berpikir  dari satu  “jalur” atau  “sudut”  yang tetap  untuk  menghindari kerancuan 

(Santoso, 2005) 
Tabel 1. Perbedaan Traditional Thingking dan Parallel thinking 

Traditional thinking                                             Parallel thinking 

- Berumur    2400    tahun,    berdasarkan 

pemikiran socrates, Plato dan Aristoteles 

-     Juga disebut “western thinking” 
-     Eksplorasi partial suatu subjek/masalah 
-     Menyangkut “apa itu?” 
-     Melibatkan     analisis,     putusan     dan 

pendapat 

- Berpikir bermacam aspek/sesuatu secara 
bersamaan 

 
A                             B 

-     Pertama dipublikasikan oleh Edward de 
Bono 1985 

- Eksplorasi          menyeluruh          suatu 
objek/masalah 

-     Menyangkut “apa yang dapat?” 
-     Melibatkan      constructive      thinking, 

creative   thinking    dan    “perancangan 
sebuah jalan  selanjutnya” 

- Kesepakatan     dengan      hanya      satu 
aspek/sesuatu 

A 
 

(Mathew) 

Lateral thinking artinya berpikir berbeda atau berpikir “out of the bBox”. Berpikir secara bebas 
dengan berimajinasi untuk  mengumpulkan  ide-ide/solusi-solusi  kemudian dipilih  yang terbaik sesuai 

dengan kebijakan atau aturan yang berlaku. 
Proses Lateral Thinking (Utari, 2013)meliputi: 

1.  Menyeleksi dan mendefinisikan fokus. 
Pada tahap ini, masalah, tantangan dan kesempatan diidentifikasi. Fokus diredefinisikan secara hati- 

hati dan seksama. 
2.  Mengenerate ide (Idea generation). 
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Ada beberapa tools dalam men-generate ide-ide, yaitu dengan cara Concept Extraction, Challenge, 

RandomEntry serta Provocation and Movement 

3. Mengihtisarkan ide-ide. 
Pemikiran-pemikiran baru yang merupakan hasil dari tahap kedua akan dikelola agar lebih bermanfaat. 
Pada tahap ini akan dicari hubungan antar ide dan dipilih beberapa ide yang benar-benar unik untuk 

kemudian  diidentifikasikan  konsepnya.  Ide-ide tersebut  kemudian  di-rating  dengan  menggunakan 
beberapa kriteria agar konsep dan ide baru tersebut benar-benar dapat diimplementasikan. 

4. Pemilihan ide terbaik. 

Dari hasil treatment dan assessment, akan diperoleh ide yang benar-benar luar biasa untuk diterapkan. 

Lateral   Thinking   berkaitan   dengan   upaya   meninjau   kembali   pola   pandang   kita   dalam 
mengorganisasikan informasi. Lateral Thinking adalah upaya mengubah persepsi terhadap suatu objek 
atau permasalahan. Dengan Lateral Thinking kita mencari berbagai cara pandang terhadap suatu 

permasalahan. Setiap cara pandang yang ada itu tidak bermula dari cara pandang lain tetapi dihasilkan 
secara sendiri-sendiri dan mandiri (Nugraha, 2012) 

Istilah Lateral Thinking sering disamakan dengan Parallel Thinking. Parallel thinking adalah cara 

memproses informasi secara bersama-sama dalam satu waktu. Parallel thinking dapat dilakukan dengan 
cara horisontal dimana masalah dapat dipisahkan menjadi beberapasub-masalah yang lebih sederhana 

sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan secarabersama-sama. Dengan parallel thinking setiap 
personil yang terlibat akan memandangmasalah dari arah yang sama. Jika ada pergantian topik 

pembahasan, maka mereka akanmengubah arah berpikir secara bersama pula (Utari, 2013) 

 
Six Thingking Hats ( Topi Berpikir) 

STH dapat digunakan secara kelompok ataupun individual, 6 topi berpikir memiliki warna yang 
berbeda  yang  dapat  dipakai  atau  dilepas.  STH  membantu  sebuah  kelompok  menggunakan  parallel 
thinking dimana setiap warnadari topi memiliki tipe atau arah berpikir sendiri. 

Adapun penjelasan enam topi berpikir tersebut adalah sebagai berikut: 

1.  Topi putih – Informasi 
Netral dan Objektif, berpikir berdasarkan data-data, fakta-fakta, dan keadaan sesungguhnya. Topi 

putih memfokuskan pada data yang tersedia dan data yang diperlukan. Melalui data dan informasi 

tersebut, kita dapat mempelajari dan menganalisa situasi dan kondisi. 
Pertanyaan yang dapat ditanyakan oleh si topi putih, sebagai berikut. 

- Apa informasi/fakta yang kita ketahui? 

- Apa informasi yang hilang? 

- Apa informasi/fakta yang harus kita miliki? 
- Apa saja yang relevan? 

- Apa yang paling penting? 

- Seberapa validkah hal tersebut? 
2. Topi hitam – Resiko. 

Serius dan Pesimis, berpikir sehati-hati mungkin, berdasarkan logika. Dengan mengenakan topi hitam 
kita belajar melihat sisi negatif/resiko dari keputusan yang akan diambil. Hal ini penting untuk 

menyiapkan contingency plan dalam mengantisipasi kondisi force majeur sebelum memulai sebuah 
tindakan. 

Pertanyaan yang dapat ditanyakan oleh si topi hitam, sebagai berikut. 

- Apakah itu benar? 
- Apakah itu bekerja? Kenapa jika hal tersebut tidak bekerja? 

- Apa saja kekurangan/kelemahannya? 

- Apa yang salah dengan hal tersebut? 
3. Topi kuning – Manfaat 

Ceria, berpikir dengan optimis dan berani mengambil resiko, berdasarkan logika.Topi kuning 
memungkinkan kita untuk berpikir positif/optimis dan melihat seluruh manfaat dan nilai yang 

dihasilkan dari suatu keputusan. 
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Pertanyaan yang dapat ditanyakan oleh si topi kuning, sebagai berikut. 

- Apa poin penting di dalamnya? 

- Apa manfaatnya? 
- Mengapa hal itu berharga untuk dilakukan? 

- Bagaimana hal tersebut dapat membatu kita? 

- Mengapa hal tersebut dapat diselesaikan? 

4. Topi merah – Perasaan. 
Emosional dan Intuitif, berpikir menggunakan intuisi dan perasaan. Dengan mengenakan topi merah, 

kita memandang masalah dengan menggunakan intuisi, naluri dan emosi. Selain itu, dengan topi 
merah kita dapat melihat reaksi/respons emosi orang terhadap keputusan yang diambil. 

Pertanyaan yang dapat ditanyakan oleh si topi merah, sebagai berikut. 
- Bagaimana perasaanku tentang hal ini sekarang? 

- Bagaimana reaksi kita tentang hal ini? 
5. Topi hijau - Kreativitas (Solusi kreatif) 

Subur, berpikir dengan kreatif memakai kebebasan berpikir tanpa batas. Topi hijau mendorong 

seseorang untuk mengembangkan daya pikir imajinatif, lateral dan think out of the box sehingga dapat 

dihasilkan solusi-solusi yang kreatif dan benar-benar berbeda. 
Pertanyaan yang dapat ditanyakan oleh si topi hijau, sebagai berikut. 

- Apa sajakah cara yang dapat digunakan dalam hal ini? 

- Apakah ada cara lain untuk menyelesaikan masalah? 
6. Topi biru - pengendali 

Tenang, berpikir secara terarah dan terorganisir. Pemakai topi biru adalah personil yang ditunjuk untuk 

mengendalikan jalannya diskusi. Ia bertindak sebagai pemimpin rapat yang mengatur jalannya proses 
berpikir. Ia yang menentukan saatnya para peserta diskusi/rapat menggunakan dan mengganti topi-topi 

tersebut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Six Thinking Hats (6 Topi Berpikir) 

Penerapan Six thinking hats 
STH dapat diterapkan dalam diskusi, rapat, penciptaan inovasi, continuous improvement, problem 

solving, penyelesaian konflik, pengembangan diri dan juga kegiatan berpikir untuk diri sendiri. Mulailah 

dengan topi biru dan akhiri dengan topi biru. Gunakan bermacam topi sesuai dengan kebutuhan. Topi 

dapat digunakan satuan atau urutan secara bergantian. Gunakan waktu untuk penggunaan setiap topi, 
biasanya dengan waktu singkat. 
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Mulailah dengan Topi warna BIRU. 

- Buat tujuan yang jelas bagi arah diskusi! 

- Apa yang anda cari? Hasil seperti apa yang anda inginkan? 
- Apa persoalan terbesar? 

- Situasi apa yang anda hadapi? Apa latar belakang diskusi ini? 

- Topi warna apa saja yang kira–kira akan dibutuhkan? 

- Adakah alternatip penyelesaian? 
- Hal apa yang perlu kita pertanyakan? 

Akhiri juga dengan Topi BIRU. 

- Apa kesimpulan hasil diskusi? 
- Sesudah ini langkah apa yang harus kita laksanakan? 
- Siapa yang melaksanakan dan bertanggung jawab? 

- Adakah solusi yang dapat segera dijalankan? 
Contoh urutan penggunaan topi dalam STH. 

1.   Evaluasi 

Untuk menemukan aspek positif dan aspek negatif dari suatu ide. 

Buka dengan topi biru, kemudian gunakan topi kuning sebelum topi hitam. Selanjutnya tindak lanjuti 
dengan pemikiran dari  topi hijau dan topi merah. Tutup dengan topi biru. 

2.   Peringatan/kehati-hatian 

Untuk melihat situasi dengan kritis 
Buka dengan topi biru. Pertama-tama gunakan topi putih untuk mempertimbangkan informasi/fakta 
yang ada, selanjutnya tindak lanjuti dengan pemikiran dari topi merah. Tutup dengan topi biru. 

3.   Rancangan 
Untuk menciptakan ide baru, produk atau merevisi rancangan yang telah ada. 

Buka dengan topi biru, kemudian gunakan topi hijau untuk menghasilkan ide dan rancangan baru. 
Tindak lanjuti dengan pemikiran topi merah. Tutup dengan topi biru 

 
STH dalam pembelajaran matematika 

Dalam pembelajaran matematika tradisional (teacher-center) informasi bersumber dari guru 

kemudian disampaikan. Siswa  dipaksa untuk menerima  informasi itu baik itu  dengan respon positif 
maupun negatif dan terakhir disimpulkan menjadi informasi kembali. 

 

Gambar 2. Pembelajaran tradisional (teacher-center) menggunakan beberapa topi 

 
STH dapat diterapkan untuk memancing creative thinking dan critical thinking siswa serta 

berkaitan dengan metakognisi. Salah satu barisan topi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. 

1.   Topi biru 
Siswa diajak menyimak kembali hal-hal yang telah dipelajari baik itu berupa konsep maupun hal- 
hal menyangkut konsep itu sendiri. 
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Contoh: Konsep bangun-bangun datar beserta sifat-sifat bangun datar tersebut. 

2.   Topi Kuning 

Keoptimisan untuk menyelesaikan setiap masalah yang muncul. 
Contoh: Keoptimisan karena telah merasa sangat paham tentang konsep bangun-bangun datar. 

3.   Topi Hitam 

Siswa dibawa ke permasalah tidak rutin atau permasalahan yang membuant mereka tertantang 
lebih untuk menyelesaikannya. Hal ini dilakukan untuk pemahaman lebih mendalam. 

Contoh : Masalah yang tidak bisa diselesaikan seperti “apakah persegi panjang adalah persegi 
atau sebaliknya dan apakah belah ketupat itu layang-layang?” 

4.   Topi Hijau 

Mengajak   siswa   untuk   berpikir   lebih   kreatif   dalam   mnyelesaikan   masalah.   Dengan 
mengumpulkan ide-ide kreatif penyelesaian masalah. 

Contoh : Siswa diajak memikirkan solusi masalah yang terlintas di kepalanya, sehingga muncul 
berbagai macam solusi dengan alasan yang berbeda-beda walaupun mungkin hal tersebut salah. 

5.   Topi Merah 

Melibatkan emosional siswa dalam memilih ide penyelesaian mana yang terbaik. 

Contoh: Siswa diajak untuk lebih berpikir mendalam melibatkan perasaan tentang pemahaman 
konsep untuk memilih ide penyelesaian mana yang terbaik dan benar. 

6.   Topi Biru 

Kesimpulan. 

 

Gambar 3. Penggunaan STH dalam pembelajaran matematika yang 

melibatkan metakognisi 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan merubah pola berfikir mahasiswa yang apatis menjadi aktif,  dan kreatif 

dengan pembelejaran student center learning. Penambahan materi yang didapat mahasiswa sesuai dengan 
perubahan dan perkembangan dari hasil penelitian- penelitian terbaru. Jenis Penelitian kualitatif pada 

mahasiswa IKIP PGRI Jember. Data utama diperoleh dari nilai hasil tugas kelompok, Data pendukung 

dipergunakan sebagai data pendukung/uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi metode dan 

waktu. Diambil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 
terjadi perubahan pola berfikir siswa dalam kegiatan pembelajaran yaitu menjadi lebih aktif dan kreatif 

tidak terfokus pada pengetahuan dosen saja namun aktif mencari tambahan materi dan mengembangkan 

materi secara  eksploratif.  Mahasiswa  menemukan 5  software yang  digunakan  dalam aplikasi  materi 
program linier. Praktek di laboratorium computer menggunakan 5 software dilaksankan dengan baik 

sebagai  wujud aplikasi  materi. Hasil belajar dari tugas kelompok menunjukkan tingkat keberhasilan 

mahasiswa  dalam mencapai target  materi  yang  diberikan pada  setiap  grup  investigasi sebesar  90%. 
Sedangkan  10%   mahasiswa   sudah  dapat  menyelesaikan  namun  masih  belum  sempurna   karena 

keterbatasan sarana yang dimiliki. Pada aktivitas pembelajaran terdapat peningkatan dilihat dari hasil 

observasi dan didukung hasil wawancara yang menyatakan dukungan serta tanggapan positif terhadap 

kegiatan pembelajaran 

 
Kata-kata kunci:  Metode Project Based learning (PBL), Student Center learning  (SCL), program linier 

 
Latar  belakang 

Polo berfikir siswa yang kurang berkembang Karena terbisa hanya duduk diam menerima materi. 
Pembelajaran dengan   teacher center learning membuat mahasiswa terbiasa berpikirir apatis dan tidak 

ekspolaratif. Materi yang diterima  mahasiswa terbatas hanya sejauh mana kompetensi yang dimiliki 

dosen, tidak mnedapatkan tambahan pengetahuan lainnya, utamanya tentang perkembangan keilmuan dari 

hasil penelitian terkini. Sedangkan dosen adalah seseorang yang sudah menyelesaikan pnedidikan 
formalnya beberapa tahun yang lalu. Apabila dosen selalu belajar dan melaksanakan tri dharma perguruan 

tingggi dengan sesungguhnya maka kompetensi dan pola berpikir dosen masih selalu mengalami reduksi 

dan  perbaikan  materi  mengikuti  perkembangan  terkini.  Sehingga  terbuka  dengan  hal-hal  penemuan 

terbaru sudah dipahami. Fenomena di lapangan menunjukan hal yang berbeda, banyak dosen yang apatis 
terhadap penelitian sehingga ilmu yang didapat hanya berbekal ketika masih didalam pebangku 

perkuliahan. Dan tidak dimbangi dengan kebiasaan dan kesdaran untuk membaca dan meneliti, hal ini 

mengakibatkan kompetensi dan pendalaman materi dosen terbatas. Mahasiswa pada era MEA ini harus 
lebih terbuka dan selalu terbiasa dengan perubahan. Peka terhadap kejolak yang ada dilingkunga dan 

dapat  terbiasa  mengatasai hal-hal yang baru ditemui.  Untuk  menyikapi hal tersebut  maka  sangatlah 

penting  untuk  merubah  pola  pembelajaran kita  yang teacher  center  learning  menjadi  student  center 
learning dengan penyesuain pembelajaran untuk mahasiswa 

 
Metode penelitian 
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Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan focus masalah   metode PBL dalam 

pembelajaran SCL   pada matakuliah program linier. Subyek mahasiswa IKIP PGRI Jember semester 5 

tahun akademik 2015/2016. Data utama diperoleh  dari nilai  hasil tugas  kelompok, Data pendukung 
dipergunakan sebagai data pendukung/uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi metode dan 

waktu.  Sedangkan  data  pendukung  diambil  dari  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Waktu 

penelitian minggu 14 September – 24 Oktober 2015 (5 minggu). Teknik pengumpulan data berupa data 
deskriptif yang akan menggambarkan penggunaan PBL dalam pembelajaran SCL dengan macam-macam 

jenis software yang berhasil dipelajari mahasiswa. Sedangkan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua 

yaitu (1) Instrumen Utama yaitu data dari peneliti, (2) Instrumen pendukung yaitu software penunjang 
materi program linier. Data utama yang diperoleh adalah hasil dari tugas kelompok, sedangkan data 

pendukung berupa data observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Berkenaan dengan metode analisis  data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut (1) 

reduksi data yang meliputi membuat ringkasan, memeriksa dan menelaah hasil pekerjaan siswa, menelaah 
hasil wawancara dan data dokumetasi hasil kelompok, (2) penyajian data dan (3) penarikan kesimpulan 

penelitian. 

 
    Hasil dan pembahasan 

Pada pembahasan kali ini diberikan hasil dan analisis dari data utama dan data pendukung. Sehingga 
diperoleh hasil penelitian sebagai berikut : 

Table 1. hasil penelitian data utama 

Kelompok Software dan nilai 
1 Geogebra , 85 
2 Matlab, 80 
3 Lindo, 88 
4 Maple, 80 
5 Visual basic, 72 

 

Pada table 1 dapat dilihat hasil sofrware yang dikembangkan mahasiswa dalam mempelajari program 
linier beserta nilai yang diperoleh pada setiap kelompok. Penilaian berdasarkan banyaknya aplikas dan 

bahasa pemrograman yang telah dipecahkan/ditemukan oleh kelompok. Terdapat 4 kelompok yang 

mendapatkan nilai lebih dari sama dengan 80 (90%) sedangkan 1 kelompok yangmendapatkan dibawaj 80 
(10%).  Dari  hasil  wawancara  dan  observasi  terdapat  beberapa  factor  pendukung  dan  penghambat 

berkaitan dengan ketercapaian hasil kerja kelompok. Factor pendukung dan penghambat  adalah sarana 

prasaran (laptop, line internet) memadai, ketekunan, dan ketertarikan. Data dokumentasi berupa software 

yang dikembangkan dan dipelajari serta panduan software yang telah dibuat kelompok untuk 
menyelesaikan permasalahan program linier.   Pada aktivitas pembelajaran terdapat peningkatan dilihat 

dari hasil observasi dan didukung hasil wawancara yang menyatakan dukungan serta tanggapan positif 

terhadap kegiatan pembelajaran 

Kesimpulan 

Perubahan polo berfikir mahasiswa yang apatis menjadi aktif dan kreatif dengan pembelejaran student 
center learning diperlihatkan dari hasil pembelajaran pada program linier dengan berhasil mempelajari 5 

software  dalam aplikasi  permasalahprogram  linier.  Hasil  belajar  dari  tugas  kelompok  menunjukkan 

tingkat keberhasilan mahasiswa dalam mencapai target materi yang diberikan pada setiap grup investigasi 

sebesar 90%. Sedangkan 10% mahasiswa sudah dapat menyelesaikan namun masih belum sempurna 
karena keterbatasan sarana yang dimiliki. 

 
Daftar pustaka 

 
Eric de graaff and Anette Kolmos, 2006. History of Problem Based Learning and Project based learning. 



130  

Ali  Muhson,  2009,  Peningkatan  Minat  Belajar    dan  Pemahaman  Mahasiswa  melalui  Penerapan 

problem-based learning,Jurnal kependidik Volume 39, Nomor 2, November 2009, hal. 171-182. 
Universitas negeri Yogyakarta 

 

 
 

Jeffrey Froyd, Nancy Simpson, 2003. Student-Centered Learning Addressing Faculty Questions about 

Student-centered Learning, Texas A&M University 

 
Stead, D. R. (2005). A review of the one-minute paper. Active Learning in Higher Education, 6(2), 118– 

131. 



131  

Sesi paralel-12 

 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN THINK PAIR SHARE UNTUK 

MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA PADA 

MATERI BARISAN DAN DERET 

 
M. Saufi 

STKIP PGRI Banjarmasin 

saufi_yondaime@yahoo.co.id 

 
ABSTRAK 

 
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di Sekolah Menengah Atas 

(SMA) untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, kritis, praktis, berpikir positif dan 

berjiwa kreatif. Hal ini dapat terlaksana jika seorang guru dapat menerapkan model pembelajaran yang 
sesuai  dengan  tujuan  tersebut.  Pemilihan  model  pembelajaran  berpengaruh  terhadap  tinggi  atau 

rendahnya hasil belajar siswa. Rendahnya hasil belajar siswa dialami oleh siswa SMK Negeri 2 Depok. 

Berdasarkan hasil ulangan harian kelas XI Teknik Otomasi Industri (TOI) pada materi trigonometri di 
SMK Negeri 2 Depok, sebanyak 2 siswa dari 30 orang siswa yang tuntas dalam belajar atau 6,67 % siswa 

yang  mencapai ketuntasan belajar. Dengan kata lain, sebanyak 93,33 % atau 28 siswa yang belum 

mencapai ketuntasan belajar. Artinya hasil belajar siswa tersebut belum memenuhi kriteria ketuntasan 
minimal (KKM) yang telah ditetapkan oleh sekolah yaitu 78% siswa mencapai nilai 78.Rendahnya hasil 

belajar ini diperkirakan penyebabnya adalah kurangnya keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar 

akibat pembelajaran terlalu berpusat pada guru (teacher centered). Dengan demikian sudah seharusnya 

guru memilih model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa atau berpusat kepada siswa (student 
centered). Salah satu  model pembelajaran yang  dapat meningkatan aktivitas dan  hasil belajar siswa 

adalah  model  pembelajaran  kooperatif  tipe Think  Pair  Share  (TPS).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas XI TOI SMK Negeri 2 Depok dengan menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe TPS. Penelitian ini dirancang dan dilaksanakan menggunakan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI TOI SMK 

Negeri 2 Depok Sleman sebanyak 30 orang yang terdiri dari 10 siswa perempuan dan 20 siswa laki-laki. 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan observasi. Data hasil observasi aktivitas siswa dan 
hasil belajar siswa dianalisis menggunakan teknik persentase. Hasil penelitian menunjukkan hasil belajar 

siswa secara klasikal setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS mengalami 

peningkatan. Aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe TPS juga mengalami peningkatan. 

 
Kata-kata kunci: aktivitas, hasil belajar, model pembelajaran kooperatif tipe TPS 

 

 
 

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di Sekolah Menengah Atas (SMA) 
untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, kritis, praktis, bersikap positif dan b er j i wa 

kreatif. Kemampuan tersebut diperlukan agar siswa mampu bertahan dan berkembang mengikuti keadaan 
yang selalu berubah dengan memanfaatkan informasi yang diperoleh. Juga berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan bernalar, sebagai alat pemecahan masalah melalui pola pikir dan model 
matematika, serta sebagai alat komunikasi melalui simbol, tabel, grafik, dan diagram dalam menjelaskan 

gagasan. Hal ini sesuai dengan mata pelajaran matematika sebagai alat, pola pikir dan ilmu atau 
pengetahuan (Tim MKPBM, 2001). 

Pembelajaran  matematika  memerlukan  keterampilan  dari  seorang  guru  agar  siswa  mudah 
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memahami materi yang diberikan guru. Jika guru kurang menguasai strategi mengajar khususnya model 

pembelajaran, maka siswa akan sulit menerima materi pelajaran dengan sempurna. Guru dituntut untuk 
mengadakan inovasi dan berkreasi dalam melaksanakan pembelajaran sehingga hasil belajar siswa 

memuaskan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Totok Triyadi, S.Si selaku guru bidang studi matematika di 

SMK Negeri 2 Depok Sleman, diperoleh data bahwa aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran 

cenderung masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya  keaktifan siswa  dalam proses belajar 
mengajar di antaranya yaitu, kurangnya perhatian siswa terhadap penjelasan guru di depan kelas, hanya 

siswa yang tergolong pandai saja yang berani bertanya dan mengeluarkan pendapat, dan kebanyakan 

siswa kurang bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya, sehingga sering mencontek 
pekerjaan temannya. Berdasarkan hasil ulangan harian kelas XI Teknik Otomasi Industri pada materi 

trigonometri di SMK Negeri 2 Depok, sebanyak 2 siswa dari 30 orang siswa yang tuntas dalam belajar 

atau 6,67 % siswa yang mencapai ketuntasan belajar. Dengan kata lain, sebanyak 93,33 % atau 28 siswa 

yang belum mencapai ketuntasan belajar. Artinya hasil belajar siswa tersebut belum memenuhi kriteria 
ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditetapkan oleh sekolah yaitu 78% siswa mencapai nilai 78. 

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu dari siswa maupun dari guru itu sendiri. Faktor 

penyebab dari siswa seperti malas, kurangnya motivasi untuk belajar, suasana belajar yang tidak 
mendukung, dll. Sedangkan faktor penyebab dari guru adalah kurang efektifnya model pembelajaran yang 

dipilih, yang lebih cenderung menggunakan model pembelajaran langsung, sehingga yang lebih aktif 
adalah gurunya daripada siswanya. 

Dengan demikian, sudah seharusnya terjadi perubahan paradigma pembelajaran. Salah satu 

perubahan paradigma pembelajaran tersebut adalah orientasi pembelajaran yang semula berpusat pada 
guru (teacher centered) beralih berpusat pada murid (student centered). Untuk itu, guru harus bijaksana 

dalam menentukan suatu model yang sesuai yang dapat menciptakan situasi dan kondisi kelas yang 

kondusif agar proses belajar mengajar dapat berlangsung sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Trianto, 

2010). Dengan kata lain, guru hendaknya memilih dan menggunakan model pembelajaran yang banyak 
melibatkan siswa aktif dalam belajar. Salah satu model pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk 

ikut aktif adalah model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS). 
Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul 

“Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa pada Materi Barisan dan Deret dengan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share di kelas XI Teknik Otomasi Industri SMK Negeri 2 

Depok Tahun Pelajaran 2013/2014”. Penelitian ini diharapkan bisa  mencapai tujuan dan bermanfaat 
terutama bagi perluasan wawasan guru tentang model-model pembelajaran yang baik untuk siswa. 

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  dapat  dirumuskan  diagnosis  permasalahan  kelas  dalam 
penelitian ini, sebagai berikut: (1) pembelajaran matematika memerlukan keterampilan dari seorang guru 

agar  siswa  mudah  memahami  materi  yang  diberikan  guru;  (2)  aktivitas  siswa  dalam  kegiatan 
pembelajaran cenderung masih rendah; (3) hasil belajar siswa kelas Teknik Otomasi Industri (TOI) belum 

memenuhi KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah yaitu 78% siswa mencapai nilai 78; dan (4) guru 
hendaknya memilih dan menggunakan model pembelajaran yang banyak melibatkan siswa aktif dalam 

belajar. 
. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Hakikat belajar adalah suatu aktivitas yang mengharapkan perubahan tingkah laku (behavioral 

change) pada diri individu yang belajar. Oleh karena itu, pada prinsipnya belajar adalah proses perubahan 

tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antar siswa dengan sumber-sumber belajar, baik sumber yang 
didesain maupun yang dimanfaatkan (Kunandar, 2008). 

Aktivitas siswa adalah keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran, perhatian dan aktivitas 
dalam kegiatan pembelajaran guna menunjang keberhasilan proses belajar mengajar dan memperoleh 

manfaat  dari  kegiatan  tersebut.  Peningkatan  aktivitas  siswa  yaitu  meningkatnya  jumlah  siswa  yang 
terlibat aktif belajar, meningkatnya jumlah siswa yang bertanya dan menjawab, meningkatnya jumlah 

siswa yang saling berinteraksi membahas materi pembelajaran (Kunandar, 2010). Evaluasi hasil belajar 
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merupakan suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai keberhasilan belajar peserta didik 

setelah ia mengalami proses belajar selama satu periode tertentu. 

Model  pembelajaran  adalah  pola  yang  digunakan  sebagai  pedoman  dalam  merencanakan 
pembelajaran di kelas maupun tutorial. Ada tiga jenis model pembelajaran yaitu model pembelajaran 
kooperatif (cooperative learning), model pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) dan 

model pembelajaran langsung (direct instruction) (Suprijono, 2009). Pembelajaran kooperatif atau 
cooperative learning berasal dari kata cooperative yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama- 

sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Think pair share 
merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Frank Lyman dan koleganya 

di  Universitas  Maryland  pada  tahun  1985. Model pembelajaran tipe think pair share ini memberikan 
waktu kepada siswa untuk berpikir dan merespons serta saling bantu satu sama lain (Trianto, 2009). 

Langkah-langkah dalam model pembelajaranini adalah: (1) berpikir (thinking); (2) berpasangan (pairing); 
dan (3) berbagi (sharing). 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas (classroom 
action  research).  Penelitian  tindakan  kelas  ini  menggunakan  model  Kemmis  dan  Taggart  yang 

dikembangkan oleh Stephen Kemmis dan Robin Mc Taggart pada tahun 1988. Model ini terdiri atas 
empat komponen, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi (Sukardi, 2003). 

Penelitian dilakukan di kelas XI Teknik Otomasi Industri SMK Negeri 2 Depok Sleman yang 
beralamat di Mrican Caturtunggal Depok Sleman D.I Yogyakarta 55281. Penelitian ini dilakukan pada 

tahun ajaran 2013/2014. Penelitian ini berlangsung mulai tanggal 9 Nopember 2013 s.d 2 Desember 2013 
sebanyak 2 siklus dengan jumlah keseluruhan 8 kali pertemuan. 

Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas XI Teknik Otomasi Industri SMK Negeri 2 Depok 
Sleman dengan jumlah siswa sebanyak 30 orang yang terdiri dari 10 siswa perempuan dan 20 siswa laki- 

laki. Kelas tersebut tergolong ke dalam jenis kelas yang cenderung ribut ketika proses belajar mengajar 

berlangsung. Kelas ini juga merupakan kelas yang cenderung lebih mengutamakan bimbingan dari guru 

dalam proses belajar mengajar. 
Data yang diperoleh pada penelitian ini adalah data hasil pengamatan observer dan nilai tes hasil 

belajar tertulis pada setiap akhir siklus. Sumber data adalah seluruh siswa yang menjadi subjek penelitian, 

yaitu kelas XI Teknik Otomasi Industri SMK Negeri 2 Depok Sleman yang berjumlah 30 orang siswa. 
Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: (1) tes hasil belajar, dipergunakan 

untuk  mendapatkan  data  tentang  hasil  belajar  siswa;  dan  (2)  lembar  observasi  aktivitas  siswa, 
dipergunakan untuk mengumpulkan data tentang partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar dan 

implementasi model pembelajaran kooperatif tipe TPS. 
Teknik ini digunakan untuk menganalisis data ketuntasan belajar siswa secara klasikal dengan 

menggunakan rumus dari Sudijono (2008). Penilaian hasil belajar yang menyatakanketuntasan belajar 

siswa secara individual dihitung menggunakan rumus dari Usman dan Setiawati (2001). Sedangkan untuk 
menghitung nilai rata-rata (mean) hasil belajar siswa dikelas dapat menggunakan rumus dari Sudjana 

(2008). Persentase hasil belajarsiswa yang didapat menggunakan rumus di atas diinterpretasikan 
menggunakan kriteria pada Tabel 1. 

Tabel 1. Interpretasi Hasil Belajar 

No Nilai Kualifikasi 

1  ≥ 95 Istimewa 

2 80 ≤  <  95 Amat baik 
3 65 ≤  <  80 Baik 
4 55 ≤  <  65 Cukup 
5 40 ≤  <  55 Kurang 
6  <  40 Amat kurang 
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Teknik  persentase  juga  digunakan  untuk  menganalisis  data  hasil  observasi  aktivitas  siswa. 

Dengan kata lain, data hasil observasi siswa dapat disimpulkan dengan memperhatikan persentase siswa 
yang terlibat dalam pembelajaran. 

Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas (PTK) adalah: (1) adanya peningkatan aktivitas 

siswa dari setiap pertemuan pada siklus I dan siklus II; dan (2) adanya peningkatan ketuntasan belajar 
siswa dan memenuhi kriteria belajar tuntas. Untuk mengetahui ketuntasan siswa dalam belajar digunakan 

ketentuan: (a) siswa secara individu telah mencapai skor minimal 78 dalam menyelesaikan soal tes; dan 

(b) secara klasikal ada 78% siswa yang telah mencapai skor 78. 

Peningkatan hasil belajar siswa kelas XI Teknik Otomasi Industri dapat dilihat dari peningkatan 
ketuntasan belajar siswa secara klasikal dan rata-rata hasil belajar siswa. Sedangkan peningkatan aktivitas 

siswa dapat dilihat dari peningkatan persentase aktivitas siswa di setiap pertemuan pada siklus I dan II. 

Hasil belajar siswa dikatakan baik jika telah menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Pelaksanaan Siklus I 

Siklus I dilaksanakan 4 kali pertemuan  yaitu tanggal 9 Nopember 2013, 11 Nopember 2013, 16 
Nopember 2013, dan 18 Nopember 2013. Pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, siswa diberikan 

materi dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TPS. Materi yang disajikan pada 

pertemuan pertamaadalah pola bilangan, barisan, dan deret.Pertemuan kedua tentang notasi sigma. 
Pertemuan ketiga tentang deret dan barisan aritmatika. Untuk pertemuan keempat diadakan tes hasil 

belajar siklus I. 
Siklus I terdiri dari 4 tahapan tindakan dan tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut: 

1.   Rencana Tindakan 

Rencana tindakan yang dilakukan pada siklus I yaitu: 
1)   membagi siswa menjadi 15 pasang siswa sesuai nilai hasil ulangan harian materi sebelumnya 

yaitu trigonometri 

2)   menyiapkanperangkat pembelajaran seperti rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan lembar 
kerja siswa (LKS). 

3)   menyiapkan instrumen penelitian yaitu lembar observasi aktivitas siswa dan soal tes hasil belajar 
siklus I. 

2.   Pelaksanaan Tindakan 
Kegiatan pada tahap ini merupakan kegiatan pembelajaran dengan prosedur sebagai berikut: 

a.   guru menyampaikan tujuan pembelajaran, 

b.   guru memberikan apersepsi dan motivasi untuk menggali pengetahuan dan rasa ingin tahu siswa 

serta menginformasikan prosedur pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS, 
c.   guru membagikan LKS kemudian bersama-sama dengan siswa membahas materi yang ada di 

LKS, 
d.   setelah pembahasan, siswa diminta untuk memikirkan permasalahan (think) yang diajukan di 

LKS secara mandiri, 

e.   siswa yang telah selesai memikirkan permasalahan diminta berpasangan (pair) dengan siswa lain 
yang sudah ditunjuk untuk menjadi pasangannya dan kemudian mendiskusikan apa yang telah 
mereka pikirkan sebelumnya, 

f.    selama siswa berdiskusi, guru berkeliling memantau kegiatan siswa dan membimbing pasangan 
siswa apabila ada yang mengalami kesulitan, 

g.   beberapa pasangan siswa diminta untuk mempresentasikan (share) hasil diskusi mereka di depan 

kelas dan pasangan siswa lain menanggapinya dengan bimbingan guru, 
h.   selama pelajaran berlangsung, observer mengamati jalannya proses pembelajaran dan mengisi 

lembar observasi, 

i.    guru memberikan penghargaan (berupa hadiah) bagi siswa yang memperoleh nilai tertinggi pada 

tes hasil belajar di akhir siklus dan juga kepada kelompok predikat tertinggi untuk memotivasi 
siswa lain berprestasi. 
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No 

 
Aspek yang diamati 

Persentase (%) 
Pertemuan 

1 
Pertemuan 

2 
Pertemuan 

3 

1. Aktif dalam kelompok 25,71 37,14 48,57 

2. Aktif dalam diskusi 17,14 25,71 42,86 
3. Bertanya atau mengajukan pendapat 20,00 31,43 40,00 
4. Memperhatikan penjelasan guru 28,57 31,43 37,14 

 

5. 
Memperhatikan teman yang 
mengerjakan soal di depan kelas 

 

11,43 
 

28,57 
 

42,86 

 

6. 
Membuat atau menulis kesimpulan 
dari kegiatan pembelajaran 

 

8,57 
 

20,00 
 

37,14 

 

7. 
Serius dan  bertanggung jawab dalam 
mengerjakan tugas kelompok 

 

11,43 
 

20,00 
 

37,14 

 

8. 
Serius dalam mengerjakan tes 
individual 

 

28,57 
 

37,14 
 

51,43 

 

dalam

3.   Observasi dan Evaluasi 

Selama proses belajar mengajar di kelas berlangsung diadakan observasi dan penilaian terhadap 

aktivitas siswa di kelas. Observasi terhadap aktivitas siswa dilakukan oleh dua orang pengamat dengan 
mengisi lembar observasi aktivitas siswa pada saat proses pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS berlangsung. Hasil observasi aktivitas siswa siklus I ini secara ringkas 

disajikan dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Pada Siklus I 

 
H 

asil 

observasi 
pada 

pertemua 
n 

pertama, 
tidak 

semua 
siswa 

aktif  dan 

berpartisi 
pasi 

 
diskusi, 

baik dalam kelompok maupun antarkelompok (diskusi kelas). Siswa juga kurang memperhatikan 
penjelasan dari guru dan teman yang sedang mengerjakan soal di papan tulis. Masih ada anggota dalam 

pasangan  siswa  yang  tidak  mau  untuk  mengerjakan  tugas  yang  telah  diajukan.  Hanya  siswa  yang 

tergolong pandai saja yang aktif mengerjakan tugas. Banyak pasangan siswa yang tidak membuat atau 
mencatat kesimpulan hasil diskusi. 

Berdasarkan pengamatan, pembelajaran di kelas pada pertemuan pertama mengalami beberapa 

kendala. Guru terlihat kesulitan dalam mengatur kerja kelompok karena siswa masih belum terbiasa 
dengan  model  pembelajaran  kooperatif  tipe  TPS  ini.  Suasana  belajar  di  kelaspun  menjadi  ribut. 

Diharapkan pada pertemuan berikutnya guru harus lebih sering berkeliling untuk mengontrol aktivitas 
siswa dalam pasangannya. Pengelolaan waktu saat pembelajaran berlangsung agar lebih ditingkatkan. 

Pada  pertemuan  pertama,  pasangan  siswa  yang  berkesempatan  mempresentasikan  pekerjaan  mereka 
hanya berjalan satu pasangan saja itupun harus ditunjuk dan disuruh oleh gurunya. 

Hasil observasi pada pertemuan kedua, aktivitas siswa sudah dapat dirasakan meningkat. Masing- 

masing siswa di setiap kelompoknya sudah mulai terangsang untuk memecahkan permasalahan, walaupun 
pada kelompok-kelompok bagian belakang masih terlihat siswa yang berbicara sendiri dan tidak 

memperhatikan penjelasan guru. Pasangan siswa yang mempresentasikan hasil diskusinya mulai banyak 

dan mulai berani maju ke depan tanpa disuruh oleh gurunya lagi, walaupun hanya kelompok-kelompok di 

depan saja. Diharapkan pada pertemuan selanjutnya, guru lebih membimbing kelompok-kelompok siswa 
yang duduk di belakang karena kelompok yang duduk di depan sudah mulai bagus dalam berdiskusi 

dengan pasangannya sendiri. 

Hasil  observasi  pada  pertemuan  ketiga,  aktivitas  siswa  sudah  dirasakan  lebih  meningkat. 
Sebagian siswa sudah mulai aktif dalam diskusi kelompok, walaupun belum aktif dalam diskusi kelas. 
Sebagian  besar  siswa  sudah  mulai  mendengarkan  dan  memperhatikan  penjelasan  gurunya  dengan 

saksama.  Pasangan  siswa  yang  duduk  di  belakang  sudah  mulai  bisa  berdiskusi  serius  dengan 
pasangannya. 

Berdasarkan pengamatan, pembelajaran di kelas pada pertemuan ketiga sudah berjalan dengan 

lancar. Waktu yang disediakan secara perlahan-lahan mulai dapat disesuaikan dengan rencana 
pembelajaran. Gurupun mulai sering mengontrol aktivitas siswa dalam pasangan. Tetapi dampaknya, 
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beberapa pasangan siswa sering bertanya dan dalam memecahkan persoalan cenderung menunggu arahan 

dan bimbingan dari gurunya. 

Dari hasil tes hasil belajar siswa pada siklus I, diperoleh data sebanyak 17 dari 30 siswa  tuntas 

dalam   belajar   sehingga   ketuntasan   belajar   secara    klasikal sebesar 56,67 % dengan nilai rata-rata 
hasil belajar siswa adalah 70,87. Interpretasi hasil belajar siswa pada siklus I ini secara ringkas disajikan 

pada Tabel 3. 

Tabel 3. Persentase Kualifikasi Hasil Belajar Siswa Siklus I 

Nilai (X) Kualifikasi Frekuensi Persentase (%) 
 ≥ 95

 
80 ≤  <  95

 65 ≤  <  80
 55 ≤  <  65
 40 ≤  <  55
  <  40 

Istimewa 
Amat baik 

Baik 
Cukup 

Kurang 
Amat kurang 

4 
9 

5 
3 

7 

2 

13,33 
30,00 

16,67 
10,00 

23,33 

6,67 

Jumlah 30 100 
 

Hasil  observasi  aktivitas  siswa  dan  hasil  evaluasi  siswa  pada  siklus  I  menunjukkan  bahwa 

indikator keberhasilan dalam penelitian ini belum terpenuhi. Dari hasil data observasi aktivitas siswa, 
sudah mengalami peningkatan dalam setiap aspek yang diamati. Namun, ketuntasan belajar siswa secara 

klasikal sebesar 56,67% atau 17 dari 30 siswa tuntas dalam belajar dengan nilai rata-rata hasil  belajar 

siswa  pada siklus I ini adalah 70,87. 

4.   Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi selama pelaksanaan siklus I, ada beberapa hal penting 

yang perlu diperhatikan, diperbaiki, dan ditingkatkan karena kegiatan pembelajaran menggunakan model 
pembelajaran koperatif tipe TPS belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada siklus I ini perlu didiskusikan dan dicari solusinya 
agar  proses  belajar  mengajar  menggunakan  model  pembelajaran kooperatif tipe TPS  dapat  berjalan 

sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Hasil diskusi tersebut di antaranya yaitu guru sebagai 

pengelola pembelajaran di kelas harus lebih bisa memberikan motivasi agar siswa lebih aktif dalam 

memecahkan persoalan yang diajukan, baik melalui diskusi kelompok maupun diskusi kelas. Guru harus 
bisa menciptakan kondisi agar dapat memecahkan permasalahan yang diajukan secara mandiri. 

Kesempatan siswa untuk mengajukan pendapat lebih diperbanyak lagi agar siswa lebih bisa 

mengembangkan kemampuannya dalam menjawab persoalan sehingga tidak cenderung bergantung pada 
arahan gurunya. Untuk pengelolaan waktu pembelajaran diusahakan seefektif mungkin dan sesuai dengan 

rencana yang telah dibuat. Karena ketuntasan belajar siswa secara klasikal pada siklus I sebesar 56,67% 

dengan nilai rata-rata siswa adalah 70,87 maka penelitian dilanjutkan ke siklus II dengan materi yang 

berbeda atau melanjutkan materi yang telah disampaikan pada siklus I. 

Hasil Pelaksanaan Siklus II 

Siklus II dilaksanakan 4 kali pertemuan  yaitu  tanggal 23 Nopember 2013, 25 Nopember 2013, 
30 Nopember 2013, dan 2 Nopember 2013. Pada dasarnya proses pembelajaran siklus II sama seperti 
siklus I. Pada pertemuan pertama disajikan materi barisan geometri, pertemuan kedua disajikan materi 

tentang deret geometri, pertemuan ketiga disajikan materi tentang deret geometri tak berhingga, dan 

pertemuan keempat diadakan evaluasi belajar siklus II. 
1.   Rencana Tindakan 

Berdasarkan refleksi pada siklus I, maka pada siklus II ini direncanakan kembali tindakan untuk 

memperbaiki hal-hal yang dianggap masih kurang optimal pada siklus I, diantaranya: 

a.    sebaiknya guru lebih sering berkeliling memberikan bimbingan dalam memantau kegiatan siswa 
dalam  pasangannya  sekaligus  memberikan  motivasi  belajar  kepada  siswa  sehingga  mereka 

merasa diperhatikan dan tidak ada lagi siswa yang tidak aktif dalam memecahkan permasalahan 
yang diberikan, 
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No 

 
Aspek yang diamati 

Persentase (%) 
Pertemuan 

1 
Pertemuan 

2 
Pertemuan 

3 

1. Aktif dalam kelompok 57,14 62,86 71,43 

2. Aktif dalam diskusi 48,57 54,29 62,86 
3. Bertanya atau mengajukan pendapat 45,71 51,43 60,00 
4. Memperhatikan penjelasan guru 54,29 60,00 68,57 

 

5. 
Memperhatikan teman yang 

mengerjakan soal di depan kelas 

 

48,57 
 

57,14 
 

65,71 

 

6. 
Membuat atau menulis kesimpulan dari 
kegiatan pembelajaran 

 

45,71 
 

54,29 
 

60,00 

 

7. 
Serius dan  bertanggung jawab dalam 

mengerjakan tugas kelompok 

 

51,43 
 

62,86 
 

71,43 

8. Serius dalam mengerjakan tes individual 57,14 65,71 74,29 

 

b. sebaiknya guru memberikan kesempatan bertanya untuk siswa seperlunya saja supaya siswa lebih 

banyak memikirkan sendiri pemecahan masalah yang diberikan tanpa harus menunggu arahan 
dari guru, 

c.     sebaiknya guru  memberikan banyak waktu kepada siswa untuk mengajukan pendapat, sehingga 
siswa lebih kreatif dan mandiri dalam memecahkan permasalahan, 

d.    pengelolaan waktu perlu lebih diperhatikan lagi agar pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan 
rencana. 

Selain memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang optimal, tindakan yang direncanakan pada 
siklus II ini adalah sebagai berikut: 

a.    membagi  siswa menjadi 15 pasang sesuai dengan kelompok terdahulu 
b.    membuatRPP dan LKS siklus II 

c.     membuat soal tes hasil belajar siklus II 

2.   Pelaksanaan Tindakan 
Pada   tahap   ini   guru   kembali   melakukan   kegiatan   pembelajaran   menggunakan   model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Pada siklus II prosedur 

pelaksanaannya sama seperti siklus I. 

3.   Observasi dan Evaluasi 
Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II ini secara ringkas disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Pada Siklus II 
 

Be 

rdasarkan 
hasil 

penilaian 

terhadap 

aktivitas 

siswa pada 
pertemuan 

pertama 

siklus      II 
diperoleh 

data 

bahwa 
semua 

siswa sudah mulai bisa beradaptasi dengan kelompoknya masing-masing. Mereka mulai bersemangat 

dalam mendengarkan penjelasan guru dan temannya di depan serta cukup aktif dalam memecahkan 
masalah  yang  diberikan.  Walaupun  hanya  beberapa  kelompok  yang  lebih  dominan  dan  juga  setiap 

kelompok masih terlihat kaku dalam diskusi kelas. 

Berdasarkan pengamatan, pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada pertemuan kedua, secara 

keseluruhan semakin meningkat dan berjalan dengan baik. Pasangan-pasangan siswa baik yang ada di 
belakang maupun di depan sama-sama antusias dalam memecahkan permasalahan yang diberikan guru. 

Siswa kelihatan kompak dengan pasangannya masing-masing, walaupun kadang sering terjadi perbedaan 

pendapat di antara mereka. 

Berdasarkan pengamatan,   pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada pertemuan ketiga ini 
secara keseluruhan berlangsung dengan lancar. Guru telah mampu   melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan rencana yang telah dirancang sebelumnya. Perhatian guru terhadap pasangan siswa terlihat lebih 

merata dan siswapun lebih aktif baik dalam diskusi kelompok maupun diskusi kelas. Guru telah mampu 
menciptakan suasana yang mendukung sehingga memotivasi siswa agar lebih aktif dalam proses 

pembelajaran dan membiarkan siswa bekerja mandiri tanpa selalu tergantung arahan guru dalam 
memecahkan permasalahan yang diberikan. Setiap pasangan siswapun menunjukkan persaingan yang 
sehat di antara mereka. 
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Dari hasil tes hasil belajar siswa pada siklus II, diperoleh data sebanyak 21 dari 30 siswa tuntas 

dalam belajar sehingga ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 70% dengan nilai rata-rata hasil  belajar 
siswa adalah 76,70. Interpretasi hasil belajar siswa pada siklus II ini secara ringkas disajikan pada tabel 

berikut. 

 
Tabel 5 

Persentase Kualifikasi Hasil Belajar Siswa Siklus II 

Nilai (X) Kualifikasi Frekuensi Persentase (%) 
 ≥ 95

 
80 ≤  <  95

 65 ≤  <  80
 55 ≤  <  65
 40 ≤  <  55
  <  40 

Istimewa 
Amat baik 

Baik 
Cukup 

Kurang 
Amat kurang 

1 
16 

7 

3 
3 

0 

3,33 
53,33 

23,33 

10,00 
10,00 

0 

Jumlah 30 100 
 

Hasil observasi aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada siklus II sudah memenuhi indikator 

keberhasilan dari penelitian   yang   telah   ditetapkan.   Aktivitas siswa semakin meningkat di setiap 
pertemuan pada siklus II. Ketuntasan belajar  siswa  secara  klasikal  sebesar 70% atau 21 dari 30 siswa 

tuntas dalam belajar dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus II ini adalah 76,70. Hasil 

observasi aktivitas siswa dan hasil evaluasi belajar siswa siklus II. 

 
PEMBAHASAN 

Hasil pelaksanaan penelitian pada siklus I dan II mengalami peningkatan baik dari segi hasil 
observasi aktivitas siswa maupun hasil evaluasi di setiap siklusnya. 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa 
Pada siklus I, pembelajaran dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan. Hasil observasi aktivitas siswa 

pada siklus I meningkat di setiap pertemuannya. Pada siklus II, pembelajaran dilakukan sebanyak 3 kali 

pertemuan. Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II ini semakin meningkat di setiap pertemuannya 

dibandingkan pada siklus I. 
Aktivitas siswa dari segi memperhatikan penjelasan guru dan temannya di depan kelas, saling 

berinteraksi membahas materi pelajaran serta aktif dalam diskusi kelompok maupun kelas mengalami 

peningkatan di setiap pertemuan dalam setiap siklus penelitian. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan 
persentase aktivitas siswa setiap pertemuaannya pada siklus I dan II. 

Hasil Belajar Siswa 

Pada siklus I, ketuntasan belajar siswa secara klasikal sebesar 56,67% atau 17 dari 30 siswa 
tuntas dalam belajar dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I ini adalah 70,87. Pada siklus II, 
ketuntasan  belajar siswa secara  klasikal  sebesar 70%  atau 21 dari 30 siswa tuntas dalam belajar dengan 

nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus II ini adalah 76,70. Peningkatan ketuntasan belajar siswa 
secara klasikal pada siklus I dan II dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
 

Ketuntasan Belajar Siswa 

Secara Klasikal 
 

100 
80 
60 
40 
20 

0 

 

56,67                 70,00 
 

 
 
 

Siklus I              Siklus II 
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Gambar 1. Ketuntasan Belajar Siswa Secara Klasikal Pada Siklus I Dan II 

 
Gambar di atas menunjukkan peningkatan ketuntasan  belajar siswa secara klasikal dari siklus I 

ke siklus II sebesar 13,33%. Peningkatan rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I dan II dapat dilihat 

pada Gambar 2. 
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Rata-Rata Hasil Belajar Siswa 
 

70.87                       76.7 
 
 
 

 
Siklus I                   Siklus II 

 

 

Gambar 2. Rata-Rata Hasil Belajar Siswa Pada Siklus I Dan II 

 
Gambar di atas menunjukkan peningkatan rata-rata hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II 

sebesar 5,83. Akan tetapi, baik pada siklus I maupun siklus II, ketuntasan belajar siswa secara klasikal 
yaitu sebesar 78% masih belum terpenuhi. Sedangkan rata-rata hasil belajar siswa secara keseluruhan 
dapat dikatakan mengalami peningkatan. 

Berdasarkan  peningkatan  yang  terjadi  pada  aktivitas  dan  hasil  belajar  siswa  serta  belum 
terpenuhinya kriteria ketuntasan minimal tersebut, dapat disimpulkan secara klasikal,  maka hipotesis 

tindakan yang menyatakan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas XI Teknik Otomasi Industri SMK 
Negeri 2 Depok Sleman pada materi barisan dan deret melalui model pembelajaran kooperatif tipe TPS 

tahun pelajaran 2013/2014 mengalami peningkatan ditolak. 

Pada siklus I, diperoleh data sebanyak 20 dari 35 siswa   tuntas   dalam     belajar     sehingga 
ketuntasan   belajar   secara     klasikal sebesar 57,14% dengan nilai rata-rata hasil  belajar siswa adalah 

64,60. Berdasarkan observasi langsung, diperoleh data aktivitas siswa pada pertemuan pertama sampai 
ketiga mengalami peningkatan. 

Pada siklus II, diperoleh data sebanyak 27 dari 35 siswa   tuntas   dalam    belajar    sehingga 
ketuntasan   belajar   secara     klasikal sebesar 77,14% dengan nilai rata-rata hasil  belajar siswa adalah 

67,54. Berdasarkan observasi langsung, diperoleh data aktivitas siswa pada pertemuan kelima sampai 

ketujuh mengalami peningkatan. 
 
PENUTUP 

Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  maka  diperoleh  beberapa  kesimpulan,  yaitu:  (1)  model 
pembelajaran kooperatif tipe TPS dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas XI Teknik Otomasi Industri 

tahun pelajaran 2013/2014; dan (2) model pembelajaran kooperatif tipe TPS dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas XI Teknik Otomasi Industri tahun pelajaran 2013/2014. 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka disampaikan beberapa saran 

yaitu: (1) guru bidang studi matematika hendaknya dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 
TPS  dalam  pembelajaran  di  kelas,  karena  model  pembelajaran  ini  adalah  salah  satu  alternatif 

pembelajaran  dalam  meningkatkan  aktivitas  serta  hasil  belajar  siswa;  dan  (2)  diharapkan  adanya 
penelitian lanjutan mengenai model pembelajaran kooperatif tipe TPS ini dengan menggunakan metode 

penelitian tindakan kelas, tetapi dengan materi yang berbeda. 
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KOOPERATIF TIPE TSTS PADA MATERI LOGIKA MATEMATIKA KELAS X 

 
Mariani 

SMA Negeri 5 Banjarmasin 

Kaganangan2@gmail.com 

 
ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil belajar logika matematika siswa rendah. Pada hasil 

evaluasi logika matematika tanggal 2 Maret 2015 pada pokok bahasan konjungi, disjungsi, implikasi dan 
biimplikasi diketahui bahwa hanya 54% siswa tuntas. Salah satu usaha untuk menjadikan hasil belajar 

logika matematika siswa menjadi lebih baik adalah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe TSTS. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran kooperatif tipe 
TSTSyangmeningkatkan hasil belajar logika matematika siswa kelas X8 SMA Negeri 5 Banjarmasin. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian adalah siswa kelas X8 SMA Negeri 

5 Banjarmasin yang terdiri dari 31 orang dengan kemampuan yang heterogen. Penelitian dilakukan dalam 
dua siklus, tiap siklusnya terdiri dari dua pertemuan. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui 

observasi, wawancara, pendokumentasian serta tes hasil belajar. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan hasil belajar logika matematika siswa kelas X8 SMA Negeri 5 Banjarmasin setelah diadakan 

tindakan berupa pembelajaran dengan model kooperatif tipe TSTS. Pembelajaran meliputi kegiatan 

persiapan  guru  dan  siswa  dalam  memulai  pembelajaran,  pengelompokkan,  pembahasan  materi  di 
kelompok asal, pembahasan materi saat berkunjung, pembahasan materi saat kembali ke kelompok asal 

menyampaikan temuan, kemudian dilanjutkan presentasi kelompok dan kuis di setiap petemuan. Setelah 

dilaksanakan tes hasil belajar maka diberikan penghargaan kelompok berdasarkan skor perkembangan 

kelompok. Berdasarkan tes hasil belajar, diketahui bahwa telah memenuhi kriteria keberhasilan dengan 
rata-rata kelas mencapai 90.48 dan banyaknya siswa yang tuntas dalam pembelajaran mencapai 87%. 

Indikator keberhasilan telah tercapai, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe TSTSdapat meningkatkan  hasil belajar logika matematika siswa kelas X8 SMA Negeri 5 

Banjarmasin tahun pelajaran 2014/2015. 

 
Kata-kata kunci: Hasil Belajar, Pembelajaran Kooperatif, TSTS, Logika Matematika 

 
PENDAHULUAN 

Matematika memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan.  Namun para siswa secara 
umum beranggapan bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang sulit dipelajari jika dibandingkan 
dengan mata pelajaran yang lain. Anggapan ini berpengaruh terhadap sikap siswa dan hasil belajar pada 

pelajaran matematika.  Berdasarkan hasil ulangan harian di kelas X8 pada tanggal 2 maret 2015 diketahui 
bahwa masih banyak siswa yang kesulitan memahami konsep matematika pada materi logika matematika. 

Pada pokok bahasan konjungsi, disjungsi, implikasi dan biimplikasi menunjukkan bahwa rata-rata kelas 
mencapai 69,03 dan banyaknya siswa tuntas dengan batas KKM 75 adalah 54%. Berikut adalah salah satu 

jawaban siswa ketika diminta melengkapi tabel kebenaran 
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Gambar 1. Hasil pekerjaan siswa 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Hasil pekerjaan siswa 2 

 
Pada gambar 1 di atas dapat dilihat bahwa siswa melakukan kesalahan di kolom konjungsi dan 

kolom implikasi. Hal ini tentunya karena siswa tidak memahami apa yang dimaksud dengan konjungsi 
dan disjungsi. Pada gambar 2 di atas dapat dilihat bahwa siswa melakukan kesalahan di kolom disjungsi 

dan kolom implikasi. Selain dari nilai siswa di kelas X8, peneliti menyadari bahwa pembelajaran jadi 

menarik dan menyenangkan, apabila pembelajaran tersebut bermakna bagi siswa, oleh karena itu seorang 
guru dituntut untuk menciptakan situasi pembelajaran yang aktif. Pada pelaksanaan pembelajaran materi 

logika sebelumnya peneliti menerapkan pembelajaran yang bersifat ceramah dimana dalam pelaksanaan 

pembelajrannya dimulai dari mejelaskan materi, memberi contoh dan dilanjutkan dengan latihan soal 

sehingga  pembelajaran  cendrung  berpusat  pada  guru.  Metode  ceramah  yang  dilakukan  oleh  guru 
berakibat siswa menjadi pasif sehingga tidak terjadi interaksi antara siswa dengan siswa untuk 

mengemukakan ide-ide atau pendapat yang dimilikinya. 

Model pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang cocok untuk melibatkan siswa 
secara aktif dalam proses pembelajaran.   Model pembelajaran kooperatif adalah metode pembelajaran 

berkelompok dimana semua siswa dalam satu kelas terlibat langsung dalam proses pembelajaran. “Model 
pembelajaran kooperatif didasarkan atas falsafah homo homini socius, falsafah ini menekankan bahwa 

manusia adalah mahluk sosial”. Ciri khusus pembelajaran kooperatif mencakup lima unsuryang harus 

diterapkan, yang meliputi: saling ketergantungan positif, tanggungjawab perseorangan, tatap muka, 

komunikasi antar anggota, dan evaluasiproses kelompok (Lie, 2008). Secara umum pembelajaran 
kooperatif  lebih  dianggap  diarahkan  oleh  guru,  di  mana  guru  menetapkan  tugas  dan  pertanyaan- 

pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan informasi yang dirancang untuk membantu peserta didik 

menyelesaikan masalah yang dimaksud. Guru biasanya menetapkan bentuk ujian tertentu pada akhir tugas 
(Suprijono, 2012). Definisi lain menurut Parker (Huda, 2013) kelompok kecil  kooperatif sebagai suasana 

pembelajaran di mana para siswa saling berinteraksi dalam kelompok-kelompok kecil untuk mengerjakan 

tugas akademik demi mencapai tujuan bersama.  Siswa harus aktif dalam proses pembelajaran baik secara 
individu maupun kelompok. 

Salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif adalah Two Stay Two Stray (TSTS).  Model 
Pembelajaran kooperatif tipe TSTS  dikembangkan  oleh Spencer  Kagan  pada  tahun 1992  yang bisa 

diterapkan pada semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik (Lie, 2008). Pada model 
pembelajaran kooperatif tipe TSTS ini siswa menjadi lebih aktif, yaitu pada saat diskusi dalam kelompok 
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maupun saat bertamu ke kelompok lain siswa. Pembelajaran kooperatif menggunakan tipe Two Stay Two 

Stray (TSTS) sudah banyak dimanfaatkan dalam beberapa penelitan, antara lain oleh Hamidin (2010), 

Mayasari (2012) dan Sary (2013). Menurut Hamidin (2010) pembelajaran kooperatif tipe TSTS mampu 
memperbaiki pemahaman siswa. Menurut Mayasari (2012) metode pembelajaran TSTS dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis tertulis siswa kelas XI IPA SMAN 1 Purwosari. Pada 

model pembelajaran kooperatif tipe TSTS ini siswa menjadi lebih aktif, yaitu pada saat diskusi dalam 
kelompok maupun saat bertamu ke kelompok lain siswa dapat mengkonstruk dan membangun 

pemahamannya untuk lebih memahami materi pelajaran. 

Hasil  belajar   adalah  kemampuan-kemampuan   yang   dimiliki  siswa   setelah   ia   menerima 

pengalaman belajarnya (Sudjana, 2012). Menurut Jihad dan haris (2009), hasil belajar adalah kemampuan 
yang diperoleh atau didapat anak setelah melalui kegiatan belajar. Tes hasil belajar adalah sekelompok 

pertanyaan atau tugas-tugas yang harus dijawab atau diselesaikan oleh siswa dengan tujuan untuk 
mengukur kemajuan belajar siswa. Hasil tes ini berupa data kuantitatif (Slameto, 2010). 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Arikunto (2010) menyatakan penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang 
dilakukan pada sebuah kelas untuk memperbaiki tindakan yang diterapkan pada suatu objek penelitian di 

kelas tersebut. Penelitian bertempat di kelas X8 SMA Negeri 5 Banjarmasin. Beralamat di jalan Sultan 
Adam  No  76  RT  20.  Kelurahan  surgi  Mufti  Kecamatan  Banjarmasin  Utara  Kota  Banjarmasin. 

Kalimantan Selatan Kodepos 70122. Telp. (0511) 3352946. Penelitian dilaksanakan di semester genap 

tahun pelajaran 2014-2015. 

Penelitian dilaksanakan melalui empat langkah utama yaitu: perencanaan (planning), tindakan 
(acting), observasi (observing), dan refleksi (reflecting). Empat langkah utama yang saling berkaitan itu 

disebut sebagai satu siklus. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada tahap perencanaan tindakan, peneliti menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi RPP dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS, LKS, dan soal-soal tes siklus I. Penyusunan 

perangkat pembelajaran berdasarkan materi yang diajarkan dengan pertimbangan karakteristik siswa kelas 
X8 SMA Negeri 5 Banjarmasin. Dalam siklus ini, peneliti juga menyusun instrumen penelitian, meliputi 

lembar observasi guru dan observasi siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Kegiatan awal pembelajaran 
 

Kegiatan  awal  pembelajaran  diawali  dengan  mengucap  salam,   menanyakan  kabar,  serta 
mengecek kehadiran siswa. Saat kegiatan awal guru memberikan apersepsi dengan cara tanya jawab, 

mengajukan pertanyaan  kepada  siswa  secara  klasikal.  Berikut  adalah petikan  diskusi antara  peneliti 
dengan siswa 

Guru    : Apa yang dimaksud dengan kalimat pernyataan 

Siswa    : Kalimat pernyataan adalah kalimat yang hanya bernilai benar saja atau bernilai salah 
saja tetapi tidak sekaligus keduanya.. 
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Guru    : Apa yang dimaksud dengan negasi dari suatu pernyataan? 

Siswa   : Negasi adalah lawan dari suatu pernyataan tersebut 

Guru    : Bagaimana dengan yang lain? 

Siswa   : Negasi adalah lawan dari suatu pernyataan tersebut, jika suatu pernyataan p bernilai 
benar maka negasi dari p bernilai salah 

Guru   : contoh ,   Volume balok dirumuskan dengan panjang kali lebar kali tinggi, maka 
bagaimanakah negasinya 

Siswa   : Negasinya adalah balok tidak dirumuskan dengan panjang kali lebar kali tinggi 
Guru    : Bagaimana dengan yang lain? 

Siswa   : Negasinya adalah tidak benar bahwa balok dirumuskan dengan panjang kali lebar kali 
tinggi 

Guru    : OK, keduanya benar. 

 
Dari diskusi di atas memperlihatkan bahwa siswa sudah memahami materi prasyarat tentang kalimat 
pernyataan dan negasi sehingga pembelajaran dapat dilanjutkan. Proses Apersepsi ini berlangsung sekitar 

10 menit. Pembelajaran di mulai dengan guru membagikan LKS kepada setiap siswa, siswa diminta untuk 

memahami LKS dan menjawab soal-soal yang ada di LKS secara kelompok. Guru juga menjelaskan 
bahwa pembelajaran dilaksanakan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray, dimana 

setelah berdiskusi di kelompoknya, dua orang siswa akan berkunjung ke kelompok lain untuk 
mendiskusikan jawaban, kemudian kembali lagi ke kelompok asal untuk berdiskusi kembali, siswa tamu 

akan menyampaikan temuan mereka dari kelompok yang dikunjungi. Guru menjelaskan tugas kelompok 
ini sekitar 10 menit. Berikut pertanyaan siswa pada tahap ini 

Siswa  : Ibu,  saya  mau  bertanya,  untuk  berkunjung  itu  ke  kelompok  mana,  apakah  semua 
kelompok dikunjungi? 

Guru  : Supaya pembelajaran kita tetap tertib, Ibu tentukan saja kelompok yang dikunjungi dan 

hanya mengunjungi satu kelompok, misal kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2, 
kelompok 2 berkunjung ke kelompok 3, dan seterusnya. 

Siswa  : Siapa yang akan berkunjung bu, diantara kami satu kelompok? 

Guru  : Bagaimana kalau kita sepakati saja yang akan berkunjung nanti, 1 laki-laki dan 1 
perempuan, karena setiap kelompok sudah ibu bagi ada laki laki dan perempuannya. 

Siswa  : Iya bu, kami setuju. 

 
Setelah guru menjelaskan cara kerja kelompok, maka siswa diminta untuk berpindah duduk ke 

kelompok masing-masing. Siswa mulai mengerjakan LKS sambil berdiskusi dengan teman di 

kelompoknya. Soal-soal yang harus di jawab siswa berupa menuliskan kalimat pernyataan majemuk ke 
dalam bentuk logika dan menentukan nilai kebenarannya dan menyatakan bentuk logika ke dalam bentuk 

kalimat  baik  dari  konjungsi  maupun  disjungsi.  Selama  tahap  ini  guru  berkeliling  kelas  untuk 
membimbing siswa yang bertanya atau tidak mengerti akan tugas yang harus dikerjakan. Sebagian siswa 

sudah mengerti akan maksud pertanyaan di LKS. Namun ada juga siswa yang belum mengerti, sehingga 
guru membantu menjelaskan apa maksud dari pertanyaan tersebut. Pada saat siswa mengalami kesulitan, 

siswa bertanya kepada guru. Guru menghampiri kelompok yang bertanya tersebut untuk memberi arahan. 
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Gambar 4. Guru membimbing kelompok siswa 
 

Proses diskusi ini berlangsung selama 30 menit, dilanjutkan dengan berkunjungnya 2 siswa dari 

setiap kelompok ke kelompok lain yang sudah ditentukan, selama 5 menit siswa tamu dan siswa tuan 

rumah berdiskusi jika ditemukan jawaban yang berbeda. Kemudian siswa tamu kembali ke kelompok asal 
untuk  menyampaikan temuan  mereka  dan  mendiskusikan kembali untuk  menyepakati jawaban yang 

dianggap benar dan menuliskan kesimpulan dari hasil diskusinya. Proses ini berlangsung selama 5 menit. 

Hasil diskusi akhir dari setiap kelompok akan dipresentasikan di depan kelas, hanya 2 kelompok yang 
terpilih untuk presentasi. Pada pertemuan ini terpilih kelompok I dan kelompok II untuk presentasi. Setiap 

kelompok yang presentasi membahas satu bagian dari pekerjaan LKS yang didiskusikan. Kelompok I 

mempresentasikan  materi  konjungsi  dan  kelompok  II  mempresentasikan  materi  disjungsi.  Tahap 
presentasi ini berlangsung selama 15 menit. Selanjutnya pembelajaran diakhiri pada tahap penutup. Pada 

tahap ini guru meminta siswa untuk membuat kesimpulan tentang materi konjungsi dan disjungsi. Pada 

dialog berikut siswa sudah dapat menarik kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. 

Guru    : Apa yang kalian dapat simpulkan dari kalimat konjungsi 

Siswa   : Jika pernyataan pertama bernilai benar dan pernyataan kedua bernilai benar maka 

kesimpulannya benar, selain itu bernilai salah 
Guru    : Kalian setuju? Atau ada yang mau menambahkan? 

Siswa   : Saya setuju bu, dan mau menambahkan bahwa simbol kata hubungnya adalah v dan 
dibaca “dan” 

Guru    :  Ya,  sudah  lengkap  jika  jawaban  kedua  teman  kalian  tadi  digabungkan.  Sekarang 
bagaimana dengan kalimat disjungsi? 

Siswa   : Jika pernyataan pertama bernilai salah dan pernyataan kedua bernilai salah maka 

kesimpulannya salah, selain itu maka benar. Kalimat disjungsi simbol kata hubungnya 
adalah v yang terbalik dan dibaca “atau” 

 
Setelah kegiatan membuat kesimpulan selesai, peneliti meminta siswa untuk kembali ketempat 

duduknya semula untuk melaksanakan tes akhir pertemuan. Tes akhir pertemuan ini dilaksanakan untuk 

mengetahui  pemahaman  siswa  akan  materi  yang  telah  dipelajari.  Lamanya  pengerjaan  tes  akhir 

pertemuan ke-1 ini adalah 10 menit dengan posisi duduk setiap siswa yang diberi jarak. Sebelum 
pembelajaran  diakhiri  guru  tidak  lupa  memberikan  informasi  bahwa  kegiatan  pertemuan  berikutnya 

adalah  mempelajari tentang  materi  implikasi,  biimplikasi  dan  negasinya  serta  meminta  siswa  untuk 

mempelajari materinya terlebih dahulu dirumah. Kemudian guru mengakhiri pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 
Pada pertemuan ke-2, langkah-langkah pembelajaran dilaksanakan seperti pada pertemuan ke-1. 

Kegiatan awal pembelajaran diawali dengan mengucap salam dan menyapanya serta mengecek kehadiran 

siswa.  Saat  kegiatan  awal  guru  berusaha  membangkitkan  motivasi  awal  dan  memberikan  apersepsi 

tentang pelajaran yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya yaitu konjungsi dan disjungsi. Pemberian 
apersepsi dengan cara tanya jawab. Berikut adalah petikan diskusi antara guru dengan siswa 

Guru  :  Apa yang dimaksud dengan kalimat konjungsi? 

Siswa     : Kalimat konjungsi adalah kalimat yang bernilai benar apabila pernyataan pertama 
dan kedua bernilai benar. 

Guru  :  Apa yang dimaksud kalimat disjungsi? 

Siswa :  “Kalimat disjungsi bernilai salah apabila pernyataan pertama dan kedua bernilai 
salah,selain daripada itu disjungsinya  adalah benar. 

Guru  : Misalkan pernyataan pertama “ Batulicin ibukota kabupaten Tanah Bumbu” dan 
pernyataan kedua “Batulicin penghasil batubara”. Tentukan kalimat konjungsinya 

Siswa :   Batulicin ibukota kabupaten Tanah Bumbu dan Batulicin penghasil batubara. 
Guru  :           Bagaimana yang lain, apakah jawaban dari itu benar? 
Siswa :  Iya bu, jawaban itu benar. 
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Gambar 5. Tanya jawab saat guru melakukan apersepsi pembelajaran 

 
Materi Implikasi dan Biimplikasi tampak mereka pahami dengan baik. Hal ini terlihat dengan 

adanya beberapa siswa yang bisa membantu teman-temannya yang kurang paham dan bisa memperbaiki 
kesalahan dari jawaban temannya. Proses ini berlangsung selama 30 menit, dilanjutkan dengan 

berkunjungnya 2 siswa dari setiap kelompok ke kelompok lain yang sudah ditentukan, selama 5 menit 
siswa tamu dan siswa tuan rumah berdiskusi jika ditemukan jawaban yang berbeda. Pada tahap 

berkunjung, proses diskusi siswa mulai berjalan sesuai dengan harapan. Banyak siswa yang tidak lagi 
diam, bahkan ada juga yang berani mengeluarkan pendapatnya. Di beberapa kelompok tidak hanya siswa 

pandai yang mendiskusikan LKS yang diberikan, siswa yang berkemampuan rendahpun mulai ikut 
berpartisipasi di dalam diskusi. Kemudian siswa kembali kekelompok asal, semua siswa dapat 

mendiskusikan temuan mereka. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Siswa berdiskusi dalam kelompok 
 

Saat presentasi dilaksanakan peneliti meminta kelompok 3 dan kelompok 4 untuk 
mempresentasikan hasik kerja kelompok mereka. Setiap perwakilan kelompok yang presentasi mewakili 

satu bagian dari pekerjaan LKS yang didiskusikan. Kelompok 3 mengenai materi Implikasi dan kelompok 
IV mengenai materi biimplikasi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi 
 

Setelah  guru  meminta  siswa  menyebutkan  kesimpulan  selesai,  guru  meminta  siswa  untuk 
kembali ketempat duduknya semula untuk melaksanakan tes akhir pertemuan. Tes akhir pertemuan ini 

dilaksanakan untuk mengetahui pemahaman siswa akan materi yang telah dipelajari. Lamanya pengerjaan 
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tes akhir pertemuan 2 ini adalah 10 menit. Sebelum pembelajaran diakhiri peneliti tidak lupa memberikan 

informasi bahwa kegiatan pertemuan berikutnya adalah tes hasil belajar mengenai konjungsi, disjungsi, 
implikasi, dan biimplikasi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Salah satu siswa menyimpulkan materi pelajaran 

 
Tes akhir siklus I adalah tes materi konjungsi, disjungsi, implikasi dan biimplikasi. Siswa diberi 

waktu 45 menit menyelesaikan tes yang berupa soal uraian sebanyak 3 soal. Posisi duduk setiap siswa 
diberi jarak untuk menghindari ada siswa yang mencontek ataupun diskusi dengan teman di sampingnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 9 Posisi siswa saat mengerjakan soal tes akhir siklus I 

 
     Tabel 1. Data Hasil Tes Akhir Siklus I                

 

 

No 
  

Nama 
 

Skor 
 

Keterangan 

1 AUN  100 Tuntas 

2 CML  90 Tuntas 

3 MEP  75 Tuntas 

4 NBL  40 Tidak Tuntas 

5 IKB  100 Tuntas 

6 RZS  100 Tuntas 

7 NHD  100 Tuntas 

8 LSA  75 Tuntas 

9 GAS  60 Tidak Tuntas 

10 GND  100 Tuntas 

11 RZA  100 Tuntas 

12 RND  90 Tuntas 

13 VRM  75 Tuntas 

14 NHS  40 Tidak Tuntas 
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15 ASA 100 Tuntas 

16 AUR 100 Tuntas 

17 ARH 90 Tuntas 

18 AAT 70 Tidak Tuntas 

19 GTS 70 Tidak Tuntas 

20 MIU 100 Tuntas 

21 MNE 95 Tuntas 

22 ANW 75 Tuntas 

23 NAS 60 Tidak Tuntas 

24 ROS 100 Tuntas 

25 RMI 75 Tuntas 

26 MIF 80 Tuntas 

27 SMY 50 Tidak Tuntas 

28 MYD 100 Tuntas 

29 DNA 95 Tuntas 

30 MRZ 85 Tuntas 

31 YDZ 20 Tidak Tuntas 

 
Dari Tabel 1 hasil tes siklus I dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS pada 

materi konjungsi, disjungsi, implikasi dan biimplikasi diperoleh rata-rata kelasnya adalah 81,6 dengan 

siswa yang tuntas adalah 74% siswa. Hasil tes siklus I diperoleh rata-rata kelasnya adalah 81,6 dengan 

siswa yang tuntas adalah 74% siswa. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria keberhasilan yang ditetapkan. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pada siklus berikutnya perlu diadakan perbaikan yaitu : (1) 
siswa mengerjakan LKS secara individu terlebih dahulu sehingga guru bisa memantau siswa yang masih 

kebingungan   dalam memahami LKS, (2) pada proses hasil kerja kelompok akan dituliskan di lembar 
kelompok yang akan  ditempel di kertas karton sehingga LKS bisa dikumpulkan sebelum presentasi 

kelompok, (3) kelompok yang akan dikunjungi dirubah tidak sama setiap pertemuan (4) untuk lebih 

bersemangat diadakan penghargaan kelompok terbaik yang diliat dari skor perkembangan kelompok, hal 
ini sesuai dengan pendapat Slavin (2005: 92) bahwa penghargaan kelompok yang didasarkan pada 

pembelajaran individual dari seluruh anggota kelompok sangat penting dalam menghasilkan keluaran 

pencapaian positif dalam pembelajaran kooperatif. 

Setelah direfleksi dan adanya kekurangan yang akan diperbaiki pada siklus II. Pada siklus II ini 
peneliti masih menggunakan materi yang sama yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi dan biimplikasi serta 

negasinya. Berdasarkan hasil pengamatan dan penilaian terhadap aktivitas siswa diperoleh data bahwa 
siswa lebih antusias dalam mengikuti pelajaran daripada saat siklus pertama berlangsung. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil pengamatan pada siklus kedua ini antara lain. 

(1) Saat guru menyampaikan apersepsi serta materi pelajaran, hampir semua siswa terlibat secara aktif 

mendengarkan, mencatat dan membaca materinya. 
(2) Kelompok yang bertindak sebagai tuan rumah telah dapat melaksanakan tugasnya untuk menjelaskan 

hasil diskusi kelompoknya ke kelompok yang berkunjung ke kelompok mereka. Kelompok yang 
bertindak sebagai tamu memperhatikan informasi yang disampaikan oleh tuan rumah, diskusi antar 

kelompokpun dapat terlaksana. Setelah kunjungan berlangsung, siswa yang kembali ke kelompoknya 
masing-masing kemudian menjelaskan hasil kunjungannya ke anggota kelompoknya yang tinggal, 

begitu juga sebaliknya. Sehingga diskusi hasil kunjungan dapat terlaksana. 

(3) Hampir  semua  siswa  memperhatikan  dan  membandingkan  hasil  kerja  kelompok  mereka  saat 

kelompok lain mempresentasikan hasil jawaban kelompoknya. 

Secara keseluruhan sebagian besar siswa telah aktif mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe TSTS. Siswa terlibat diskusi aktif saat diskusi dikelompok asal maupun saat 



149  

diskusi di kelompok yang dikunjungi. Begitu juga saat presentasi didepan kelas, siswa sudah tidak malu 

lagi menyampaikan hasil diskusi kelompoknya dan siswa dari kelompok lain juga sudah bisa menanggapi 

apa yang disampaikan oleh kelompok penyaji. Hal ini sesuai dengan pendapat Subanji (2013) bahwa 
siswa akan bisa mencapai potensi optimal belajarnya apabila mendapat bantuan “orang dewasa” yang 

lebih  mahir  dari  dirinya.  Orang  dewasa  yang  dimaksudkan  bisa  guru  atau  siswa  yang  memiliki 

pengalaman atau kemampuan lebih. 

 
        Tabel 2. Data Hasil Tes Akhir Siklus II           

        No                    Nama                       Skor             Keterangan   

         1            AUN                                   100             Tuntas   

         2            CML                                   100              Tuntas   

         3            MEP                                    75               Tuntas   

         4            NBL                                     60               Tidak Tuntas   

         5            IKB                                     100              Tuntas   

         6            RZS                                    100              Tuntas   

         7            NHD                                   100              Tuntas   

         8            LSA                                     90               Tuntas   

         9            GAS                                     80               Tuntas   

        10           GND                                   100              Tuntas   

        11           RZA                                    100              Tuntas   

        12           RND                                   100              Tuntas   

        13           VRM                                    90               Tuntas   

        14           NHS                                     75               Tuntas   

        15           ASA                                    100              Tuntas   

        16           AUR                                   100              Tuntas   

        17           ARH                                   100              Tuntas   

        18           AAT                                     90               Tuntas   

        19           GTS                                     65               Tidak Tuntas   

        20           MIU                                    100              Tuntas   

        21           MNE                                   100              Tuntas   

        22           ANW                                   85               Tuntas   

        23           NAS                                     85               Tuntas   

        24           ROS                                    100              Tuntas   

        25           RMI                                     90               Tuntas   

        26           MIF                                     100              Tuntas   

        27           SMY                                    70               Tidak Tuntas   

        28           MYD                                  100              Tuntas   

        29           DNA                                   100              Tuntas   

        30           MRZ                                    90               Tuntas   

        31           YDZ                                     60               Tidak Tuntas   
 

 

Dari Tabel 2 hasil tes akhir siklus II diperoleh rata-rata kelasnya adalah 90,48 dengan siswa yang tuntas 
adalah 87% siswa. Hasil belajar siswa pada siklus kedua sudah memenuhi indikator keberhasilan yang 

telah ditetapkan. Ketuntasan belajar siswa secara klasikal adalah sebesar 87% atau 27 siswa dari jumlah 

siswa dapat mencapai nilai KKM yaitu minimal 75, sedangkan nilai rata-rata hasil belajar siswa adalah 

90,48. Hal ini menunjukkan bahwa secara klasikal siswa kelas X8 dinyatakan tuntas, karena siswa yang 
memperoleh nilai di atas 75 mencapai 80% dari jumlah siswa keseluruhan. Sebagai penghargaan atas 
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hasil  yang  dicapai  oleh  siswa  setelah  mengikuti  pembelajaran  pada  siklus  kedua,  kelompok  yang 

memperoleh skor perkembangan tertinggi mendapatkan penghargaan dari guru. 

 
                Tabel 3. Skor perkembangan pada siklus kedua 

     Kelompok            Skor Kelompok                   Penghargaan   

             1                            18,75                         Kelompok Baik   

             2                               27                           Kelompok Super   

             3                               26                           Kelompok Hebat   

             4                               15                                        -   

             5                            18,75                         Kelompok Baik   

             6                               20                            Kelompok Baik   

7                            21,25                        Kelompok Hebat 
 

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil ketuntasan belajar siswa secara klasikal 

dan nilai rata-rata hasil belajar siswa   pada   siklus   kedua   meningkat   dari   siklus   pertama,   dengan 
peningkatan sebesar 13% untuk ketuntasan klasikal dan 8,88 untuk nilai rata-rata hasil belajar siswa. 

 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh tindakan pembelajaran kooperatif tipe TSTS yang dapat 
meningkatkan hasil belajar logika matematika pada siswa kelas X8 SMA Negeri 5 Banjarmasin tahun 

pelajaran 2014/2015 yang sudah dinyatakan berhasil, keberhasilan tindakannya dapat dilihat dari rata-rata 
kelas pada siklus I adalah 81,6 dengan 74% siswa tuntas dan ada delapan siswa yang nilainya masih 

dibawah KKM sekolah. Sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan pada rata-rata kelas yaitu 90,48 dan 

pada ketuntasan klasikal didapat bahwa   87% siswa tuntas dengan hanya empat siswa yang nilainya 
dibawah KKM. 
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ABSTRAK 

Artikel  ini  mejelaskan  tentang  pentingnya  pembelajaran  matematika  bermakna  (Meaningful 
Mathematics Learning) dan salah satu alternatif pembelajaran yang dapat digunakan yaitu melalui 

pendekatan Contextual Teaching & Learning (CTL). Pembelajaran bermakna adalah pembelajaran yang 
mengaitkan antara informasi baru yang diperoleh oleh siswa dengan struktur kognitif yang telah dimiliki 

oleh siswa sebelumnya. Pembelajaran matematika yang seringkali terjadi adalah belajar hafalan (Rote 

Learning). Konsep-konsep matematika yang cenderung abstrak diberikan tanpa mengaitkan dengan 
pengetahuan sebelumnya yang telah dimiliki oleh siswa. Pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan 

situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 
dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Pembelajaran 

berlangsung  alamiah  dalam  bentuk  kegiatan  siswa   bekerja   dan  mengalami,   bukan  mentransfer 

pengetahuan dari guru ke siswa. Dengan konsep ini, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi 

siswa. Komponen pembelajaran dalam CTL adalah (1) Kontruktivisme (contstructivism), (2) bertanya 
(questioning), (3) menemukan (inquiry), (4) masyarakat belajar (learning community), (5) pemodelan 

(modelling), (6) refleksi (reflection) dan (7) penilaian sebenarnya (authentic assessment). Dengan adanya 

komponen konstruktivisme dan inquiri, siswa membangun sendiri pengetahuan mereka dalam rangka 
menemukan suatu konsep dan pengaitan materi dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa maka akan 

mendorong terciptanya pembelajaran matematika bermakna (Meaningful Mathematics Learning) 

 
Kata-kata kunci:  Contextual Teaching & Learning (CTL), Pembelajaran Bermakna (Meaningful 

Learning), Pembelajaran Matematika Bermakna (Meaningful Mathematics 

Learning) 
 

 
 

PENDAHULUAN 

Menghadirkan pembelajaran matematika yang menyenangkan dan bermakna merupakan urgensi 
dalam  suatu  proses  pembelajaran.  Pembelajaran  matematika  yang  menyenangkan  dan  bermakna 
mendorong  siswa   menjadi  lebih  termotivasi.  Ausebel  (1963)  menjelaskaan  bahwa  pembelajaran 

bermakna adalah pembelajaran yang mengaitkan informasi baru yang diterima oleh siswa dengan struktur 
kognitif yang telah mereka miliki sebelumnya. Struktur kognitif adalah fakta-fakta, konsep-konsep dan 

generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh siswa. 

Idealnya, dalam pembelajaran matematika pengetahuan atau konsep dibangun atau ditemukan 
sendiri oleh siswa. Muijs and Reynold (2011, 79) menyatakan “All learners actually construct knowledge 

for themselves, rather than knowledge coming from the teacher and being ‘absorbed’ by the pupil”. 
Setiap siswa harus mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri, daripada pengetahuan yang diberikan 

melalui. Dalam pembelajaran matematika, kegiatan kontrustuktif merupakan bagian penting. Watson & 
Mason (2005 : 160) menyatakan bawa “It is useful to use mathematics as a constructive activity, and 

constructing objects as an integral component of learning mathematics”. Penting untuk menggunakan 
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matematika sebagai suatu kegiatan konstruktif, dan mengkonstruksi objek sebagai suatu komponen 

kesatuan dalam pembelajaran matematika. 

Pembelajaran matematika idealnya dilakukan melalui proses pengkonstruksian pengetahuan yang 
bermakna. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Schoenfeld (NCTM: 2000, 20) yaitu bahwa 

“Mathematics makes more sense and is easier to remember and to apply when students connect new 
knowledge to existing knowledge in meaningful ways”. Matematika menjadi lebih bermakna dan mudah 

diingat dan diaplikasikan ketika siswa menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah 

ada melalui jalan yang bermakna. Siswa mengkonstruksi atau menemukan sendiri konsep-konsep yang 
ada dalam matematika. Kegiatan penemuan tersebut dilakukan dalam berbagai cara dengan menekankan 

keterlibatan aktif dari siswa dalam proses tersebut. Pembelajaran matematika dilakukan dengan mengajak 

siswa bekerja (learning by doing). 
Pandangan siswa yang ada saat ini matematika selalu identik dengan sekumpulan rumus atau 

algoritma tertentu yang harus dihafal kemudian digunakan untuk menjawab soal-soal. Ketika berhadapan 

dengan soal, siswa mengingat-ngingat kembali rumus mana yang harus digunakan. Pembelajaran yang 

ada cenderung belajar hafalan (Rote Learning). Pada belajar hafalan (Rote Learning), siswa menghafal 

pengetahuan baru tanpa  menghubungkan dengan konsep-konsep  atau  pengetahuan-pengetahuan  yang 
mereka miliki sebelumnya. Siswa menghafal sekumpulan rumus tanpa tahu dari mana rumus tersebut 

berasal. Dengan demikian, matematika dipandang sebagai sesuatu yang abstrak dan hanya sebatas 

“doktrin” kepada siswa yang harus diikuti, dihafal, dan selanjutnya digunakan untuk mengerjakan soal. 
Tentunya ini bukan hal yang mudah dan cenderung menjadi beban bagi siswa, serta membuat 

pembelajaran  cenderung  tidak  bermakna.  Kelemahan  dari  belajar  menghafal  ini,  daya  endap  siswa 

terhadap materi juga menjadi tidak lama. 

Sebagai contoh pada pembelajaran keliling dan luas bangun datar serta luas permukaan dan volume 

bangun ruang,    guru  seringkali hanya  memberikan  rumus-rumus  keliling,  luas,  luas permukaan dan 
volume tersebut tanpa menjelasakan dari mana rumus tersebut berasal. Dalam menanamkan konsep, 

hanya ditekankan bahwa konsep-konsep tersebut hanyalah aturan-aturan yang harus dihafal. Sebagai 

contoh, guru memberikan rumus luas permukaan bola = 4 ݎߨଶ  dan volume bola = 
ସ ଷݎߨ    tanpa 

menjelaskan 
ଷ

 
darimana rumus tersebut berasal. Begitu juga dengan rumus-rumus lainnya. Siswa diberikan rumus-rumus 
yang harus dihafal dan dipergunakan ketika menjawab soal. Akan tetapi, ketika siswa ditanya dari mana 

rumus tersebut berasal, kebanyakan siswa tidak tahu. 

Berdasarkan survey yang dilakukan terhadap 100 mahasiswa STKIP PGRI Banjarmasin yang 
mengikuti mata kuliah Matematika Pendidikan Dasar, sebagian besar mahasiswa  menyatakan bahwa 

pembelajaran matematika di sekolah yang mereka peroleh sebelumnya hanyalah belajar hafalan (rote 
learning), dimana guru memberikan rumus-rumus dalam matematika tanpa menjelaskan dari mana rumus 
tersebut berasal. Guru memberikan rumus-rumus lalu dilanjutkan dengan pemberian soal-soal yang harus 

dijawab menggunakan rumus tersebut. Hal ini berakibat pada konsep yang diberikan oleh guru mudah 
hilang dari ingatan siswa. 

Selain menghafal, pembelajaran yang ada juga kurang mengaitkan materi dengan aplikasi materi 

terhadap kehidupan sehari-hari siswa. Siswa kurang dikenalkan tentang kaitan antara materi yang mereka 
pelajari  dengan  aplikasinya  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Hal  yang  terjadi,  materi  disajikan  tanpa 

dikaitkan lebih dulu dengan konteks kehidupan yang ada pada siswa, sehingga bagi siswa pembelajaran 

matematika itu menjadi tidak bermakna. Tentunya ini tidak akan mendorong munculnya motivasi siswa 
dalam pembelajaran. Akan baik jika pembelajaran matematika dimulai dengan konteks permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengantar ke materi. Menghadirkan kegunaan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari mendorong tumbuhnya sikap menghargai matematika. 

Penyajian masalah dalam kehidupan sehari-hari dapat digunakan sebagai pengantar untuk 
menginformasikan kegunaan dari materi yang akan diberikan, sehingga siswa akan termotivasi dalam 

pembelajaran  karena  mereka  merasa  apa  yang  mereka  pelajari  berguna  bagi  kehidupan  sehari-hari 

mereka.   Pembelajaran  yang  berlangsung  akan  menjadi  bermakna   bagi  siswa   apabila   dirasakan 

manfaatnya dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan kata lain, rumus atau konsep yang ada pada 
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penyampaiannya  dikaitkan  dengan  pengetahuan  baru  yang  telah  mereka  miliki  sebelumnya  atau 

dijelaskan dari mana rumus tersebut berasal dan setelah itu dikenalkan apa implikasi kegunaan rumus- 
rumus tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat menjadi alternatif untuk menciptakan pembelajaran 

matematika bermakna adalah pembelajaran contextual teaching and learning (CTL). Pembelajaran CTL 
mendorong siswa mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya yang mereka miliki 

serta mengaitkan dengan konteks permasalahan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Siswa menemukan 

dan membangun sendiri pengetahuan mereka dengan pengalamannya sendiri. Sesuai karakteristik 

matematika,  pembelajaran  harus  mampu  memfasilitasi  tertanamnya  konsep-konsep  yang  cenderung 
abstrak secara kuat. Pembelajaran menghafal atau pemberian konsep secara langsung membuat daya 

endap siswa menjadi tidak lama.  Pada CTL, pengetahuan dikonstruksi oleh siswa serta menekankan pada 

proses keterlibatan secara aktif siswa dalam belajar dan mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh 
dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan mendorong terciptanya pembelajaran matematika yang 

bermakna. 

Pembelajaran Matematika Bermakna (Meaningful Mathematics Leraning) 

Belajar bermakna dikenalkan oleh David Ausebel. Ausebel (1963) mengemukakan tentang teori 
belajar bermakna (meaningfull learning) adalah suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep- 
konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Struktur kognitif adalah fakta-fakta, 

konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan diingat pelajar. Ausebel dalam Bell 
(1978: 132) menyatakan bahwa “.. If the learner’s intention is to memorise it verbatim, i.e, as a series 

ofarbitrarily related word, both the learning process and learning outcome must necessarily berote and 

meaningless”. Artinya jika keinginan para siswa adalah mengingat sesuatu secara harafiah atau tanpa 
mengaitkan hal yang satu dengan yang hal lain yang sudah diketahuinya, maka baik proses atau hasil 

pembelajarannya merupakan hafalan dan menjadi tidak bermakna sama sekali baginya. 

Ausebel membedakan belajar menghafal dan belajar bermakna Ausebel mengklasifikasikan belajar 
ke dalam dua dimensi, yaitu: 

1)   Dimensi 1, tentang cara penyajian informasi atau materi kepada siswa. Dimensi ini meliputi belajar 
penerimaan yang menjajikan informasi itu dalam bentuk final dan belajar penemuan yang 
mengharuskan siswa untuk menemukan sendiri sebagaian atau seluruh materi yang diajarkan. Pada 

belajar menerima bentuk akhir dari sesuatu yang diajarkan diberikan, sedangkan belajar menemukan, 
bentuk akhir harus dicari oleh siswa. 

2)   Dimensi 2, tentang cara siswa mengaitkan materi yang diberikan dengan struktur kognitif yang telah 

dimikinya. Jika siswa dapat menghubungkan atau mengaitkan informasi baru pada pengetahuan yang 

telah dimilikinya dikatakan terjadi belajar bermakna. Tetapi, jika siswa menghafalkan informasi baru 
tanpa  menghubungkan pada konsep yang telah ada dalam struktur kognitifnya maka dikatakan terjadi 

belajar hafalan. 

Ausebel (Dahar,1989) mengemukakan tiga kebaikan dari belajar bermakna, yaitu: 
1)   Informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama dapat diingat 

2)   Informasi  yang  dipelajari secara  bermakna  memudahkan proses  belajar  berikutnya  untuk  materi 

pelajaran yang mirip 

3)   Informasi yang dipelajari secara bermakna mempermudah belajar hal-hal yang mirip walaupun telah 
terjadi lupa 

Agar tercipta belajar bermakna, aspek-aspek yang dikembangkan meliputi: 
1)   Bahan baru yang dipelajari harus bermakna yakni istilah yang mempunyai makna, konsep-konsep 

yang bermakna, atau hubungan antara dua hal atau lebih yang mempunyai makna 

2)   Bahan pelajaran baru hendaknya dihubungkan dengan struktur kognitifnya secara substansial dan 

dengan beraturan (Sukmadinata, 2003: 188). 
Dahar (2011: 99) menyebutkan  prasyarat belajar bermakna adalah sebagai berikut: (1) Materi yang 

akan dipelajari harus bermakna secara potensial dan (2) anak yang akan melaksanakan belajar bermakna 
sebaiknya mempunyai kesiapan dan niat ntuk belajar belajar. Dahar melanjutkan kebermaknaan materi 
pelajaran secara potensial bergantung pada dua faktor yaitu sebagai berikut: 
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1)   Materi itu harus memiliki kebermaknaan logis 

2)   Gagasan-gagasan yang relevan harus terdapat dalam struktur kognitif pelajar. 

Langkah-langkah kegiatan yang mengarah pada timbulnya pembelajaran  bermakna adalah sebagai 
berikut. 

1)  Orientasi mengajar tidak hanya pada segi pencapaian prestasi akademik, melainkan juga diarahkan 
untuk mengembangkan sikap dan minat belaja serta potensi dasar siswa. 

2)   Topik-topik yang dipilih dan dipelajari didasarkan pada pengalaman anak yang relevan. Pelajaran 
tidak dipesepsi anak sebagai tugas dari atau sesuatu yang dipaksakan oleh guru, melainkan sebagai 

bagian dari atau sebagai alat yang dibutuhkan dalam kehidupan anak. 

3)   Metode mengajar yang digunakan harus membuat anak terlibat dalam suatu aktivitas langsung dan 
bersifat bermain yang menyenangkan. 

4)   Dalam proses belajar perlu diprioritaskan kesempatan anak untuk bermain dan bekerjasama dengan 

orang lain. 
5)   Bahan pelajaran yang digunakan hendaknya bahan yang konkret 
6)  Dalam menilai hasil belajar siswa, para guru tidak hanya menekankan aspek kognitif dengan 

menggunakan tes tulis, tetapi harus mencakupsemua  domain perilaku anak yang relevan dengan 

melibatkan sejumlah 
Teori belajar Ausebel mengenai belajar bermakna dapat menjadikan informasi yang diperoleh 

menjadi memiliki daya endap yang lebih lama dibandingkan hafalan, karena pemberian setiap konsep 
baru siswa selalu dikaitkan dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Teori belajar bermakna juga dapat 

diterapkan pada pembelajaran matematika sesuai karakteristik matematika itu sendiri. 
. Lee (2006: 52) menyatakan bahwa “mathematics is a systematic seeking of patterns that can be 

used to concisely model the world”. Matematika adalah proses pencarian pola yang sistematis yang dapat 

digunakan untuk memodelkan dunia secara singkat dan jelas. Hal senada juga dinyatakan oleh Ruth 

(Chambers, 2008: 9) yaitu bahwa  “Mathematics is the study of pattern abstracted from the world around 
us, so anything we learn in maths has literally thousands of applications, in arts, sciences, finance, 

health, and leisure”. Matematika adalah studi pola yang dapat digunakan untuk memodelkan masalah- 

masalah dalam dunia nyata. Oleh karena itu, matematika memiliki banyak aplikasi diberbagai bidang, 

seperti bidang seni, sains, keuangan, kesehatan bahkan hiburan. 

Dalam  pembelajarannya,   terkait  karakteristik  matematika   yang  cenderung  abstrak,   maka 
pembelajaran  matematika  memiliki  tantangan  tersendiri  agar  dapat  membuat  sesuatu  yang  abstrak 

menjadi lebih konkrit di mata siswa. Urutan atau pola yang menjadi karakteristik matematika juga dapat 

menjadi dasar  untuk  menjadikan pembelajaran  matematika  menjadi terstruktur  dan sistematis  antara 

materi yang satu dan yang lainnya. Hercovis and Bergeron (Booker, et. al: 2004, 20) menyatakan bahwa 
“A constructivist perspective on the teaching and learning of mathematics, then focuses on the learner, 

setting out to guide her or him in the construction of mathematical ways of knowing and operating based 

on existing knowledge”.   Dalam pembelajaran matematika, pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa 

dijadikan sebagai fondasi bagi siswa dalam membangun konsep atau pengetahuan baru. Siswa aktif 
membangun pengetahuan matematika itu sendiri berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang telah 

mereka miliki sebelumnya. Hal ini sesuai dengan prinsip dan standar pembelajaran matematika sekolah 

yang tercantum dalam NCTM (2000: 40), yaitu “Students must learn mathematics with 
understanding,actively building new knowledge from experience and prior knowledge”. Artinya siswa 

harus mempelajari matematika dengan pemahaman, membangun pengetahuan baru berdasarkan 

pengalaman dan pengetahuan sebelumnya secara aktif. 
Jadi, pembelajaran matematika bermakna (meaningfull mathematics learning) merupakan 

pembelajaran matematika  yang  mana  dalam proses  pembelajarannya,  konsep  atau  pengetahuan baru 

dipelajari dengan  memperhatikan struktur  kognitif  yang telah  dimiliki  oleh siswa  sebelumnya,  serta 
dengan mengaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari yang ada pada siswa. 

Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 
Pengertian pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) pertama kali diberikan oleh US 

Departement of education (2000) : 
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“Contextual teaching and learning is a conception of teaching and learning that helps teachers 

relate subject matter content to real world situations; and motivates students to make connections 
between knowledge and its applications to their lives as family members, citizens, and workers and 

engage in the hard work that learning requires”. 
Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan suatu konsepsi yang membantu guru 

mengaitkan isi materi pelajaran dengan keadaan dunia nyata. Selain itu juga memotivasi siswa untuk 

menghubungkan pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dan penerapannya  dalam kehidupan siswa 
sebagai  anggota  keluarga,  sebagai  warga  masyarakat  dan  sebagai  tenaga  kerja  nantinya.  (Bern  & 

Errickson, 2001: 1). 

Johnson (2002: 64) menyatakan bahwa CTL membuat siswa mampu menghubungkan isi dari 
subjek-subjek akademik dengan konteks kehidupan mereka untuk menemukan makna. Hal senada juga 

dinyakan oleh Berns and Erickson (2001: 2) yaitu bahwa CTL membantu siswa menghubungkan materi 
yang mereka pelajari dengan konteks kehidupan nyata dimana materi tersebut dapat digunakan. Siswa- 

siswa  kemudian  menemukan  makna  dalam proses  pembelajaran.  Ketika  mereka  berusaha  mencapai 

tujuan pembelajaran, mereka memanggil kembali pengalaman sebelumnya dan membangun pengetahuan 
yang sudah ada. dengan mempelajari mata pelajaran dalam satu kesatuan, multidisiplin ilmu dan dalam 

konteks yang sesuai, mereka akan mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks 

yang dapat diaplikasikan. 

Menurut Sanjaya (2006, 256) terdapat lima  karakteristik penting dalam proses  pembelajaran 
menggunakan pendekatan CTl, yaitu : 
1.   Dalam CTL, pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada (activating 

knowledge), artinya apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari, 
dengan demikian pengetahuan yang akan diperoleh siswa adalah pengetahuan utuh yang memiliki 

keterkaitan satu sama lain. 
2.   Pembelajaran yang kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan 

baru (acquiring knowledge). Pengetahuan baru itu diperoleh dengan cara deduktif, artinya 

pembelajaran dimulai dengan mempelajari secara keseluruhan, kemudian memperhatikan detailnya. 
3.   Pemahaman pengatahuan (understanding  knowledge),  artinya  pengetahuan  yang  diperoleh bukan 

untuk dihafal tetapi untuk dipahami dan diyakini, misalnya dengan cara meminta tanggapan dari yang 

lain tentang pengetahuan yang diperolehnya dan berdasarkan tanggapan tersebut baru pengetahuan itu 
dikembangkan. 

4.   Mempraktikan pengetahuan dan pengelaman tersebut (applying knowledge), artinya pengetahuan dan 

pengalaman yang diperolehnya harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan siswa, sehingga tampak 
perubahan perilaku siswa. 

5.   Melakukan refleksi (reflecting knowledge) terhadap strategi pengembangan pengetahuan.  Hal ini 
dilakukan sebagai umpan balik untuk proses perbaikan dan penyempurnaan strategi. 

Komponen-komponen pendekatan kontekstual 
Menurut  Johnson  (2002:  65)  komponen  pembelajaran  kontekstual  neliputi:  (1)  menjalin 

hubungan-hubungan bermakna  (making meaningful connections), (2) mengerjakan pekerjaan-pekerjaan 
yang berarti (doing significant work),(3) melakukan proses belajar yang diatur sendiri (self-regulated 

learning), (4) mengadakan kolaborasi (collaborating), (5) berpikir kritis dan kreatif (critical and creative 
thingking),  (6)  memberikan  layanan  secara  individual (nurturing  the individual),  (7)  mengupayakan 

pencapaian standar  yang tinggi (reaching  high  standards),  dan (8)  menggunakan assesmen  autentik 
(using authentic assessment). 

Ada tujuh prinsip pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual yang harus dikembangkan 

dalam guru dalam pembelajaran, yaitu konstruktivisme (constructivism), menemukan (inquiry), bertanya 
(questioning), masyarakat belajar (learning community), pemodelan (modeling), refleksi (reflection), dan 

penilaian yang sebenarnya (authentic assessment). 
1)   Konstruktivisme (constructivism) 

Konstruktivisme  adalah  proses  membangun  dan  menyusun  pengetahuan  baru  dalam  struktur 
kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Dalam pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL), 
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siswa membangun pemahaman mereka sendiri dari pengalaman baru berdasar pada pengetahuan awal dan 

pembelajaran harus dikemas menjadi proses “mengkonstruksi” bukan menerima pengetahuan. 

2)  Menemukan (Inquiry) 
Menemukan  (inquiry)  artinya  proses  pembelajaran  didasarkan  pada  pencairan  dan  penemuan 

melalui proses befikir secara sistematis. Secara umum proses inkuiri dapat dilakukan melalui beberapa 
langkah, yaitu : 1) merumuskan masalah, 2) mengajukan hipotesa, 3) mengumpulkan data, 4) menguji 

hipotesis, dan 5) membuat kesimpulan. Belajar merupakan  proses perpindahan dari pengamatan menjadi 

pemahaman, serta siswa belajar menggunakan keterampilan berpikir kritis. 
3)  Bertanya (Questioning) 

Bertanya merupakan strategi utama dalam CTL dan merupakan bagian inti belajar dan menemukan 
pengetahuan. Dengan adanya keingintahuanlah pengetahuan selalu dapat berkembang. Dalam 

pembelajaran  model  CTL  guru  tidak  menyampaikan  informasi  begitu  saja  tetapi  memancing  siswa 

dengan bertanya agar siswa dapat menemukan jawabannya sendiri. Kegiatan guru adalah mendorong, 
membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa dan bagi siswa. 

4)   Masyarakat Belajar (Learning Community) 
Masyarakat   Belajar   (Learning   Community)   didasarkan   pada   pendapat   vygotsky,   bahwa 

pengetahuan dan pengalaman anak banyak dibentuk oleh komunikasi dengan orang lain. Dalam model 

pembelajaran CTL hasil belajar dapat diperoleh dari hasil diskusi dengan orang lain, teman, antar 
kelompok, sumber lain dan bukan hanya guru. Dengan demikian asas masyarakat belajar dapat diterapkan 

melalui belajar kelompok, dan sumber-sumber lain dari luar yang dianggap tahu tentang sesuatu yang 
menjadi fokus pembelajaran. 

5)   Pemodelan (Modelling) 

Pemodelan (modeling) adalah proses pembelajaran dengan memperagakan suatu contoh yang 
dapat ditiru oleh siswa. Sebagai contoh, membaca berita, membaca lafal bahasa, mengoperasikan 

instrument memerlukan contoh agar siswa dapat mengerjakan dengan benar. Dalam pendekatan 
kontekstual terdapat proses penampilan suatu contoh agar orang lain berpikir, bekerja dan belajar. Dengan 

demikian,  pemodelan (modeling)  merupakan asas  penting dalam pembelajaran  melalui CTL,  karena 

melalui CTL siswa dapat terhindar dari verbalisme atau pengetahuan yang bersifat teoritis-abstrak. 
6)   Refleksi (Reflection) 

Refleksi (Reflection) adalah proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajarinya dengan 
cara mengurutkan dan mengevaluasi kembali kejadian atau peristiwa pembelajaran yang telah dilaluinya. 

Kegiatan refleksi dapat berupa berpikir tentang apa yang telah kita pelajari, mencatat apa yang telah 

dipelajari serta membuat jurnal, karya seni, diskusi kelompok. 
7)   Penilaian Yang Sebenarnya (Authentic Assessment) 

Penilaian yang sebenarnya adalah proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi 

tentang perkembangan belajar yang dilakukan siswa. Penilaian ini diperlukan untuk mengetahui apakah 

siswa benar-benar belajar atau tidak. Penilaian ini berguna untuk mengetahui apakah pengalaman belajar 
mempunyai   pengaruh   positif   terhadap   perkembangan   siswa   baik   intelektual,   mental,   maupun 

psikomotorik. 

 
Contoh Penerapan CTL Pada Pembelajaran materi Luas Permukaan dan Volume Bola 

Untuk menentukan rumus luas permukaan dan volume bola, dapat dilakukan dengan menggunakan 
hal-hal yang dekat dengan kehidupan siswa. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menemukan luas 

permukaan bola adalah dengan menggunakan satu buah jeruk yang kemudian kulitnya dikupas lalu kulit- 
kulit jeruk tersebut disusun ditempatkan dalam beberapa buah lingkaran. 

Dari percobaan diperoleh bahwa luas permukaan setengah bola sama dengan luas dua buah lingkaran 
dengan jari-jari yang sama dengan bola, sehingga diperoleh Luas permukaan sebuah bola = 4 x luas 

lingkaran = 4 ݎߨଶ  , dimana r adalah jari-jari bola.
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Untuk menemukan rumus volume bola dapat menggunakan pengetahuan sebelumnya yang dimiliki 

oleh  siswa  yaitu  rumus  volume  kerucut,  yaitu  
 ଵ ଶݎߨ     Hal  ini  dilakukan  dengan  sebuah  .ݐ 

percobaan 
ଷ

 
menggunakan wadah berbentuk setengah bola yang berjari-jari r dengan sebuah kerucut yang jari-jari 
alasnya r dan tingginya 2r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Siswa dapat melakukan percobaan dengan mengisi pasir ke wadah (ii) sampai penuh. Kemudian pindah 

pasir dari wadah (ii) ke wadah (i). Dari percobaan tersebut, siswa akan menemukan bahwa volume 
setengah bola sama dengan volume sebuah tabung dengan jari-jari yang sama dengan bola dan tingginya 

dua kali jari-jarinya, diperoleh volume bola = 2 x volume kerucut =   ݔ 
ଵ  

 ݎߨ 
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Menghadirkan Pembelajaran Matematika yang bermakna (Meaningful Mathematics Learning) 

merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Pembelajaran matematika yang bermakna dapat 
membuat siswa lebih termotivasi dalam pembelajaran dan membuat daya endap siswa terhadap materi 

lebih lama. Hal ini juga sesuai dengan karakteristik matematika. Salah satu pendekatan pembelajaran 

yang dapat digunakan adalah pendekatan Contextual Teaching & Learning (CTL). Guru harus membuat 

pembelajaran matematika menjadi bermakna bagi siswa.  Guru tidak langsung memberikan konsep atau 
rumus kepada siswa, tetapi siswa dibimbing untuk menemukan sendiri melalui pengetahuan yang mereka 

miliki sebelumnya dan dikaitkan dengan konteks kehidupan yang dialami oleh siswa. 
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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskrifsikan pelaksanaan masing-masing langkah 
pembelajaran kooperatif tipe Team Games  Tournament  (TGT) yang  mampu  meningkatkan  motivasi 

belajar limit siswa SMA Negeri 5 Banjarmasin. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas (PTK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe TGT 

yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa terdiri dari 5 (lima) tahap, yaitu: (1) Penyajian kelas, (2) 

Diskusi kelompok, (3) Games, (4) Tournament dan, (5) Penghargaan kelompok. Pada tahap games dan 
tournament peneliti melakukan modifikasi dalam bentuk permainannya. Gamesnya berupa permainan 

menjawab soal yang ada pada kartu soal. Setiap siswa diberikan papan jawaban untuk menuliskan hasil 

jawaban  mereka.  Apabila  waktu  pengerjaan  soal  sudah  selesai,  maka  seluruh  siswa  diwajibkan 

mengangkat papan jawabannya ke atas untuk dicocokkan dengan kunci jawaban yang ada pada layar 
LCD. Tahap games dan tournament merupakan tahap yang paling menyenangkan untuk seluruh siswa. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah pada Team Games Tournament (TGT) dapat 

dimanipulasi  sedemikian  hingga,  sehingga  meningkatkan  motivasi  belajar  siswa  SMA  Negeri  5 

Banjarmasin. 
Kata-kata kunci: TGT, Motivasi Belajar 

 
PENDAHULUAN 

Berdasarkan pengalaman mengajar peneliti di SMA Negeri 5 Banjarmasin, selama 6 tahun mulai 
dari tahun 2009 sampai dengan 2015 dan hasil wawancara terhadap guru matematika dan beberapa siswa, 

didapatkan hasil bahwa hasil belajar matematika siswa masih sangat rendah dibandingkan dengan mata 

pelajaran lain. Ditunjukkan bahwa ada sekitar 40% siswa saja per kelasnya yang memperoleh nilai di atas 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sedangkan 60% nya lagi memperoleh nilai di bawah KKM. Nilai 

KKM matematika di SMA Negeri 5 Banjarmasin pada saat itu adalah 70. Siswa dinyatakan tuntas belajar 
matematika apabila nilai hasil akhir belajarnya memperoleh nilai minimal 70 yang berarti semua 

kompetensi dasar (KD) yang dipelajari sudah dikuasai siswa, sedangkan siswa yang memperoleh nilai 

kurang dari 70 dinyatakan belum tuntas yang berarti ada KD yang belum mampu dikuasai siswa dan 
harus melakukan remedial sampai tuntas. Rendahnya hasil belajar siswa tersebut dapat dilihat pada hasil 

ulangan harian limit siswa kelas XI IPS dalam beberapa tahun. Padahal materi limit merupakan materi 

yang harus dikuasai siswa karena materi tersebut merupakan materi prasyarat untuk mempelajari materi 
selanjutnya yaitu turunan. Rendahnya hasil ulangan siswa tersebut merupakan suatu masalah yang harus 

di atasi guru agar matematika di SMA negeri 5 tidak lagi menjadi mata pelajaran yang selalu memiliki 

nilai rata-rata terendah. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada awal tahun 2015, rendahnya hasil belajar siswa 
dalam beberapa tahun sebelumnya bukan dikarenakan kurangnya pengetahuan yang dimiliki siswa tetapi 

sangat sedikit siswa yang termotivasi untuk belajar matematika. Hal ini ditunjukkan dengan adanya siswa 
yang sering terlambat masuk kelas, mengobrol pada saat guru mengajar, tidak memperhatikan guru pada 

saat materi disampaikan, mengganggu teman, bermain handphone, malu untuk mengeluarkan pendapat 
atau bertanya. Hanya beberapa siswa saja (kurang dari 10 orang) yang mau bertanya atau mengeluarkan 
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pendapat. Bahkan ada siswa yang asyik melakukan aktivitas selain pembelajaran matematika saat 

pembelajaran berlangsung. 

Hal tersebut di atas terjadi antara lain disebabkan karena guru dalam proses belajar mengajar selama ini 

membiarkan siswa belajar dengan pasif. Mereka hanya dibiarkan menerima materi pelajaran tanpa 
diperhatikan daya kreatifnya, sehingga akhirnya siswa lebih dituntut untuk belajar hafalan, yang 

menyebabkan informasi yang diterima siswa tidak mampu bertahan lama dan mudah untuk dilupakan. 

Berdasarkan  hal  tersebut  salah  satu  langkah  yang  dapat  dilakukan  untuk  memecahkan 
permasalahan tersebut adalah dengan cara mengubah cara belajar siswa dengan memberikan suasana 

belajar yang baru. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Tyas (2012), pembelajaran kooperatif tipe 
Team Games Tournament (TGT) mampu meningkatkan minat dan hasil belajar matematika. Hasil 

penelitian Anriani, dkk (2008) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament 
(TGT)  dapat  meningkatkan  kemandirian  belajar  mahasiswa.  Selain  itu  menurut  hasil  penelitian 

Saryantono, B (2013) menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil pembelajaran siswa menggunakan Team 
Games Tournament (TGT) lebih tinggi dari pada siswa yang proses pembelajarannya tidak menggunakan 

Team Games Tournament (TGT). Tetapi kelemahan pada penelitian TGT terdahulu adalah peneliti hanya 
menerapkan langkah-langkah TGT dalam pembelajaran dan melihat hasil belajarnya saja, tidak 

mendeskrifsikan secara rinci langkah-langkah TGT  seperti apa yang mampu  meningkatkan motivasi 
belajar siswa. Padahal penelitian seperti ini penting untuk dilaksanakan karena dengan penelitian ini kita 

dapat mengetahui langkah-langkah TGT yang seperti apa yang mampu meningkatkan motivasi belajar 
siswa. 

Menurut Uno (2011) motivasi merupakan dorongan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk 

melakukan tujuan tertentu yang ingin dicapainya. Motivasi belajar merupakan keinginan atau dorongan 
seseorang  untuk  belajar.  Seseorang  akan  berhasil  dalam  belajar  jika  di  dalam  dirinya  sendiri  ada 

keinginan untuk belajar. Jika di dalam diri siswa tidak ada keinginan atau dorongan untuk belajar maka 

siswa tidak akan memperoleh hasil belajar yang maksimal. Motivasi dan suasana kelas yang 

menyenangkan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan siswa dalam belajar. 
Menurut Dailey (2009) kenikmatan dan kesenangan dalam belajar dapat meningkatkan motivasi siswa. 

Tetapi ada juga siswa termotivasi karena adanya fakor ekstrinsik seperti, untuk menerima pujian , uang , 

atau  hadiah,  serta  menghindari  hukuman.  Selain  itu  mewajibkan  siswa  (tekanan  eksternal)  untuk 
mengikuti kelas tertentu juga dapat menghilangkan motivasi siswa. Menurut Farkhana (2010) faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar yang ditemukan dalam penelitiannya ada dua jenis yaitu faktor internal 

(motivasi dan sehat) dan faktor  eksternal (guru, beasiswa,  dan fasilitas), sedangkan faktor  eksternal 
merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam belajar. 

Terkait dengan itu, tampaknya pelaksanaan TGT bisa dimodifikasi sedemikian rupa karena TGT 
memiliki langkah-langkah pembelajaran yang di dalamnya dapat dimodifikasi sehingga motivasi belajar 

siswa dapat meningkat. Pelaksanan TGT ini dapat dilakukan pada materi limit. Adapun langkah-langkah 

pembelajaran dalam TGT adalah sebagai berikut: (1) Penyajian kelas, (2) Diskusi kelompok, (3) Games, 
(4) Tournament dan, (5) Penghargaan kelompok (Slavin, 2011). Penelitian penerapan TGT  ini akan 

dimodifikasi sedimikian rupa pada setiap langkahnya. Peneliti memilih memodifikasi pada setiap langkah 

TGT karena berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama mengajar disana, sekitar 70 % siswa 
menunjukkan mereka sangat aktif mengikuti proses pembelajaran yang diikuti dengan suatu permainan 

(games). 

Dampak positifnya  dari diadakannya  penelitian ini  adalah  memberikan suasana  nyaman  dan 

menyenangkan bagi siswa. Diharapkan juga dapat membuat siswa menjadi termotivasi untuk mengikuti 
proses pembelajaran matematika khususnya pada materi limit. Apabila motivasi siswa meningkat maka 

akan menyebabkan siswa bersungguh-sungguh mengikuti proses belajar matematika sehingga akan dapat 
meningkatkan hasil belajar matematika pada materi tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk memperoleh gambaran atau deskripsi tentang pelaksanaan 

masing-masing langkah pembelajaran Team Games Tournament (TGT) yang mampu meningkatkan 
motivasi belajar siswa pada pembelajaran limit. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian di SMA 
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Negeri  5  Banjarmasin  dengan  judul  “  Penerapan  Tipe  Team  Games  Tournament  (TGT)  pada 

Pembelajaran Matematika Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa. 

METODE 

Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan bagaimana pembelajaran kooperatif tipe Team 
Games  Tournament  (TGT)  pada  materi  limit  yang  mampu  meningkatkan  motivasi  belajar  siswa. 
Penelitian tindakan ini dilakukan secara kolaborasi, yaitu kerja sama yang sejajar antara peneliti dengan 

praktisi pembelajaran di lapangan. Peneliti dan guru terlibat langsung dalam berbagi ide, merencanakan , 
melaksanakan, pengamatan, refleksi dan lain-lain (Arikunto, 2010). Penelitian ini akan dilaksanakan 

menggunakan tahapan siklus, dimana pada setiap akhir siklus dicek apakah sudah sesuai indikator 
kaberhasilan yang sudah ditentukan. Apabila pada siklus pertama belum sesuai atau tidak berhasil maka 

dilakukan perencanaan tindak lanjut atau merevisi rencana pada siklus selanjutnya. 
Subjek penelitian yaitu siswa kelas XI IPS 2 SMA Negeri 5 Banjarmasin sebanyak 32 orang, 

seorang guru model dan 2 orang observer. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 5 Banjarmasin pada 

bulan april 2015 sebanyak 2 siklus, dengan 2 kali tindakan per siklusnya. Data penerapan TGT diperoleh 
dari observasi aktivitas guru, aktivitas siswa dan wawancara, data motivasi belajar siswa diperoleh dari 

observasi motivasi siswa dan angket motivasi, sedangkan data hasil belajar siswa diperoleh melalui tes 
hasil belajar pada setiap akhir siklus.. 

HASIL PENELITIAN 

a. Siklus 1 
Kriteria keberhasilan pada siklus I adalah jika keterlaksanaan guru dan siswa mencapai kriteria 

minimal baik, motivasi belajar siswa minimal baik, hasil angket motivasi siswa minimal mencapai kriteria 
baik dan hasil belajar siswa minimal 70% siswa memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 75, yang 

artinya dari 32 siswa minimal 24 siswa memperoleh nilai lebih dari sama dengan 75. 
Berdasarkan analisis data yang diuraikan itu dan hasil diskusi dengan dua orang observer, 

disimpulkan bahwa siklus I belum mencapai kriteria keberhasilan karena pada observasi aktifitas siswa 

dan observasi motivasi belajar berada pada kriteria cukup, sehingga diperlukan perbaikan. Selain itu, ada 
beberapa kekurangan yang terjadi pada siklus I antara lain: 

Pada siklus I ditemukan ada siswa yang pasif dan mendominasi pada kelompoknya. Hal ini 
senada dengan pendapat Isjoni (2011) yang menyatakan bahwa pada saat diskusi kelompok terkadang 

diskusi didominasi oleh seseorang sehingga mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Selain itu 
menurut Nurani (2013) dalam penelitiannya ditemukan bahwa guru melakukan pembelajaran kelompok 

tanpa  memperhatikan  heterogenitas  siswa,  sehingga  peran  masing-masing anggota  kelompok  kurang 
merata dan didominasi oleh siswa tertentu saja. Hal ini disebabkan karena pada saat pembagian kelompok 

guru tidak meneliti lebih dulu prilaku atau sikap sehari-hari setiap siswa. Guru melakukan pembagian 
kelompok hanya berdasarkan nilai kemampuan siswa, tidak mengetahui bagaimana prilaku sehari-hari 

setiap siswa. Pada siklus II guru akan melakukan pengaturan kelompok ulang. Siswa akan dikelompokkan 
berdasarkan kemampuannya dan berdasarkan prilakunya sehari-hari dengan bantuan guru atau wali kelas 

yang mengajar dikelas XI IPS 2. Hal ini senada dengan pendapat Lie (2008) yang menyatakan bahwa 
pengelompokan bisa sering diubah, jika kelompok sering diubah maka siswa akan mempunyai lebih 

banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan siswa-siswa yang lainnya. 
Selain itu,  juga  ditemukan  masih ada  siswa  yang malu  bertanya  atau  menjawab  pertanyaan 

prasyarat. Hal ini disebabkan guru tidak memberikan motivasi yang lebih terhadap siswa. Guru hanya 
membiarkan saja ketika ada siswanya yang tidak percaya diri dan guru belum dapat memotivasi siswa 

agar siswa berani untuk menjawab pertanyaan prasyarat. Pada sisklus II guru akan melakukan perbaikan 
tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti guru terus memotivasi siswa untuk lebih percaya 

diri dan tidak malu lagi untuk bertanya. Hal ini dapat dilakukan guru dengan cara menyampaikan kepada 
siswa bahwa siswa tidak boleh malu untuk bertanya atau guru dapat mendekati siswa yang tidak percaya 

diri tersebut. Guru berusaha untuk menjadi teman siswa, sehingga siswa tidak ada yang malu lagi untuk 
bertanya. Hal ini didukung oleh pendapat Arend dalam Sa’diyah dan Sukayati (2011) yang menyatakan 

bahwa guru harus memiliki keterampilan-keterampilan dalam melakukan pendekatan terhadap siswa. 
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Selain itu guru dapat memotivasi siswa dengan cara pemberian hadiah pulpen kepada siswa yang mampu 

menjawab pertanyaaan dari guru dengan benar. 

Pada tahap games dan tournament, ada beberapa siswa yang berkemampuan tinggi mencuri start 
permainan. Hal ini terjadi karena guru membagikan kartu soal seutuhnya pada saat awal tournament, 

sehingga pada saat siswa berkemampuan tinggi mempunyai siswa waktu untuk menjawab soal, mereka 
mengerjakan soal selanjutnya. Pada siklus II akan dilakukan perbaikan tindakan seperti kartu soal tidak 

langsung dibagi seutuhnya pada saat awal tournament agar menghindari terjadinya pencurian start 

permainan. Kartu soal akan dibagi persoal dan guru akan memberikan aturan yang lebih tegas pada teknis 
pelaksanaan tournament sehingga dapat berjalan dengan lancar khususnya pada saat pembagian kartu soal 

dan pengecekan jawaban tournament. Hal ini didukung oleh pendapat Sa’diyah dan Sukayati (2011) yang 

menyatakan bahwa  pengelolaan kelas  yang  efektif akan terwujud bila  konsisten  dalam menegakkan 
aturan dan menerapkan prosedur. 

Tempat duduk pada saat diskusi kelompok dan tournament kurang rapi sehingga ditemukan ada 
siswa yang bekerja sama dengan kelompok lain. Hal ini terjadi karena guru kurang mampu melakukan 

pengelolaan kelas seperti menyusun kursi untuk tournament sehingga ada beberapa kursi yang jaraknya 
sangat berdekatan sehingga memungkinkan mereka untuk bekerjasama. Pada siklus II guru akan 

melakukan  perbaikan  tindakan  seperti  mengatur   tempat  duduk  siswa   agar  lebih  rapi  sehingga 
memudahkan peneliti dalam memberikan pengarahan dan pengawasan sehingga suasana gaduh dan 

kecurangan dalam tes dapat dikurangi. Hal ini senada dengan pernyataan Isjoni (2011) yang menyatakan 
bahwa pengaturan bangku memainkan peranan penting dalam kegiatan belajar. 

Selain itu, Lie (2008) menyatakan bahwa keputusan guru dalam penataan ruang kelas harus 

disesuaikan dengan kondisi kegaduhan yang akan terjadi. Lebih lanjut Lie (2008) menyatakan bahwa 
bangku siswa perlu ditata sedemikian rupa sehingga semua siswa bisa melihat guru dengan jelas, bisa 

melihat  rekannya  kelompoknya  dengan baik,  berada  dalam jangkauannya  kelompok  dengan  merata, 

kelompok  bisa  dekat  satu  sama  lain  tetapi  tidak  menggangu  kelompok  yang  lain  dan  guru  bisa 
mnyediakan sedikit ruang kosong. 

Pada siklus I penghargaan kelompok hanya berupa piagam penghargaan saja. Hal ini membuat 
siswa termotivasi, tetapi apabila setiap pertemuan hanya mendapatkan piagam saja maka akan terlihat 

membosankan. Pada siklus II guru akan melakukan perbaikan tindakan dengan cara memberikan 

penghargaan kelompok tidak hanya dengan piagam penghargaan saja tetapi ditambah dengan hadiah 
makanan ringan atau voucher belanja di koperasi. Hal ini didukung oleh pernyataan Keller (2000) bahwa 

teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepuasan siswa adalah dengan cara memberikan 

pengharagaan terhadap siswa. 
Oleh karena itulah diperlukan siklus lanjutan, diharapkan pada pembelajaran siklus II terjadi 

peningkatan kriteria proses dari cukup menjadi minimal baik, dan yang sudah baik dapat menjadi sangat 

baik. Pembelajaran pada siklus I masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Kekurangan ini akan 

diperbaiki pada pelaksanaan siklus II. Hal ini senada dengan pendapat Hopkins dalam Arikunto, 
Suhardjono dan Supardi (2010) yang menyatakan bahwa jika terdapat masalah dari proses refleksi maka 

dilakukan proses pengkajian ulang melalui siklus berikutnya yang meliputi kegiatan: perencanaan ulang, 
tindakan ulang, dan pengamatan ulang sehingga permasalahan dapat teratasi. 

b. Siklus 2 

Berdasarkan analisis data yang diuraikan dan hasil diskusi dengan dua orang observer diperoleh 
hasil bahwa pada aktifitas guru dan siswa mencapai kriteria sangat baik, observasi motivasi belajar siswa 
mencapai kriteria baik, dan angket motivasi siswa mencapai kriteria baik. Kelemahan yang terdapat pada 

siklus I sudah tidak ditemukan lagi pada siklus II, karena kelemahan-kelemahan yang ada pada siklus I 
sudah dilakukan perbaikan tindakan. 

Pada siklus II tidak ditemukan lagi siswa yang pasif atau mendominasi dalam kelompoknya 
karena guru sudah melakukan pengaturan kelompok ulang. Siswa dikelompokkan berdasarkan 

kemampuannya dan berdasarkan prilakunya sehari-hari. Penentuan kelompok dibantu oleh guru 
matematika mengajar dikelas XI IPS 2. Hal ini senada dengan pendapat Lie (2008) yang menyatakan 

bahwa jika kelompok bersifat permanen maka akan menyebabkan rasa bosan dan perselisihan diantara 
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siswa. Selain itu, pada siklus II siswa sudah berani bertanya dan menjawab pertanyaan prasyarat. Hal ini 

disebabkan karena adanya pemberian motivasi yang lebih dari guru terhadap siswa. Guru melakukan 
pendekatan kepada siswa yang kurang percaya diri, memberitahukan kepada siswa bahwa siswa tidak 

boleh malu untuk bertanya. Guru berusaha untuk menjadi teman siswa, sehingga siswa tidak ada yang 
malu  lagi untuk bertanya.  Hal ini senada  dengan pendapat  Nurani (2013)  yang  menyatakan bahwa 

pembelajaran yang efektif ditandai dengan adanya upaya untuk melibatkan siswa secara aktif dan 
membangun komunikasi yang konstruktif antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Selain 

itu guru memotivasi siswa dengan cara pemberian hadiah pulpen kepada siswa yang mampu menjawab 
pertanyaaan dari guru dengan benar. Hal ini didukung oleh pendapat Slavin (2011) menyatakan bahwa 
penghargaan diberikan untuk merangsang emosi dan kognisi siswa. 

Pada tahap games dan tournament, tidak ditemukan lagi ada siswa yang mencuri start permainan 

karena guru membagi kartu soal persoal. Selain itu, guru juga memberikan aturan yang lebih tegas pada 
teknis pelaksanaan tournament sehingga dapat berjalan dengan lancar khususnya pada saat pembagian 

kartu soal dan pengecekan jawaban tournament. Hal ini sejalan dengan pedapat Sa’diyah dan Sukayati 
(2011) yang menyatakan bahwa untuk mempersiapkan pengelolaan kelas yang efektif, perlu menegakkan 

aturan dan menerapkan prosedur, mengembangkan tanggung jawab siswa, menangani perilaku yang tidak 
semestinya dan mengganggu, serta merespon perilaku siswa yang menyimpang. 

Pada siklus II ditemukan hampir tidak ada siswa yang bekerja sama dengan temannya. Karena 
guru sudah melakukan perbaikan tindakan dengan cara guru mengatur tempat duduk siswa agar lebih rapi 

sehingga memudahkan peneliti dalam memberikan pengarahan dan pengawasan sehingga suasana gaduh 
dan kecurangan dalam tes dapat dikurangi. Hal ini didukung oleh pendapat Isjoni (2011) bahwa ruang 

kelas harus ditata sedemikian hingga sehingga dapat menunjang terjadinya ketercapaian tujuan dalam 
kegiatan pembelajaran. 

Pemberian penghargaan berupa hadiah makan ringan dan voucher belanja dikoperasi membuat 

siswa merasa sangat senang sehingga membuat siswa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran 
selanjutnya. Hal ini didukung oleh pendapat Hudojo (1998) yang menyatakan bahwa penghargaan sangat 

diperlukan untuk menentukan sikap, rasa puas, dan bangga siswa terhadap matematika. Hal ini sejalan 
dengan pernyataan Davies dalam Purwanto (2003) yang menyatakan bahwa motivasi siswa sangat 

berpengaruh  penting  terhadap  pembelajaran  karena  motivasi  merupakan  salah  satu  faktor  yang 
menentukan keberhasilan belajar siswa.. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pada siklus II sudah memenuhi kriteria 

keberhasilan, sehingga peneliti dapat mengakhiri tindakan pada siklus II. Hal ini dikarenakan peneliti 

meyakini  telah  terjadi  peningkatan  pada  diri  siswa  baik  secara  individual  maupun  klasikal  yang 
merupakan tujuan dari kegiatan pembelajaran. Peningkatan tersebut antara lain sebagai berikut: 

- Tingkat keterlaksanaan tahap-tahap pembelajaran telah meningkat dibandingkan antara siklus I dan 

siklus II. Hal ini terjadi karena guru sudah mempertimbangkan hasil refleksi dari siklus I, sehingga 
kelemahan kekurangan yang ada pada siklus I dapat teratasi. 

- Motivasi belajar siswa juga telah mengalami peningkatan dibandingkan antara siklus I dan siklus II. Ini 

terlihat dari hasil peningkatan skor lembar observasi motivasi belajar siswa dan hasil angket siswa. 

 
PEMBAHASAN 

Pembahasan  hasil  penelitian  dilakukan  berdasarkan aspek-aspek  yang  menjadi  permasalahan 
dalam  penelitian.   Aspek-aspek  yang   dimaksud  adalah  pembelajaran  dengan  tipe  Team   Games 

Tournament (TGT), peningkatan motivasi belajar siswa melalui pembelajaran kooperatif tipe TGT, dan 

respon siswa terhadap pembelajaran dengan tipe TGT. 

Pembelajaran Dengan Tipe TGT 
Salah  satu  kegiatan  awal  yang  dilakukan  guru  pada  saat  memulai  pembelajaran  adalah 

memberitahukan kepada siswa bahwa pembelajaran yang akan dilakukan adalah menggunakan model 

pembelajaran yang tidak biasa mereka lakukan yaitu pembelajaran kooperatif tipe TGT. Memberikan 
suasana pembelajaran yang baru yang didalamnya terdapat suatu permainan, seperti penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT  yang  belum pernah  dikenal  siswa  membuat  siswa  menjadi  lebih 
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antusias  untuk  mengikuti  proses  pembelajaran.  Penjelasan  dari  guru  tentang  sintaks  TGT  yang 

didalamnya terdapat games dan tournament membuat siswa lebih termotivasi mengikuti proses 
pembelajaran. Hal ini terjadi karena siswa merasa penasaran dengan model pembelajaran yang belum 

pernah dikenalnya. Apalagi dalam model pembelajaran tersebut terdapat tahap permainan. Suatu proses 
pembelajaran yang didalamnya diselipkan suatu permainan dapat membuat motivasi siswa menjadi 

meningkat. Hal ini didukung oleh pendapat Uno (2011) bahwa ada beberapa hal yang dapat dijadikan 
indikator motivasi belajar siswa yaitu adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. 

Guru melakukan kegiatan tanya jawab untuk mengecek pemahaman siswa dan menggali 
pengetahuan prasyarat siswa sebelum menyajikan materi. Guru juga menyajikan beberapa soal prasyarat 

yang harus dikerjakan oleh siswa, antara lain fungsi¸ persamaan kuadrat, perkalian akar sekawan dan 
sebagainya.. Salah satu cara untuk menumbuhkan rasa ingin tahu siswa dan keterlibatan siswa terhadap 

materi yang akan diajarkan, guru berusaha memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan 
sehari-hari. Hal ini senada dengan pendapat Elliot,dkk (1996) bahwa rasa ingin tahu berpengaruh penting 

terhadap motivasi. Selain itu, guru selalu memberikan penghargaan verbal terhadap hasil kerja siswa. Hal 
ini didukung oleh pendapat Uno (2011) bahwa penghargaan verbal terhadap prilaku siswa yang baik atau 

hasil kerja siswa yang baik merupakan cara yang paling mudah untuk meningkatkan motivasi belajar 
siswa. 

 

Gambar 1. Tahap penyajian kelas 

Pada pemahaman materi guru meminta siswa untuk melakukan diskusi kelompok. Pada saat 
diskusi kelompok siswa dapat bertanya dengan temannya di dalam kelompok atau bertanya kepada guru 
apabila ada yang tidak mereka pahami. Dengan adanya diskusi kelompok ini membuat siswa lebih berani 

mengungkapkan pendapatnya. Hal ini terjadi karena pada saat diskusi kelompok siswa dituntut untuk 
berani bertanya atau berani mengeluarkan pendapatnya dan harus percaya diri akan kemampuan dirinya. 

Siswa yang memiliki kemampuan rendah dapat bertanya kepada teman di kelompoknya yang 
berkemampuan tinggi. Diskusi kelompok juga dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk dapat lebih 

memahami materi bersama teman sekelompoknya. Hal ini senada dengan pendapat Slavin (2011) bahwa 
dalam metode pembelajaran kooperatif, siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk membantu 

belajar satu sama lain. Selain itu, diskusi kelompok juga dapat dijadikan sebagai tahap untuk 
mempersiapkan anggota kelompok agar dapat bekerja dengan baik pada saat games dan tournament. 

 

 
 

Gambar 2. Tahap Diskusi Kelompok 
Tahap games dan tournament adalah tahap yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh siswa. Pada 

tahap  ini  peneliti  melakukan  modifikasi  pada  bentuk  permainannya.  Permainannya  adalah  bersaing 
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dengan sehat untuk menjawab soal yang terdapat pada kartu soal dalam waktu 5 menit.Setiap siswa 

diminta untuk menuliskan hasil pengerjaannya pada papan jawaban yang telah disediakan. Apabila waktu 

pengerjaan  soal  sudah  habis,  seluruh  siswa  wajib  mengangkat  papan  jawabannya  ke  atas  dan 
mencocokkan hasil jawabannya pada layar LCD yang terdapat di ruang kelas. Pada tahap pencocokkan 

jawaban ini suasana kelas akan menjadi ramai, karena kebanyakan siswa menunjukkan rasa kepuasan 

mereka dengan cara bersorak sorai atau melakukan kegiatan apapun yang dapat mengungkapkan rasa 
kepuasan terhadap  hasil  yang  mereka  peroleh.  Pada  tahap  ini  masing-masing siswa  berusaha  untuk 

memberikan hasil yang terbaik buat kelompoknya. Dari seluruh kegiatan pembelajaran tipe TGT, tahap 

ini merupakan tahap yang paling menyenangkan untuk seluruh siswa, karena pada tahap ini siswa dapat 
menjadi lebih aktif dan dapat menyebabkan suasana kelas menjadi ramai. Suasana kelas yang 

menyenangkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal ini didukung oleh pendapat Uno (2011) 

dan Dailey (2009) bahwa kenikmatan dan kesenangan dapat meningkatkan motivasi siswa. Berdasarkan 

hasil wawancara kepada beberapa orang siswa didapatkan hasil bahwa dengan adanya games dan 
tournament membuat pembelajaran matematika menjadi lebih menyenangkan. Pembelajaran matematika 

tidak lagi menjadi pelajaran yang menakutkan karena didalamnya terdapat suatu permainan. 

 
Gambar 3. Tahap Games dan Tournament 

Guru  selalu  memberikan  penghargaan  kepada  setiap  hasil  kerja  siswa,  seperti  pemberian 
penghargaan terhadap siswa yang menjawab pertanyaan prasyarat dengan benar dan kelompok yang 

memperoleh skor tertinggi. Pemberian penghargaan ini membuat siswa menjadi senang. Hal ini dapat 
dilihat dari sikap siswa dan raut wajah siswa yang menunjukkan kesenangan. Pada tahap ini jelas terlihat 

kepuasan dari anggota kelompok atau siswa yang memperoleh penghargaan. Penghargaan yang diberikan 
juga diusahakan semenarik mungkin. Hal ini didukung oleh pernyataan Keller (2000) bahwa teknik yang 

dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  kepuasan siswa  adalah dengan cara  memberikan  penghargaan 
terhadap siswa. 

Motivasi Belajar Siswa Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 

Pada   kegiatan  awal  pembelajaran,   guru  menyampaikan  tujuan  pembelajaran  dan  model 
pembelajaran yang akan digunakan. Selain itu guru juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat 
membuat   siswa   menjadi   merasa   ingin   tahu.   Pemberian   pertanyaan   tersebut   digunakan   untuk 

menumbuhkan rasa penasaran dan ketertarikan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran selanjutnya. 
Hal ini didukung oleh pendapat Uno (2011) bahwa membuat siswa menjadi merasa ingin tahu adalah 

salah satu teknik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Permasalahan dalam 

pembelajaran disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah motivasi belajar siswa. Hal ini 
didukung oleh pendapat Slavin (2011) bahwa motivasi belajar adalah salah satu bagian terpenting dalam 

pembelajaran yang efektif. 
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Pada tahap penyajian materi, guru meminta siswa melakukan diskusi kelompok untuk memahami 

materi yang diberikan. Untuk lebih meningkatkan keaktifan siswa, guru memberikan lembar kerja 

kelompok siswa (LKKS). Diharapkan dengan adanya diskusi kelompok siswa dapat lebih berani bertanya 
dan mengungkapkan pendapatnya kepada teman sekelompok atau guru. Terlihat jelas pada saat penelitian 

siswa sangat antusias membahas materi yang ada pada LKKS dengan teman sekelompoknya. Apabila ada 

kelompok yang tidak bisa memahami soal maka mereka menanyakannya kepada guru. Hal ini membuat 
siswa yang awalnya pendiam menjadi lebih berani bertanya kepada teman ataupun terhadap guru. Belajar 

secara berkelompok berfungsi untuk memastikan apakah masing-masing anggota kelompok dapat 

memahami materi yang dipelajari dan mempersiapkan anggota kelompok untuk mengikuti games dan 
tournament. Siswa yang mengalami kesulitan akan dibantu oleh siswa yang lebih memahami materi yang 

sama. Keberhasilan kelompok ditentukan oleh pencapaian poin individu. 

Pada saat masuk tahap games dan tournament siswa nampak terlihat gembira. Games dan 

tournament  merupakan tahap  yang paling  mnyenangkan buat  siswa.  Pada  pembelajaran sebelumnya 
mereka tidak menemukan adanya games dan tournament pada saat pembelajaran. Adanya games dan 

tournament merupakan tantangan baru buat siswa. Mereka sangat antusias dalam mengikuti  pelaksanaan 

games dan tournament. Mereka berusaha memberikan yang terbaik untuk kelompok mereka. Kekalahan 

dan kemenangan dari games dan tournament merupakan salah satu motivasi siswa untuk melakukan yang 
terbaik pada pertemuan selanjutnya. Hal ini didukung oleh pendapat Uno (2011) bahwa belajar dengan 

bersaing dapat menimbulkan upaya belajar yang sungguh-sungguh. 

Penghargaan yang diberikan guru dalam penelitian ini berupa piagam penghargaan dan hadiah 
makanan ringan atau voucher belanja di koperasi baik kepada individu maupun kelompok. Penghargaan 
kelompok merupakan salah satu indikator penting untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Dengan 

adanya pemberian penghargaan baik berupa verbal maupun hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar 
siswa. Pemberian penghargaan dapat meningkatkan rasa kepuasan pada diri siswa. Penghargaan yang 

diberikan tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi bagi siswa untuk aktif, kreatif dan bekerja keras 
dalam belajar. Hal ini sesuai dengan pendapat Slavin (2011) yang menyimpulkan bahwa belajar individu 

terus  meningkat,  jika  pembelajaran  diberi  penghargaan  kelompok.  Pada  individu  kelompok  yang 
menerima penghargaan terlihat sangat senang dan puas. Pencitraan siswa ditunjukkan dengan bersorak, 

bertepuk  tangan  dan  berpelukan,  karena  hasil  pembelajarannya  dihargai,  keberhasilan  kelompoknya 
diakui oleh seluruh siswa dalam kelas. 

 

 

 
Gambar 4. Tahap Penghargaan kelompok 

Respon Siswa Terhadap Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 

Respon siswa terhadap pembelajaran dengan tipe TGT dalam penelitian ini sangat positif. Hal ini 
terlihat dari hasil observasi aktivitas siswa, wawancara dan angket. Hal ini terlihat dari kriteria cukup 
pada observasi aktifitas guru siklus I meningkat menjadi baik pada observasi aktifitas guru siklus II. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap subjek wawancara, secara umum menyatakan senang dan tertarik 
terhadap pembelajaran TGT. Hasil angket motivasi belajar siswa juga terjadi peningkatan dari 75,12% 

menjadi 78,32%. Pada saat wawancara, siswa menyatakan bahwa pembelajaran TGT dapat memotivasi 
siswa untuk menjadi lebih aktif dalam diskusi serta berani menyampaikan pendapatnya tanpa rasa malu 

maupun takut. Siswa juga menyatakan mereka sangat senang belajar dengan tipe TGT karena adanya 
kerjasama, adanya games dan tournament, serta adanya penghargaan kelompok yang dapat membuat 

siswa merasa keberadaannya diakui oleh siswa 
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lain. Hal ini didukung oleh pendapat Williams K & Williams C yang menyatakan bahwa suatu 

penghargaan dan pengakuan dapat menumbuhkan kepercayaan diri siswa. Berdasarkan hasil pengamatan 

dan  wawancara  terhadap  siswa,  diperoleh  kesimpulan bahwa  sintak kegembiraan yang  dimunculkan 
dalam  pembelajaran  TGT  membuat  siswa  menjadi  senang  dan  termotivasi  untuk  belajar.  Motivasi 

menjadi landasan bagi siswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Siswa yang memiliki 

motivasi belajar tinggi akan sangat terbantu dalam menghadapi sesuatu. Pelaksanaan TGT membuat 
siswa lebih siap menghadapi tes karena siswa telah terlatih menyelesaikan permasalahan baik secara 

individu maupun kelompok sebelum tes dilaksanakan. Hal ini didukung oleh pendapat Park H (2012) 

bahwa permainan instruksional memiliki efek positif pada prestasi akademik. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan paparan data penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: 

1. Tahapan-tahapan pembelajaran kooperatif tipe TGT yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 
a. Tahap penyajian kelas 

Pada tahap ini guru memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang merupakan materi 
prasyarat untuk materi yang akan diajarkan, seperti materi fungsi, persamaan kuadrat, dan perkalian akar 

sekawan.  Guru  memberikan penghargaan verbal  dan  hadiah  seperti pulpen  kepada  siswa  yang bisa 

mengerjakan pertanyaan prasyarat dengan benar. Pada tahap ini guru tidak melakukan penjelasan tentang 

materi limit, guru hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke materi. Pertanyaan- 
pertanyaan tersebut diberikan untuk menumbuhkan rasa penasaran atau rasa ingin tahu siswa tentang 

materi yang akan mereka bahas dalam diskusi kelompok. Apabila mereka penasaran maka siswa akan 

tertarik mengikuti proses pembelajaran selanjutnya. 

b. Tahap diskusi kelompok 
Pada tahap ini siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari siswa berkemampuan 

tinggi, sedang dan rendah. Siswa dibagi menjadi 8 kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 4 orang. 

Pada saat diskusi kelompok siswa diberikan Lembar Kerja Kelompok Siswa (LKKS) yang berisi tentang 

materi limit yang akan dibahas. Materi dalam LKKS menuntut siswa untuk lebih bisa memahami materi 

limit. Siswa diarahkan untuk menemukan sendiri apa itu limit atau bagaimana menghitung limit pada 
suatu titik dengan berbagai pendekatan. Dengan adanya diskusi kelompok membuat siswa menjadi lebih 

berani untuk mengeluarkan pendapatnya dan dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan games 

dan tournament. 
c. Tahap games dan tournament 

Pada tahap games dan tournament perwakilan setiap kelompok bersaing dalam satu meja 

tournament. Ada 4 meja tournament dan setiap meja terdiri dari 8 orang siswa. Pada tahap ini siswa 
diberikan kartu soal yang didalamnya terdapat pertanyaan. Siswa diberikan waktu selama 5 menit untuk 

menjawab  satu  pertanyaan.  Siswa  menuliskan  jawaban  pada  papan  jawaban  yang  telah  disediakan. 
Apabila waktu pengerjaan soal sudah selesai, maka seluruh siswa wajib mengangkat papan jawabannya 

keatas, dan mencocokkan hasil jawaban mereka dengan jawaban yang ada pada layar LCD. Pada tahap 
pengecekan siswa sangat antusias karena ini adalah bagian penentuan apakah poin yang mereka dapat 

akan meningkat atau tidak. Setelah tahap games dan tournament selesai, peserta tournament kembali ke 
kelompok asalnya masing-masing untuk melakukan perhitungan total poin yang sudah mereka peroleh. 

d. Tahap penghargaan kelompok 

Pada tahap penghargaan kelompok, guru memberikan hadiah berupa piagam penghargaan dan 
makanan ringan atau voucher belanja di koperasi kepada 3 (tiga) kelompok yang memperoleh nilai 

kelompok tertinggi. Pemberian penghargaan membuat siswa merasa sangat senang, hal ini terlihat dari 
sikap dan raut wajah mereka ketika menerima piagam dan hadiah. 

2. Respon siswa terhadap pembelajaran tipe TGT  sangat positif. Siswa  merasa bahwa pembelajaran 
matematika  menggunakan tipe TGT tidak membosankan tetapi sangat  menyenangkan karena adanya 

games dan tournament. Tahap games dan tournament adalah tahap yang sangat ditunggu-tunggu oleh 
seluruh siswa. Pada tahap ini masing-masing siswa berusaha untuk memberikan hasil yang terbaik buat 

kelompoknya. Dari seluruh kegiatan pembelajaran tipe TGT, tahap ini merupakan tahap yang paling 
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meyenangkan untuk seluruh siswa, karena pada tahap ini siswa dapat menjadi lebih aktif dan dapat 

menyebabkan suasana  kelas  menjadi ramai.  Suasana kelas  yang  menyenangkan  dapat  meningkatkan 
motivasi belajar siswa. 

 
DAFTAR PUSTAKA 

Anriani,  N.,  Novaliosi  &  Fathurrahman,  M.  2008.  Pembelajaran  Kooperatif  Tipe  Team  Games 
Tournament (TGT) Guna Meningkatkan Kemandirian Belajar Mahasiswa Statistika Matematika 
Program Studi Pendidikan matematika FKIP UNTIRTA. Jurnal Online. 

http://eprints.uny.ac.id/6940/1/P-20%20Pendidikan%28Nurul%20Anriani%29.pdf Diakses pada 
tanggal 9 Mei 2013, 11.57 WIB 

Arikunto,S. Suhardjono & Supardi. 2010. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Bumi Aksara Dailey, A. 

2009. Key Motivational Factors and How Teachers Can Encourage Motivation in their Students. 
Jurnal Online. www.birmingham.ac.uk/.../DailySLAKeyMotivationalFactors Diakses pada tanggal 
10 Juni 2013, 08.53 WIB 

Elliot,  S.N.,  Kretochwill,  T.R. &  Liitlefield.J  Travers, J.F.  1996.  Educational  Psychology: Effective 

Teaching and Effective Learning. Dubuque: Brown & Bencmark 

Farkhana, N. 2010. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Siswa Sekolah Menengah 
Pertama  Di  Kecamatan  Demak.  Jurnal  Online.  http:  eprints.undip.ac.id/19898/  Diakses  pada 
tanggal 10 Mei 2013, 09.43 WIB 

Hudojo, H. 1998. Mengajar Belajar Matematika. Jakarta: Proyek P2LPTK 
Isjoni. 2011. Coperative Learning. Bandung: Alfabeta 
Keller John. 2000. How To Integrated Learner Motivation Planning Into Lesson Planning: The ARCS 

Model       Approach.       Paper       presented       at       VII       Semanario,       Santiago,       Cuba. 

http://apps.fischlerschool.nova.edu/toolbox/instructionalproducts/itde8005/weeklys/2000-Keller- 
ARCSLessonPlanning.pdf. Diakses pada tanggal 2 januari 2014, 16.02 WIB 

Nurani, B. 2013. Efektifitas Pembelajaran Kooperatif Model STAD Terhadap Prestasi Belajar Fisika 

Ditinjau dari Motivasi Berprestasi Siswa SMA. Jurnal Pendidikan Sains, Volume 1, Nomor 1, Hal 
35-43 

Purwanto, N. 2003. Psikologi Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya 

Park  H.  2012.  Relationship  between  Motivation  and  Student’s  Activity  on  Educational  Game. 

International Journal of Grid and Distributed Computing Vol. 5, No. 1, March, 2012 101. 
www.sersc.org/journals/IJGDC/vol5_no1/8.pdf.  Diakses  pada  tanggal  17  oktober  2014,  01.00 

WIB 

Sa’diyah dan Sukayati (2011). Pengelolaan Kelas dan Penerapannya dalam Pembelajaran Matematika di 
SD. Yogyakarta: P4TK Saryantono, B. 2013.  Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams 

Games Tournament (Tgt) Dalam Pembelajaran Matematika. Junal online 

http://lenterastkippgribl..com/2013/02/pengaruh-pembelajaran-kooperatif-tipe.html Diakses pada 
tanggal 9 Juni 2013, 06.15 WIB 

Slavin. 2000. Educational Psychology Theory and Practice. Boston: Allyn and Bacon 

Slavin. 2011. Cooperatif Learning Teori Riset dan Praktik. Terjemahan Narulita Yusron. Bandung: Nusa 
Media 

Uno Hamzah. 2011. Teori Motivasi dan Pengukurannya. Jakarta: Bumi Aksara 

Williams Kaylene & Williams Caroline (tanpa tahun).  Five Key Ingredients  For Improving Student 

Motivation. Research in Higher Education Journal. California State University, Stanislaus 

www.aabri.com/manuscripts/11834.pdf. Diakses pada tanggal 17 oktober 2014, 01.05 WIB 



168 
 

Sesi-paralel 16 

 
MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA MENGGUNAKAN 

MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) 

 
Misna Santi 

SMK Negeri 2 Banjarbaru 

misna.santi@gmail.com 
 

ABSTRAK 
Hasil belajar siswa yang masih belum memenuhi KKM dan model pembelajaran yang diterapkan 

masih konvensional membuat siswa kurang kreatif dan kurang terlibat dalam proses pembelajaran serta 
kurang mampu menggunakan konsep untuk mengerjakan soal yang berbentuk masalah dalam kehidupan 

nyata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas X TGB 
B SMK Negeri 2 Banjarbaru dalam pembelajaran program linear menggunakan model pembelajaran 

PBL.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Penelitian  Tindakan  Kelas  (PTK)  yang 

dilakukan dengan dua siklus. Setiap siklus  dilakukan sebanyak tiga  kali pertemuan dengan  evaluasi 

diakhir siklus. Subjek adalah siswa kelas X TGB B SMK Negeri 2 Banjarbaru yang berjumlah 29 siswa. 
Objek adalah aktivitas  dan hasil belajar  siswa  kelas  X  TGB B SMK  Negeri 2  Banjarbaru. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi, dan tes tertulis. Data yang diperoleh 

dianalisis menggunakan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas siswa kelas X TGB B 
SMK  Negeri  2  Banjarbaru  dalam  pembelajaran  program  linear  menggunakan  model  pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) termasuk dalam kategori aktif. Hasil belajar siswa kelas X TGB B SMK 

Negeri 2 Banjarbaru secara klasikal setelah menggunakan model pembelajaran PBL meningkat. 
Kata-kata kunci: aktivitas, hasil belajar, Problem Based Learning (PBL) 

 
PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan suatu negara pendidikan memegang peranan yang amat penting untuk 

menjamin  kelangsungan  hidup  negara  dan  bangsa,  karena  pendidikan  merupakan  wahana  untuk 
meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia (Mulyasa, 2006:15).Peningkatan mutu 
pendidikan mutlak dilaksanakan, terutama untuk menunjang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Diantaranya perlu disempurnakan dan ditingkatkan mutu pengajaran matematika. Matematika merupakan 
ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern,  mempunyai peranan penting dalam 

berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Untuk menguasai dan menciptakan teknologi di 

masa depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini (Martiyono, 2012:283). 

SMK  Negeri  2   Banjarbaru  merupakan  salah  satu  sekolah  di  Kecamatan  Banjarbaru. 
Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di kelas X Teknik Gambar Bangunan (TGB) B SMK Negeri 2 

Banjarbaru, dalam pembelajaran matematika guru masih menggunakan model pembelajaran konvensional 

yang cenderung berpusat pada guru dan hasil belajar matematika belum memenuhi KKM. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang guru mata pelajaran matematika di SMK 

Negeri 2 Banjarbaru, dalam proses pembelajaran matematika, siswa tidak selalu dapat memahami apa 

yang disampaikan oleh guru. Banyak diantara siswa mengikuti pelajaran tidak lebih dari rutinitas untuk 
mengisi daftar hadir, mencari nilai tanpa diiringi kesadaran untuk menambah wawasan maupun 

keterampilan. Peristiwa yang sangat menonjol adalah siswa kurang kreatif dan kurang terlibat dalam 
proses pembelajaran. Kenyataan di lapangan siswa hanya menghafal konsep dan kurang mampu 

menggunakan konsep tersebut jika mengerjakan soal yang berbentuk masalah dalam kehidupan nyata. 
Proses  pembelajaran yang  terjadi adalah siswa  diarahkan  kepada  kemampuan untuk  menghafal  dan 

mengingat informasi. Siswa hanya menerima informasi yang disampaikan guru dan jarang diikutsertakan 
dalam berpikir. Artinya, proses pembelajaran lebih banyak didominasi oleh guru. 
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Salah  satu  Standar  Kompetensi  (SK)  yang  harus  dimiliki  siswa  kelas  X  SMK  Negeri  2 

Banjarbaru tahun pelajaran 2012-2013 pada semester genap adalah  menyelesaikan masalah program 

linear. SK ini sangat penting untuk dikuasai siswa karena soal-soal pada SK ini banyak berkaitan dengan 
kehidupan siswa sehari-hari dan membantu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Jika siswa tidak 

paham konsep awal dan hanya diberikan rumus-rumus untuk dihafal maka siswa akan kebingungan jika 

harus menyelesaikan soal-soal yang berbeda dengan contoh yang biasa diberikan  guru. Berdasarkan 

permasalahan tersebut,  tentu  harus  segera  dicari solusinya  demi  perbaikan dan peningkatan kualitas 
pengajaran matematika dan yang terpenting agar dapat menciptakan generasi yang berprestasi untuk 

kemajuan bangsa Indonesia. 

Menurut Rusman (2011:229) Problem Based Learning (PBL) merupakan salah satu alternatif 
model  pembelajaran yang  memungkinkan  dikembangkannya  keterampilan berpikir  siswa  (penalaran, 

komunikasi,  dan  koneksi)  dalam  memecahkan  masalah.  Menurut  Tan  (Rusman,  2011:229)  PBL 
merupakan inovasi dalam pembelajaran karena dalam PBL kemampuan berpikir siswa betul-betul 

dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, sehingga siswa dapat 

memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara 
berkesinambungan. Selain itu, Howard Barrows (Amir, 2010:129) menyatakan bahwa PBL bertujuan 

untuk  mengembangkan  dan  menerapkan  kecakapan yang penting  yakni pemecahan  masalah,  belajar 

sendiri, kerja sama tim, dan pemerolehan yang luas atas pengetahuan. 

Untuk model pembelajaran dalam bidang keteknikan pada siswa SMK, dalam proses 
pembelajarannya harus dapat mendidik siswa untuk dapat memiliki kemampuan dalam mempersiapkan 

diri menuju dunia nyata yaitu dunia kerja. PBL memiliki karakteristik yang dibutuhkan dalam proses 
pembelajaran bidang keteknikan pada siswa SMK. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Lukito Edi N 

(2004:09), sebagai sebuah model pembelajaran, secara konseptual PBL cocok dengan karakteristik bidang 
keteknikan (http://www.scribd.com/doc/77196319/Proposal-Ptk-Dayat). 

Berdasarkan  hasil  penelitian  Amin  Rahmat  pada  siswa  kelas  VII  B  MTs  Zainul  Aziz 

Kecamatan Tamban tahun pelajaran 2011-2012 menunjukkan peningkatan aktivitas dan hasil belajar 

matematika melalui model pembelajaran berbasis masalah pada materi himpunan. Penelitian dari Dewinta 
Septiana Shafari pada siswa kelas VII E MTsN Amuntai tahun pelajaran 2010-2011 menunjukkan 

peningkatan hasil belajar matematika melalui model pembelajaran berbasis masalah pada materi bentuk 

aljabar. Oleh karena itu, untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, khususnya pada siswa 
kelas X TGB B SMK Negeri 2 Banjarbaru, akan dilakukan penelitian yang berjudul “Meningkatkan Hasil 

Belajar dan Aktivitas Siswa Menggunakan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Pada 

Program Linear Kelas X SMK Negeri 2 Banjarbaru Tahun Pelajaran 2012-2013.” 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dirancang dan dilaksanakan dengan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 

di SMK Negeri 2 Banjarbaru pada semester genap tahun ajaran 2012-2013 mulai tanggal 27Februari 2013 

sampai  dengan  1April  2013.  Subyek  penelitian  ini  adalah  siswa  kelas  X  TGB  B  SMK  Negeri  2 
Banjarbaru sebanyak 29 siswa. Objek penelitian adalah aktivitas dan hasil belajar siswa kelas X TGB B 

SMK Negeri 2 Banjarbaru. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam dua siklus yang masing-masing siklus 
terdiri dari empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi.Setiap 

siklus terdiri dari tiga kali pertemuan, dimana dua kali pertemuan dialokasikan untuk proses pembelajaran 
dan satu kali pertemuan untuk evaluasi akhir. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi, observasi, dan tes tertulis. 
Data yang diperoleh dianalisis menggunakan persentase yang menyatakan suatu kelas dikatakan aktif 

apabila jumlah aktivitas siswa dalam kelas minimal  mencapai 61% dan ketuntasan belajar siswa secara 

klasikal dimana penelitian ini dikatakan berhasil jika minimal terdapat 75% siswa yang mencapai nilai ≥
 

61dari nilai maksimal 100 pada tes evaluasi di akhir siklus. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan tahapan-tahapan pada setiap siklus diuraikan sebagai berikut: 

 
1.   Siklus I 
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Siklus I terdiri dari empat tahapan sebagai berikut: 

(1) Rencana Tindakan 

Rencana tindakan yang dilakukan pada siklus I, yaitu: 
(a)  Membagi siswa menjadi 7 kelompok yang heterogen sesuai peringkat akademik semester ganjil 

(b) Menyiapkan perangkat pembelajaran seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar 
Kerja Kelompok (LKK) 

(c)  Menyiapkan instrumen penelitian seperti lembar observasi untuk mengetahui aktivitas siswa dan soal 
evaluasi siklus I 

(d) Mengadakan pembagian tugas antara peneliti, pengajar, dan pengamat (observer) 

(2) Pelaksanaan Tindakan 
Pada tahap ini dilaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) sesuai dengan tahapan perencanaan yang telah dibuat. Semua kegiatan 

yang dilaksanakan pada umumnya berlangsung cukup baik, hanya saja terdapat sedikit kendala yaitu 

masih banyak siswa yang kurang aktif dalam berdiskusi untuk memecahkan masalah, dan pada saat 

presentasi masih ada siswa yang tidak memperhatikan siswa lain yang sedang presentasi. 

Kegiatan pada tahap ini merupakan kegiatan pembelajaran dengan prosedur sebagai berikut: 

(a)  Guru melakukan kegiatan pendahuluan dengan melakukan tanya jawab untuk mengingatkan materi 
sebelumnya dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

(b) Guru  menyampaikan  masalah  kepada  siswa  dan  memotivasi  siswa  untuk  terlibat  aktif  dalam 

pemecahan masalah, dengan cara memberitahukan kepada siswa bahwa materi ini akan digunakan 
untuk materi selanjutnya dan jika materi ini dikuasai dengan baik, siswa akan mampu menyelesaikan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi ini. 

(c)  Siswa diminta berkelompok untuk menyelesaikan masalah pada soal yang ada pada LKK, sementara 
itu guru membantu siswa untuk mendefinisikan masalah. 

(d) Siswa saling berinteraksi mengerjakan LKK yang diberikan, sementara itu guru membimbing siswa 
dalam mengumpulkan informasi dan menyelesaikan masalah. 

(e)  Siswa  menyajikan  hasil  diskusi  di  depan  kelas  dan  siswa  dari  kelompok  lain  menyimak  serta 
memberikan tanggapan dengan bimbingan dari guru. 

(f)  Guru memberikan penguatan terhadap jawaban siswa, kemudian dengan bimbingan dari guru siswa 

membuat kesimpulan. 

(g) Tahap  a  sampai  f  dilaksanakan  pada  pertemuan  pertama  dan  kedua,  pada  pertemuan  ketiga 
dilaksanakan evaluasi siklus I yaitu mengerjakan soal-soal evaluasi. 

(3) Observasi dan evaluasi 
Selama kegiatan pembelajaran dikelas berlangsung diadakan pengamatan terhadap aktivitas 

siswa. Pengamatan dilakukan oleh peneliti bersama 2 orang pengamat dengan mengisi lembar observasi 
dalam pembelajaran PBL yang telah dibuat. 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap  aktivitas  siswa  pada  pertemuan  pertama,  sebagian 
besar siswa terlibat aktif dalam kegiatan kelompoknya, pada saat guru mengorganisasikan siswa ke dalam 

kelompok dan membagikan LKS, beberapa siswa terlihat cukup antusias. Namun pada saat berdiskusi, 
siswa   terlihat  gaduh  dan  kurang  terkoordinasi  dengan  baik.   Ada   juga   kelompok   yang  hanya 

memperhatikan LKK tanpa berusaha untuk mencoba mengerjakan. Setelah didekati oleh guru, baru siswa 

mulai mengerjakan tetapi masih dengan bimbingan guru. Pada saat presentasi kelompok, ada beberapa 
siswa yang tidak memperhatikan karena masih sibuk mengerjakan. Selain itu, belum banyak siswa yang 

berani bertanya dan mengemukakan pendapatnya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan berkelompok 

siswa belum sepenuhnya berhasil. 

Pada evaluasi siklus I, ada 2 siswa yang tidak masuk yaitu Alfi Bariroh dan Yudha Galoh 
Kelana Putra H.R sehingga evaluasi siklus I ini hanya diikuti 27 dari 29 siswa secara keseluruhan. Pada 

hasil belajar siswa siklus I, hanya terdapat 10 siswa atau sebanyak 37,03% dari 27 siswa yang nilainya 
telah mencapai KKM. Sedangkan 17 siswa atau 62,97% dari 27 siswa nilainya belum mencapai KKM. 

Secara klasikal, siswa kelas X TGB B dinyatakan belum tuntas karena ketuntasan belajar siswa secara 
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klasikal pada siklus I belum mencapai 75%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kelas X TGB 

B pada siklus I belum memenuhi indikator keberhasilan penelitian yang telah ditetapkan. 

(4) Refleksi 
Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi selama pelaksanaan siklus I, ada beberapa hal penting 

yang harus diperhatikan dan diperbaiki untuk merencanakan tindakan pada siklus selanjutnya. Kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan model PBL pada siklus I belum sepenuhnya berjalan dengan baik. 
Dalam diskusi kelompok, masih terdapat beberapa kendala seperti pengaturan waktu pembelajaran yang 

masih kurang efektif sehingga waktu untuk presentasi terbatas. Pada saat mengerjakan LKK siswa juga 
banyak yang mengalami kesulitan karena mereka masih belum terbiasa dengan model pembelajaran yang 

diterapkan dimana mereka sendiri yang memahami materi pembelajaran hari itu. Pada pembelajaran 
sebelumnya, guru biasanya menjelaskan materi dan memberikan contoh soal terlebih dahulu baru 

memberikan tugas kepada siswa. Pemberian motivasi dari guru juga sangat kurang dan bimbingan yang 
diberikan guru kepada setiap kelompok masih belum merata. 

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada siklus I, maka guru, peneliti, 

dan  pengamat  berdiskusi  dan  saling  memberikan  masukan  agar  pada  siklus  berikutnya  proses 
pembelajaran dengan model pembelajaran PBL ini dapat berlangsung lebih baik. Hasil diskusi yang 

diperoleh diantaranya adalah motivasi belajar siswa harus lebih ditingkatkan, guru lebih sering berkeliling 

ke setiap kelompok untuk mengecek kesulitan siswa dan memberikan penjelasan sehingga siswa juga 
dapat terlibat lebih aktif dalam proses pembelajaran. Guru juga memberikan pesan kepada siswa untuk 

mempelajari dan memahami materi untuk pertemuan selanjutnya agar siswa mempersiapkan diri terlebih 

dahulu. 

Ketuntasan belajar siswa kelas X TGB B secara klasikal pada siklus I hanya mencapai 37,03% 
sehingga belum mencapai indikator keberhasilan penelitian, maka penelitian ini dilanjutkan ke siklus II 

dengan materi yang berbeda. 

2.   Siklus II 

Sama seperti siklus I, pada siklus II juga terdiri dari empat tahapan yaitu: 

(1) Rencana Tindakan 
Berdasarkan hasil observasi dan refleksi pada siklus I, maka pada siklus II ini direncanakan 

kembali tindakan dengan perbaikan terhadap hal-hal yang dianggap masih kurang pada siklus I, antara 

lain: 

(a)  Pemberian motivasi belajar kepada siswa perlu ditingkatkan agar siswa lebih bersemangat dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

(b) Pengawasan dan bimbingan terhadap semua kelompok perlu ditingkatkan agar setiap siswa terlibat 

aktif dalam kegiatan kelompok dan setiap kelompok dapat mengatasi kesulitan belajarnya. 

(c)  Pengelolaan waktu untuk setiap kegiatan dibuat seefektif mungkin sehingga waktu untuk presentasi 
kelompok tidak terbatas. 

(2) Pelaksanaan Tindakan 
Pada tahap ini guru kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Prosedur 
pelaksanaan siklus II sama seperti siklus I. 

(3) Observasi dan hasil 

Pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru secara keseluruhan berlangsung dengan baik dan 

lancar. Guru sudah mampu melaksanakan semua rencana tindakan yang telah disusun. Pengelolaan waktu 
lebih baik karena waktu presentasi lebih banyak. Pemberian motivasi guru kepada siswa membuat semua 

kelompok lebih bersemangat dan tidak mengalami hambatan dalam kegiatan berkelompok. Hal ini juga 

berakibat pada aktivitas siswa. 
Pada hasil belajar siswa siklus II, hanya terdapat 6 siswa atau sebanyak 20,69% dari 29 siswa 

yang nilainya belum mencapai KKM. Sedangkan 23 siswa atau 79,31% dari 29 siswa yang nilainya telah 

mencapai KKM. Secara klasikal, siswa kelas X TGB B dinyatakan tuntas karena ketuntasan belajar siswa 

secara klasikal pada siklus II telah melebihi 75%. 
(4) Refleksi 
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Kriteria Evaluasi I Evaluasi II 
Jumlah Siswa Persentase (%) Jumlah Siswa Persentase (%) 

≥ 61 10 37,03 23 79,31 
< 61 17 62,97 6 20,69 

Jumlah 27 100,00 29 100,00 

 

Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh selama pelaksanaan tindakan dan evaluasi dari 

siklus II, guru telah berhasil menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dalam 

proses pembelajaran matematika. Pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru secara keseluruhan 
telah berlangsung  dengan baik  dan lancar. Guru bisa dikatakan sudah  mampu  melaksanakan semua 

rencana tindakan yang telah disusun. 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa menunjukkan bahwa hampir semua siswa antusias 
mengikuti pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah mampu melaksanakan pembelajaran 

PBL dalam kegiatan pembelajaran. Setiap anggota kelompok telah bekerja sama dengan baik dan 
berpartisipasi dalam mencapai tujuan kelompok. Kegiatan diskusi kelompok telah berjalan efektif 

Pada siklus II, persentase siswa yang mencapai KKM sebesar 79,31%, artinya telah memenuhi 
indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu minimal terdapat 75% siswa yang telah mencapai nilai ≥ 61 

dari nilai maksimal 100. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dilanjutkan ke siklus berikutnya. 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I dan siklus II, tabel deskripsi persentase gabungan 
aktivitas siswa pada siklus I dan siklus II dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 1 Deskripsi persentase gabungan aktivitas siswa siklus I dan siklus II 
Aspek yang diamati Siklus I Kategori Siklus II Kategori 
Perhatian      siswa      saat      guru 
memberikan apersepsi 

58,61 Cukup aktif 79,31 Aktif 

Siswa          berdiskusi          dalam 

merencanakan      tugas       belajar 

terhadap masalah yang diberikan 

58,61 Cukup aktif 77,58 Aktif 

Kerjasama         siswa         disetiap 
kelompok     dalam     menyelidiki 
masalah 

53,44 Cukup aktif 74,13 Aktif 

Kerjasama          siswa          dalam 
menyiapkan laporan akhir 

43,10 Cukup aktif 65,15 Aktif 

Siswa bertanya dan menyampaikan 
pendapat 

18,96 Sangat tidak 
aktif 

49,99 Cukup 
aktif 

 

Pada siklus I, aktivitas siswa dalam memperhatikan guru memberikan apersepsi, diskusi dalam 
kelompok serta kerjasama dalam menyelidiki masalah dan menyiapkan laporan akhir masih tergolong 

cukup aktif, sedangkan aktivitas siswa dalam bertanya dan menyampaikan pendapat masih tergolong 

sangat tidak aktif, itu dikarenakan banyak siswa yang masih merasa malas dan sungkan untuk bertanya. 
Sedangkan pada siklus II, aktivitas siswa dalam memperhatikan guru memberikan apersepsi, diskusi 

dalam kelompok serta kerjasama siswa dalam menyelidiki masalah dan menyiapkan laporan akhir sudah 

tergolong aktif, dan aktivitas siswa dalam bertanya dan menyampaikan pendapat tergolong cukup aktif, 
karena siswa sudah memahami materi yang dipelajari sehingga sebagian besar siswa tidak memiliki hal 

untuk ditanyakan. 

Persentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal pada siklus I yaitu sebesar 37,03% atau 10 
siswa yang nilainya telah mencapai KKM dari jumlah siswa secara keseluruhan. Sedangkan pada siklus 

II, persentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal yaitu sebesar 79,31% atau 23 siswa yang nilainya 
telah mencapai KKM dari jumlah siswa secara keseluruhan. Jadi peningkatan persentase hasil belajar dari 

siklus I ke siklus II adalah sebesar 42,28%. Peningkatan persentase ketuntasan belajar siswa secara 

klasikal dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 2 Rekapitulasi nilai evaluasi siklus I dan siklus II 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

1.   Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian pada siswa kelas X TGB B SMK Negeri 2 Banjarbaru tahun 

pelajaran 2012-2013 maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

(1)   Aktivitas siswa kelas X TGB B SMK Negeri 2 Banjarbaru dalam pembelajaran program linear 

dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) mengalami peningkatan 
dari siklus I ke siklus II dari kategori cukup aktif menjadi kategori aktif. 

(2)  Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X 
TGB B SMK Negeri 2 Banjarbaru pada materi program linear. 

 

2.   Saran 

 
berikut: 

 
Saran-saran yang dapat penulis kemukakan berkenaan dengan hasil penelitian adalah sebagai 

(1)   Bagi siswa 

Siswa disarankan untuk lebih banyak latihan soal-soal dalam menyelesaikan masalah matematika 
agar  lebih  mengerti  lagi aplikasinya  dalam kehidupan sehari-hari sehingga  dapat  meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar serta kemampuan bersosialisasi siswa. 
(2)   Bagi guru 

Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dapat dijadikan model pembelajaran alternatif 

untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di SMK Negeri 2 Banjarbaru secara bergantian atau 

dikolaborasikan dengan model pembelajaran lain karena model pembelajaran PBL telah dapat 
meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. 

(3)   Bagi peneliti 
Peneliti lain dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai model pembelajaran Problem Based 
Learning (PBL) dengan menerapkannya pada materi matematika lain sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan dan pengetahuan dalam bidang pendidikan. 

(4)   Bagi sekolah 
Hasil penelitian mengenai model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) yang diterapkan 

pada  kegiatan  pembelajaran  dapat  dijadikan  bahan  pertimbangan  untuk  menentukan  kebijakan 

bidang pendidikan, terutama berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. 
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ABSTRAK 

Pembelajaran matematika akan lebih efektif jika siswa mengalami langsung atau terlibat langsung 
dalam proses  pembelajaran.  Hal ini bertujuan agar  pengalaman  konkret siswa  dapat  dibawa  menuju 

kepada pengalaman yang lebih abstrak. Penggunaan media merupakan salah satu cara agar siswa terlibat 
langsung dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran diartikan sebagai semua benda yang menjadi 

perantara dalam terjadinya proses pembelajaran. Media pembelajaran merupakan satu komponen 

pengajaran yang mendukung keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Media manipulatif blok aljabar 
merupakan salah satu cara alternatif dalam memperkenalkan dan menanamkan konsep pemfaktoran 

persamaan kuadrat kepada para siswa kelas VIII SMP. Tujuan dibuatnya media blok aljabar ini adalah 

agar siswa dapat memfaktorkan persamaan kuadrat dengan lebih mudah. Penulis mengiplementasikan 

penggunaan media blok aljabar dengan cara melaksanakan peer teaching dengan teman-teman sejawat 
seluruh mahasiswa pascasarjana Universitas Negeri Malang pendidikan matematika 2014 kelas A yang 

berjumlah 16 orang. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana hasil 

media manipulatif yang dirancang penulis ketika dipraktikkan didalam proses pembelajaran di kelas. 
Hasilnya selama proses pembelajaran dengan menggunakan alat peraga berupa blok aljabar, siswa terlihat 

sangat antusias, semangat dan aktif dalam menggunakan alat peraga tersebut. 

Kata kunci : media manipulatif, blok aljabar, persamaan kuadrat 

 
PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan kunci untuk semua kemajuan dan perkembangan yang berkualitas, sebab 
dengan pendidikan  manusia  dapat  mewujudkan semua  potensi dirinya  baik sebagai pribadi  maupun 

sebagai warga masyarakat. Setiap individu mewujudkan potensi diri menjadi multiple kompetensi harus 
melewati proses pendidikan yang diimplementasikan dalam proses pembelajaran (Ramadhan, 2012). 

Menurut  Fathurrahman dan Sutikno (2010),  belajar  pada  hakikatnya  adalah sebagai  inti  dari proses 
pembelajaran yaitu “perubahan” yang terjadi pada diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. 
Selain itu, Usman dan Setiawati (2001) mengatakan bahwa belajar juga dapat diartikan sebagai suatu 
proses perubahan tingkah laku atau kecakapan manusia. Slameto (2003) menyatakan bahwa secara 

psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 
interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Pembelajaran matematika merupakan pembentukan pola pikir dalam memahami dan menalar 

hubungan diantara konsep (Tutik, 2013). Konsep dasar matematika merupakan pondasi yang digunakan 
siswa  untuk  menguasai  materi  yang  lebih  sulit.  Materi  yang  disampaikan  kepada  siswa  seharusnya 

melekat dalam benak siswa, terutama konsep dasarnya. Materi tersebut akan bermakna bagi siswa apabila 

proses pembelajaran yang dilakukan guru bermakna dan dialami langsung oleh siswa. Pelajaran 
matematika cenderung kurang disukai oleh siswa karena matematika dianggap pelajaran yang sulit 

dipahami menurut siswa. Salah satu penyebabnya adalah metode mengajar yang digunakan oleh guru 

kurang menarik dan membosankan bagi siswa. 

Metode pembelajaran yang digunakan harus memperhatikan gaya belajar anak yang sesuai dengan 
tingkatannya. Pemilihan metode pembelajaran tersebut akan membantu siswa sehingga siswa akan lebih 
mudah  memahami  dan  menguasai  materi  yang  diajarkan.  Setiap  siswa  tentu  mempunyai  tahapan 
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perkembangan yang berbeda, dan perkembangan siswa dipengaruhi oleh banyak faktor. Seorang guru 

perlu memahami proses perkembangan siswa, sehingga dapat menyesuaikan strategi-strategi yang tepat 
dalam pembelajaran. Guru perlu menggunakan tingkatan teknik-teknik yang tepat sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa. 
Jean  Piaget  (dalam Suparno,  2003) seorang pakar  yang banyak  melakukan penelitian tentang 

perkembangan kemampuan kognitif manusia, mengemukakan dalam teorinya bahwa kemampuan kognitif 
manusia terdiri atas 4 tahap dari lahir hingga dewasa. Tahap dan urutan berlaku untuk semua usia tetapi 

usia pada saat seseorang mulai memasuki tahap tertentu tidak sama untuk setiap orang. Keempat tahap 
perkembangan itu digambarkan dalam teori Piaget yaitu Tahap Sensorimotor (umur 0 – 2 tahun) anak 

mengalami dunianya  melalui gerak  dan  inderanya  serta  mempelajari permanensi obyek,  Tahap Pra- 
Operasional (umur 2 – 7 tahun) ciri pokok perkembangannya adalah penggunaan simbol/bahasa tanda dan 

konsep intuitif, Tahap Operasional Konkret (umur 7 – 12 tahun) anak mulai berpikir secara logis tentang 
kejadian-kejadian konkret, Tahap Operasional Formal (umur 12 ke atas), ciri pokok perkembangannya 

adalah hipotesis, abstrak, deduktif dan induktif serta logis dan  robabilitas. 
Banyak cara yang dilakukan guru agar pembelajaran yang berlangsung sangat menarik bagi siswa. 

Menurut Bruner (dalam Lambas dkk), jika seseorang mempelajari sesuatu pengetahuan (misalnya suatu 
konsep matematika), pengetahuan itu perlu dipelajari tahap-tahap tertentu agar pengetahuan itu dapat 

diinternalisasi dalam pikiran (struktur kognitif) orang tersebut. Proses belajar akan berlangsung secara 
optimal jika proses pembelajaran diawali dengan tahap enaktif (menggunakan benda-benda kongkret), 

dan kemudian, jika tahap belajar yang pertama ini telah dirasa cukup, siswa beralih ke kegiatan belajar 
tahap dua, yaitu tahap belajar dengan menggunakan modus representasi ikonik (dalam bentuk bayangan 

visual, gambar atau diagram), dan selanjutnya,  kegiatan belajar diteruskan dengan tahap belajar dengan 
menggunakan simbolik (simbol-simbol abstrak). 

Bagi guru matematika, teori Piaget dan Bruner tersebut jelas sangat relevan. Teori Piaget dan 

Bruner  ini  dapat  membantu  guru  mengetahui  adanya  tahap-tahap  perkembangan  siswa  di  kelasnya. 
Dengan demikian guru bisa memberikan perlakuan yang tepat bagi siswanya, misalnya dalam memilih 

cara penyampaian materi bagi siswa, penyediaan alat-alat peraga dan sebagainya, sesuai dengan tahap 

perkembangan kemampuan berpikir yang dimiliki oleh siswa masing-masing. Guru perlu mencermati 
apakah simbol-simbol matematika yang digunakan guru dalam mengajar cukup mudah dipahami siswa, 

dengan mengingat kemampuan berpikir yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Salah satu cara 

membantu siswa memahami materi pembelajaran matematika adalah dengan menggunakan media 

pembelajaran. 
Media  pembelajaran  diartikan  sebagai  semua  benda  yang  menjadi  perantara  dalam terjadinya 

proses pembelajaran. Alat peraga/media pembelajaran merupakan satu komponen pengajaran yang 

mendukung keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Proses pembelajaran dapat berlangsung lebih 

efektif dan optimal jika semua komponen pengajaran saling mendukung. Menurut Suherman (2003) 
disebutkan bahwa “Media adalah alat, metode dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih 

mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran 

di sekolah”. Mengingat alat peraga/media pembelajaran begitu penting, maka perlu menjadi pemikiran 
bagi setiap guru di sekolah. Selain mengusahakan adanya alat peraga dan memahami penggunaannya, 

seorang guru juga harus bisa mengembangkan kreasi dan keterampilannya untuk menciptakan sendiri alat 

peraga yang dibutuhkan tersebut, disesuaikan dengan kondisi sekolah dan lingkungan. Dalam laporan 
Sherman dan Richardson (1995), mereka menemukan bahwa lebih dari 75% guru perserta yang 

menggunakan benda manipulatif dan mereka meringkas beberapa alasan guru  untuk menggunakan benda 

manipulatif. Alasan yang paling umum adalah bahwa siswa yang menggunakan benda manipulatif 

memiliki kesempatan untuk belajar melalui indera peraba dan penglihatan serta memberikan siswa dasar 
yang kuat untuk memahami konsep. Alasan kedua  yang paling umum adalah guru  mengidentifikasi 

bahwa konsep-konsep matematika dapat dirasakan secara nyata oleh siswa saat menggunakan benda 

manipulatif. Peningkatan pemahaman konseptual siswa dilaporkan sebagai alasan dari sebagian guru lain. 

Belajar   akan   lebih   efektif   jika   dimulai   dengan   pengalaman   langsung   atau   pengalaman 
konkret untuk menuju kepada pengalaman yang abstrak. Untuk itu perlu bantuan media dalam proses 
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pembelajaran. Mc Nail dan Jarvin (2007) menyatakan bahwa media manipulatif marupakan obyek yang 

membantu siswa mempelajari atau memahami matematika. Melalui interaksi dengan benda manipulatif, 

siswa menjadi bisa menghubungkan konsep-konsep matematika dan ide-ide praktis, pengalaman dunia 
nyata (Rittle-Jhonson & Koedinger, 2005). Pengkonstruksian pengetahuan siswa tentunya tidak lepas dari 

bimbingan guru supaya terarah dan bisa mencapai tujuan belajar yang telah dirancang (Suwarno, 2011). 

Media manipulatif blok aljabar merupakan salah satu cara alternatif dalam memperkenalkan dan 

menanamkan konsep, serta mengatasi masalah siswa kelas VIII SMP dalam hal memfaktoran persamaan 
kuadrat. Tujuan dibuatnya media blok aljabar ini diharapkan agar siswa dapat memfaktorkan persamaan 

kuadrat dengan lebih mudah. Pembuatan blok aljabar menggunakan alat dan bahan yang relatif murah dan 

mudah untuk didapatkan sehingga siswa dan guru dapat dengan mudah membuat media manipulatif blok 
aljabar. Adapun kegunaan blok aljabar bagi guru yaitu sebagai alat bantu dalam menjelaskan bahan 

pembelajaran matematika dan dapat membantu guru mengembangkan media pembelajaran yang sesuai 

dengan  materi  yang  diberikan.  Kemudian,   kegunaan  dari  blok  aljabar  bagi  siswa   yaitu  dapat 
meningkatkan minat siswa terhadap pelajaran matematika, menarik perhatian siswa dalam pembelajaran 

matematika, mempermudah siswa dalam belajar matematika dan menjadikan siswa lebih aktif dalam 

pembelajaran matematika. 

Media Manipulatif Blok Aljabar 

Blok aljabar merupakan media pembelajaran yang berbentuk blok dengan ukuran persegi dan 
persegi panjang. Blok Aljabar ini digunakan dengan harapan dapat membantu siswa dalam memahami 
konsep persamaan kuadrat terutama pada materi pemfaktoran dan penyusunan persamaan kuadrat. Dalam 

persamaan berbentuk ax
2
+bx+c, a>0, b, c≥0 dan ax

2
+bx+c, a>0, b>0, c<0 kita membutuhkan tiga jenis 

blok yaitu : blok berbentuk persegi berukuran besar untuk menyatakan x
2
, persegi panjang untuk 

menyatakan x dan persegi berukuran kecil untuk menyatakan 1, blok tersebut seperti yang terlihat pada 
gambar di bawah ini. 

Dalam pemfaktoran suatu persamaan kuadrat, blok-blok aljabar disusun sehingga menjadi bentuk 
persegi panjang, dengan cara tempatkan terlebih dahulu persegi berukuran besar, letakkan persegi panjang 

dibagian kanan dan bawah persegi berukuran besar, kemudian letakkan persegi berukuran kecil sehingga 
terbentuk bangun persegi panjang yang sempurna. Jika susunannya tidak membentuk persegi panjang 

yang sempurna,  maka  persamaan  kuadrat  tersebut  tidak  dapat  difaktorkan  dalam faktor-faktor  yang 
memuat bilangan bulat. Dua dimensi dari persegi panjang memberikan dua faktor yaitu ditinjau dari segi 

vertikal dan horizontal yang menyatakan faktor-faktor dari persamaan. 
Media manipulatif blok aljabar mempunyai kelebihan dan kekurangan, berikut kelebihan media 

blok  aljabar  yaitu  bahan  dan  alat  yang  digunakan  untuk  membuat  media  blok  aljabar  tidak  sulit 
didapatkan dan harganya terjangkau; menggunakan media blok aljabar dapat membantu siswa untuk 
memahami konsep matematika yaitu pemfaktoran persamaan kuadrat; menggunakan media blok aljabar 
dapat membuat siswa menjadi aktif dan kreatif dalam pembelajaran; media blok aljabar mudah dibawa; 
media blok aljabar dapat digunakan berulang-ulang dengan soal yang berbeda-beda untuk menyelesaikan 
masalah pemfaktoran persamaan kuadarat. Media blok aljabar juga memiliki kekurangan yaitu banyaknya 
blok-blok aljabar harus sesuai dengan persamaan kuadrat yang akan difaktorkan.; media blok aljabar tidak 

dapat memfaktorkan bentuk pecahan; hanya dapat digunakan apabila koefisien x
2 

nya bernilai positif. 

METODE 
Penulisan paper ini bertujuan untuk mengekplorasi dan mendeskripsikan proses pembelajaran 

matematika materi persamaan kuadrat dengan bantuan benda manipulatif berupa blok aljabar. Penulis 

melibatkan diri dalam proses belajar mengajar sebagai guru model untuk mengetahui dan menganalisa 
langsung tentang berbagai hal yang terjadi saat pembelajaran dilaksanakan, sehingga dalam penulisan 

paper ini, digunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif eksploratif. Penulis sebagai instrumen utama 
ketika analisa dilakukan, selain itu penulis juga dilengkapi dengan LKS beserta petunjuk penggunaan 
media yang telah dirancang agar dapat membantu penulis mengarahkan siswa saat belajar. Agar lebih 

efektif, penulis dibantu oleh seorang observer. Observer memiliki tugas mulai dari mengamati rencana 
pembelajaran yang telah  dirancang  kemudian  membandingkannya  dengan proses  pembelajaran yang 

berlangsung,  mengamati  aktivitas  guru  model  dan  siswa,  dan  mengkritisi  LKS  beserta  petunjuk 
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penggunaan media yang telah dibuat oleh penulis. Berdasarkan hasil catatan observer, kritik dan saran 

dari teman-teman penulis, serta bimbingan dari dosen pengampu inilah yang dijadikan bahan laporan 
dalam paper ini. 

Implementasi Media Manipulatif dalam Pembelajaran dan Pembahasannya 

Pembelajaran pemfaktoran persamaan kuadrat dengan menggunakan blok aljabar ini sudah pernah 
diujicobakan pada tanggal 25 Februari 2015, penulis melaksanakan peer teaching dengan teman-teman 
sejawat seluruh mahasiswa pascasarjana Universitas Negeri Malang pendidikan matematika 2014 kelas A 

yang berjumlah 16 orang, kegiatan tersebut bertujuan untuk medapatkan gambaran tentang bagaimana 
hasil media manipulatif yang dirancang penulis ketika diprkatikkan di dalam proses pembelajaran di 
kelas. Sebelum melaksanakannya, penulis telah menyusun RPP agar dapat melaksanakan kegiatan belajar 
mengajar menjadi optimal, ketika pembelajaran berlangsung, tiap kegiatan yang ada didalamnya telah 
disesuaikan dengan RPP. Kegiatan pembelajaran diawali dengan guru mengucapkan salam dan meminta 
siswa berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Guru mengecek kehadiran siswa, menyiapkan 
siswa sebelum memulai pembelajaran kemudian guru memberikan apersepsi tentang materi sebelumnya 

yaitu mengingat kembali tentang mana koefisien, variabel dan konstanta dari soal x
2
+4x+3. Guru 

memberikan motivasi kepada siswa bahwa pembelajaran persamaan kuadrat sangat berguna dalam 
kehidupan sehari-hari dan terdapat beberapa masalah yang terkait tentang persamaan kuadrat dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Guru membagi siswa dalam 2 kelompok yaitu kelompok A dan B masing-masing kelompok terdiri 

dari 4-7 orang. Pembagian kelompok ini bertujuan agar para siswa (teman-teman sejawat penulis) aktif 

berdiskusi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diberikan. Dalam mengarahkan siswa, 
selain berbentuk instruksi langsung dari guru para siswa  juga dilengkapi dengan petunjuk penggunaan 

media, LKS dan blok aljabar dibagikan kepada masing-masing kelompok. 
Berikut ini adalah gambar blok aljabar yang digunakan dalam proses pembelajaran di kelas: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Alat peraga blok aljabar 

media pada gambar (1) merupakan media yang dibuat oleh penulis menggunakan bahan-bahan berupa 
karton tebal, steroform hitam dan ungu, kertas kado, plastik manila, kertas manila warna biru, pink dan 

kuning dipotong-potong sesuai ukuran masing-masing. Beberapa hal yang telah penulis susun ketika akan 
menggunakan media ini adalah: (1) ukuran potongan blok aljabar yang harus disesuaikan, (2) 

mengarahkan siswa ketika menempel blok aljabar dikertas yang telah disediakan, dan (3) meminta siswa 
agar selalu memperhatikan petunjuk penggunaan media dan arahan dari guru. Blok Aljabar digunakan 

untuk memfaktorkan persamaan kuadrat dengan cara menyusun blok aljabar sesuai dengan permasalahan 
atau soal yang diberikan sehingga didapatkan faktor dari persamaan tersebut. 
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Selanjutnya, sebelum guru meminta siswa mengerjakan soal-soal yang tersedia di LKS, Guru 

memberikan contoh soal menentukan faktor dari ݔଶ  + + ݔ4   3. Guru mengajarkan cara  

menggunakan
 

media  blok  aljabar  untuk  menyelesaikan  soal  tersebut  didepan  kelas.  Siswa  bersama-sama  dengan 
kelompoknya diminta untuk membaca petunjuk penggunaan media lebih lanjut. Kemudian, siswa diminta 

untuk mengerjakan latihan soal yang ada pada LKS bersama-sama dengan kelompoknya menggunakan 

bantuan blok aljabar. Soal-soal tersebut diselesaikan dengan cara menempelkan blok-blok aljabar pada 
tempat yang sudah disediakan sesuai soal yang ada pada LKS. Berikut adalah aktivitas yang direkam pada 

saat pembelajaran berlangsung : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Salah satu aktivitas penggunaan alat peraga berupa menempelkan blok-blok aljabar 

pada tempat yang sudah disediakan 

Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa diakhir penjelasan, apabila ada siswa yang 

mengalami kesulitan. Selama proses pembelajaran berlangsung, terdapat kendala dalam proses pengerjaan 

LKS. Proses pengerjaan soal ݔଶ  + ଶݔ2dan 2 − ݔ   +  .masih banyak siswa yang kebingungan 3 − ݔ  

Siswa
 

masih  kebingungan  ketika   membaca  petunjuk  penggunaan  media,  pada  bagian  B  yaitu  proses 
memfaktorkan persamaan kuadrat bentuk ax

2
+bx+c, a>0, b>0, c<0. Hal ini membuat guru harus 

membimbing siswa memahami maksud yang dituliskan pada petunjuk penggunaan media. Selama proses 

pembelajaran dengan menggunakan alat peraga berupa blok aljabar, siswa terlihat sangat antusias, 
semangat dan aktif dalam menggunakan alat peraga tersebut. 

Pembelajaran  diakhiri  dengan  presentasi  perwakilan  dari  masing-masing  kelompok,  dimana 
masing-masing kelompok A dan B diminta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya didepan 
kelas. Kegiatan presentasi ini penting karena mengacu pada salah satu standar proses dalam matematika 

yang memuat komunikasi (NCTM, 2000).   Ketika menunjukkan hasil pengerjaannya, jawaban siswa 
terlihat sangat kreatif dalam menyelesaikan persamaan kuadrat menggunakan blok aljabar. 

Gambaran ketika siswa presentasi di depan kelas adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3. Perwakilan dari kelompok A dan B mempresentasikan hasil kerjanya ke depan kelas 

Ketika semua kelompok selesai mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, perwakilan salah satu 
siswa diminta menyampaikan kesimpulan yang diperolehnya berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan. 

Siswa diberikan PR sebelum guru menutup pelajaran, yaitu mengerjakan soal latihan yang terdapat pada 
buku  paket.  Siswa  diminta  untuk  mempelajari  materi  pada    pertemuan  yang  akan  datang.  Guru 

mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. 
Kelebihan-kelebihan yang nampak ketika pembelajaran berlangsung adalah sebagai berikut: (1) 

Bahan dan alat yang digunakan untuk membuat media Blok Aljabar tidak sulit didapatkan dan harganya 
terjangkau,  (2) Menggunakan  media  Blok  Aljabar  dapat  membantu  siswa  untuk  memahami  konsep 

matematika yaitu pemfaktoran persamaan kuadrat, (3) Menggunakan media Blok Aljabar dapat membuat 
siswa menjadi aktif dan kreatif dalam pembelajaran, (3) Media Blok Aljabar mudah dibawa, (4) Media 

Blok Aljabar dapat digunakan berulang-ulang dengan soal yang berbeda-beda untuk menyelesaikan 
masalah pemfaktoran persamaan kuadarat. 

Adapun kekurangan media yaitu: (1) Banyaknya blok-blok aljabar harus sesuai dengan persamaan 
kuadrat yang akan difaktorkan, (3) Media Blok Aljabar tidak dapat memfaktorkan bentuk pecahan, (3) 

Hanya dapat digunakan apabila koefisien x
2 

nya bernilai positif. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Belajar   akan   lebih   efektif   jika   dimulai   dengan   pengalaman   langsung   atau   pengalaman 

konkret untuk menuju kepada pengalaman yang abstrak. Selama proses pembelajaran, siswa memerlukan 

bantuan media dalam proses pembelajaran. Media manipulatif blok aljabar dapat digunakan sebagai salah 

satu alternatif mengatasi masalah siswa dalam memfaktoran persamaan kuadrat. Berdasarkan hasil 

implementasi   media   blok   aljabar   memperlihatkan   bahwaselama   proses   pembelajaran   dengan 
menggunakan media berupa blok aljabar, siswa terlihat sangat antusias, semangat dan aktif dalam 

menggunakan media tersebut. 

Saran 
Sebaiknya media ini dapat lebih dikembangkan agar dapat menghasilkan faktor dalam bentuk 

bilangan rasional. 
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ABSTRAK 

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan    model  pembelajaran  kooperatif  tipe  STAD 
(Student Team Achievement Division) dengan pendekatan kontekstual. Pembelajaran diterapkan pada 
mata  kuliah Statistika  Dasar,  materi pengumpulan  data  sampai  menyusun tabel  distribusi frekuensi. 

Setelah dibentuk kelompok yang terdiri empat orang, kemudian mereka mencari data baik data diskret 
maupun data kontinyu kemudian sampai menyusun tabel distribusi frekuensi. Hasil penerapan dilihat dari 

keterlaksaan seluruh sintak atau langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe STAD, mahasiswa 
yang seluruhnya mampu mencari data baik data fiktif maupun non fiktif, aktivitas belajar mahasiswa 
mulai dari   mengumpulkan data, diskusi kelompok, sampai menyusun tabel distribusi frekuensi, serta 

hasil belajar mahasiswa yang dilihat dari nilai ujian tengah semester. 

 
Kata-kata kunci:kooperatif, STAD, kontekstual, aktivitas, hasil belajar. 

 

 
 

PENDAHULUAN 
Salah  satu  model  pembelajaran  yang  menuntut  aktivitas  seluruh  pebelajar  adalah  model 

pembelajaran kooperatif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif lebih 

unggul   dalam  meningkatkan  hasil  belajar   dibandingkan  dengan  pengalaman-pengalaman  belajar 

individual (Ibrahim,, 2000: 26).  Student Teams Achievement  Division (STAD) merupakan salah satu 

metode pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan merupakan model yang paling baik untuk 

permulaan bagi guru maupun dosen yang menggunakan pendekatan kooperatif. Pendekatan kontekstual 
merupakan konsep belajar yang beranggapan bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan 

diciptakan secara alamiah, artinya belajar akan lebih bermakna jika anak “bekerja” dan “mengalami” 

sendiri  apa  yang  dipelajari,  bukan  sekedar  “mengetahui”  (Kunandar,  2009:  293).  Pembelajaran 
kontekstual atau Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan konsep belajar yang membantu 

dosen mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan dapat mendorong mahasiswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 
(Suprijono, 2010: 79). 

PEMBAHASAN 

Model Pembelajaran Kooperatif 
Model pembelajaran kooperatif mempunyai tiga tujuan penting (Ibrahim, 2000:7). 

(1) Hasil belajarakademik 

Pembelajarankooperatifbertujuanuntukmeningkatkankinerja ma h a siswa dalam tugas-tugas akademik. 
Banyak  ahli  berpendapat  bahwa  model  ini  unggul  dalam  membantu  siswa  memahami  konsep 
yangsulit. 

(2) Penerimaan terhadap perbedaan individu 

Efek      penting      yang       kedua       ialah      penerimaan      yang      luas       terhadap       orang 
yangberbedamenurutras,budaya,kelassosial,kemampuan,maupun ketidakmampuan. 

(3) Pengembangan keterampilan sosial 

(4) Model kooperatif bertujuan untuk mengajarkan kepada mahasiwa, tentang keterampilan kerjasama 
dan kolaborasi. 
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ManfaatmodelpembelajarankooperatifmenurutLinda Lundgren (Ibrahim, 2000: 18), antara 

lain:lebih banyak meluangkan waktu pada tugas, rasa percaya dirimenjadi lebih tinggi,memperbaiki sikap 

terhadap Matematika,  penerimaan terhadap perbedaan individu menjadi lebih besar, konflik antar pribadi 
berkurang, sikap apatis berkurang, pemahamanlebihmendalam, motivasi lebih besar, hasil belajar lebih 

baik. Berikut ini adalah langkah-langkah model pembelajaran kooperatif(Ibrahim, 2000: 10): 

Tabel 1. Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif 
Fase Tingkah Laku Dosen 

1 Menyampaikan tujuan dan 
memotivasi mahasiswa 

Dosen  menyampaikan  semua  tujuan 
pelajaran yang ingin dicapai pada 

pelajaran tersebut dan memotivasi 

mahasiswa belajar. 
2 Menyajikan informasi Dosen  menyajikan  informasi  kepada 

mahasiswa  dengan  jalan  demonstrasi 

atau lewat bahan bacaan. 
3 Mengorganisasikan    mahasiswa    ke 

dalam kelompok-kelompok belajar 
Dosen menjelaskan kepada mahasiswa 
bagaimana caranya membentuk 

kelompok belajar dan membantu setiap 

kelompok agar melakukan transisi 
secara efektif dan efisien. 

4 Membimbing  kelompok bekerja  dan 
belajar 

Dosen       membimbing       kelompok- 
kelompok  belajar  pada  saat  mereka 
mengerjakan tugas. 

5 Evaluasi Dosen    mengevaluasi    hasil    belajar 
tentang  materi  yang  telah  dipelajari 

atau masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya. 
6 Memberikan penghargaan Dosen     mencari     cara-cara     untuk 

menghargai baik upaya maupun hasil 

belajar individu dan kelompok. 
Walaupun prinsip dasar model pembelajaran kooperatif tidak berubah, terdapat beberapa variasi 

dari model tersebut yaitu, Student Teams Achievement Division (STAD), dalam model ini tim-tim 

heterogen saling membantu satu sama lain belajar dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran 
kooperatif dan prosedur kuis. Jigsaw, setiap anggota tim bertanggung jawab untuk menentukan materi 

pembelajaran yang ditugaskan padanya, kemudian mengajarkan materi tersebut kepada teman 
sekelompoknya yang lain. Investigasi Kelompok (IK), kelompok siswa tidah hanya bekerjasama tetapi 

terlibat merencanakan baik topik untuk dipelajari dan prosedur penyelidikan yang digunakan. Think-Pair- 
Share (TPS),  memiliki prosedur  yang  ditetapkan secara  eksplisit  untuk  memberi siswa  waktu  lebih 

banyak untuk berfikir, menjawab, dan saling membantu satu sama lain.Numbered Heads Together (NHT), 
dosen  mengajukan  pertanyaan  kepada  semua  kelompok  dan  menunjuk  salah  stu  nomor  untuk 

menjawabnya (Ibrahim,2000: 20-28). 

Student Team Achievement Division (STAD) 

STAD dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di Universitas John Hopkin, dan 

merupakan pendekatan pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Dosen yang menggunakan STAD, 
juga mengacu kepada belajar kelompok siswa, menyajikan informasi akademik baru kepada siswa setiap 
minggu  menggunakan presentasi  verbal atau  teks.  Dosen  membagi    mahasiswa  menjadi  kelompok- 

kelompok kecil yang terdiri dari 4 s.d. 5 orang dan terdiri laki-laki dan perempuan yang berasal dari 

berbagai suku, memiliki kemampuan tinggi, sedang, rendah (Ibrahim, 2000: 20). Lima komponen STAD 
(Slavin, 2010: 143) sebagai berikut: 

(1) Presentasi kelas 
Materi dalam STAD pertama-tama diperkenalkan dalam presentasi di kelas. 
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(2) Tim 

Tim terdiri  dari  empat    mahasiswa  yang  mewakili  seluruh bagian  dari  kelas  dalam hal  kinerja 

akademik, jenis kelamin, ras dan etnis.  Fungsi utama dari tim ini adalah memastikan bahwa semua 
anggota tim benar-benar belajar, dan lebih khususnya lagi adalah untuk mempersiapkan anggotanya 
untuk biasa mengerjakan kuis dengan baik. 

(3) Kuis 

Setelah sekitar satu atau dua priode setelah dosen memberikan peresentasi dan sekitar satu atau dua 
priode praktik tim, para mahasiswa akan mengerjakan kuis individual. Para mahasiswa tidak 
diperbolehkan untuk saling membantu  dalam mengerjakan kuis. 

(4) Skor kemajuan individual 
Gagasan dibalik skor kemajuan individual adalah untuk memberikan kepada tiap mahasiswa tujuan 

kinerja yang akan dapat dicapai apabila mereka bekerja lebih giat dan memberikan kinerja yang lebih 
baik daripada sebelumnya. 

(5) Rekognisi tim 

Tim akan mendapat penghargaan/sertifikat atau dalam bentuk yang lain apabila skor rata-rata mereka 

mencapai kriteria tertentu, hal ini bertujuan untuk memotivasi mahasiswa. 

Pelaksanaan STAD dalam proses belajar mengajar dapat ditempuh dengan menerapkan langkah- 
langkah sebagai berikut (Suprijono, 2010: 133). 

(1) Membentuk kelompok yang anggotanya 4 s.d. 5 orang secara heterogen (campuran menurut prestasi, 

jenis kelamin, suku). 
(2) Memberikan materi perkuliahan, materi tentang menyusun tabel distribusi frekuensi. 
(3) Dosen  memberikan  tugas  kepada  kelompok  untuk  dikerjakan  oleh  anggota-angota  kelompok. 

Anggotanya yang sudah mengerti dapat menjelaskan pada anggota lainnya sampai semua anggota 
dalam kelompok itu mengerti. 

(4) Dosen memberikan kuis/pertanyaan kepada seluruh mahasiswa. Pada saat menjawab kuis tidak boleh 
saling membantu. 

(5) Memberi evaluasi. 

Pendekatan Kontekstual 

Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang beranggapan bahwa anak akan belajar 
lebih baik jika lingkungan diciptakan secara alamiah, artinya belajar akan lebih bermakna jika anak 
“bekerja” dan “mengalami” sendiri apa yang dipelajari, bukan sekedar “mengetahui” (Kunandar, 2009: 
293). Pendekatan Kontekstual merupakan konsep yang membantu dosen mengaitkan antara materi yang 

diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan 
yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai keluarga dan masyarakat 

(Suprijono, 2010:79). 
Pendekatan kontekstual dalam pembelajaran atau lebih terkenal dengan CTL didefinisikan 

sebagai suatu proses pendidikan yang bertujuan membantu siswa melihat makna dari pelajaran sekolah 
yang sedang mereka pelajari dengan menghubungkan pelajaran tersebut dengan konteksnya dalam 

kehidupan sehari-hari, sosial, maupun budaya (Hadi, 2005: 18). Berdasarkan Center for occupational 
Reseach and Development (CORD) penerapan strategi pembelajaran kontekstual digambarkan sebagai 

berikut  (Suprijono, 2010: 84). 
(1) Relating 

Belajar dikaitkan dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. 

(2) Experiencing 
Belajar adalah kegiatan “mengalami”, peserta didik berproses scara aktif dengan hal yang dipelajari 
dan berupaya melakukan eksplorasi terhadap hal yang dikaji, berusaha menemukan danciptakan hal 

baru dari apa yang dipelajari. 
(3) Applying 

Belajar menekankan pada proses mendemonstrasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks dan 

pemanfaatannya 
(4) Cooperating 
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Belajar  merupakan  proses  kolaboratif  dan  kooperatif  melalui  belajar  kelompok,   komunikasi 

interpersonal atau hubungan intersubjektif. 

(5) Transferring 

Belajar menekankan pada terwujudnya kemampuan memanfaatkan pengetahuan dalam situasi atau 
konteks baru 

Aktivitas Belajar 
Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Dalam kegiatan belajar ke 

dua aktivitas itu harus selalu berkait. Misalnya, seseorang sedang belajar dengan cara membaca. Secara 

fisik kelihatan bahwa orang tadi membaca suatu buku, tetapi mungkin pikiran dan sikap mentalnya tidak 

tertuju  pada  buku  yang  dibaca.  Ini  menunjukkan tidak  ada  keserasian antara  aktivitas  fisik  dengan 

aktivitas mentalnya yang mengakibatkan belajar itu tidak akan optimal. Begitu juga sebaliknya kalau aktif 
itu hanya mentalnya juga kurang bermanfaat. Misalnya ada seseorang yang berpikir tentang sesuatu, 

tentang ini, tentang itu atau renungan ide-ide yang perlu diketahui masyarakat, tetapi kalau tidak disertai 

dengan perbuatan atau aktivitas fisik misalnya dituangkan pada tulisan atau disampaikan kepada orang 
lain, juga ide atau pemikiran tadi tidak ada gunanya (Sardiman, 2010: 100). 

Menurut  Paul  B.  Diedrich,  aktivitas  belajar  dapat  digolongkan  dalam  beberapa  klasifikasi 

(Sardiman, 2010: 101). 
(1)   Visual activities, misalnya, membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan 

orang lain. 

(2)   Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, 
mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

(3)   Listening activities, misalnya dengan mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. 
(4)   Writing activities, misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin. 
(5)   Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

(6)   Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan percobaan, membuat konstruksi, 
model mereparasi, bermain, berkebun, beternak. 

(7)   Mental  activities,  misalnya:  menanggapi,  mengingat,  memecahkan  soal,  menganalisis,  melihat 
hubungan, mengambil keputusan. 

(8)   Emotional activities, seperti, menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, 
tenang, gugup. 

Pengamatan aktivitas mahasiswa dilakukan dengan mengisi lembar observasi aktivitas 
mahasiswa sesuai tindakan yang dilakukan. Selanjutnya dihitung jumlah mahasiswa yang melakukan 

setiap aktivitas, dirata-ratakan untuk setiap siklus dengan pembulatan ke bawah.  Rata-rata diperoleh 
menggunakan rumus (Sudjana, 2008: 109): ∑  

ത =    
 

keterangan : 

ത=rata-rata
 ∑ = jumlah seluruh skor

 
=banyaknya subjek

 
kemudian dipersentasikan menggunakan rumus (Sudijono, 2008: 43) 

P  
f 
N 

 

 100% 

Keterangan: 
P = angka persentase 
F = frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N = banyaknya individu (jumlah frekuensi) 

Hasil Belajar 
Menurut Bloom, hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain 

kognitif adalah knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, 
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contoh), application (menerapkan,), analysis (menguraikan, menentukan hubungan), synthesis 

(mengorganisasikan,  merencanakan,  membentuk  bangunan  baru),  dan  evaluation  (menilai).  Domain 
afektif   adalah   receiving   (sikap   menerima),   responding   (memberikan   respons),   valuing   (nilai), 

organization (organisasi), characterization (karakterisasi). Domain psikomotor meliputi initiatory, pre- 
routine, dan rautinized. Psikomotor juga mencakup keterampilan produktif, teknik, fisik, pengertian, dan 

sikap (Suprijono, 2010: 7). Dalam penelitian ini, hasil belajar mahasiswa berdasarkan hasil ujian tengah 
semester. 

Indikator Keberhasilan 
Indikator keberhasilan penelitian ini dilihat dari: 

1.   Terlaksananya seluruh sintak atau langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada 
pembelajaran  mata  kuliah  Statistika  Dasar,  materi  pengumpulan  data  hingga  menyusun  Tabel 

Distribusi Frekuensi. 

2.   Data yang dikumpulkan mahasiswa, baik data fiktif maupun non fiktif, semuanya kontekstual dan 
realistik, karena memang statistika merupakan salah satu materi yang erat kaitannya dengan 
kehidupan sehari-hari. Misalnya, data tentang nilai ulangan, berat badan siswa, tinggi badan, 

perkembangan bayi, pengunjung perpustakaan, gaji pegawai, dan sebagainya yang berhasil disusun 
oleh mahasiswa. 

3.   Adanya  peningkatan  aktivitas  belajar  mahasiswa,  yaitu  peningkatan  jumlah  mahasiswa  yang 
melakukan aktivitas sesuai pada lembar observasi aktivitas belajar yang disusun dosen pengampu. 

4.   Dilihat dari hasil belajar mahasiswa yang mengacu pada nilai ujian tengah semester, diperoleh data 
sebagai berikut di tabel: 

Tabel 2. Nilai Ujian Tengah Semester Mata Kuliah Statistika Dasar 

Nilai Frekuensi Persen 
31 – 40 
41 – 50 

51 – 60 

61 – 70 
71 – 80 

81 – 90 

91 – 100 

2 
1 

3 

8 
6 

12 

4 

5,6 % 
2,7 % 

8,3 % 

22,2 % 
16,7 % 

33,3 % 

11,2 % 
Jumlah 36 100% 

SIMPULAN DAN SARAN 
Sistem pembelajaran pada saat perkuliahan dapat pula bervariasi dengan mengadopsi strategi 

pembelajaran yang biasa diterapkan di bangku sekolah.  Variasi strategi  mengajar membawa banyak 

manfaat. Mahasiswa dapat mengenal atau dapat memperdalam berbagai strategi pembelajaran yang dapat 

diterapkan di sekolah. Dosen juga dapat mengambil data penelitian, dengan menerapkan suatu metode 
atau pendekatan atau model pembelajaran tertentu di level perdosenan tinggi, sehingga pembelajaran di 

tingkat perkuliahan juga dapat bermakna, dilihat dari aktivitas belajar dan hasil belajar mahasiswa. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk 
mendeskripsikan  kemampuan  koneksi  matematika    siswa  refektif  dan  impulsif  dalam  memecahkan 
masalah matematika. Subjek penelitian terdiri dari dua siswa yaitu siswa yang memiliki gaya kognitif 

reflektif dan siswa yang memiliki gaya kognitif impulsif  pada kelas VIII SMPN 32 Surabaya. Kegiatan 
penelitian  dimulai  dengan  memberikan  tes  gaya  kognitif  dengan  menggunakan  tes  MFFT  yang 

dikembangkan oleh Warli (2010). Kemampuan setara, berkomunikasi dengan baik dan kebersediaan 

siswa  untuk  diwawancarai  menjadi  kriteria  peneliti  dalam  memilih  subjek  penelitian  kemudian 
dilanjutkan dengan tugas pemecahan dan wawancara. Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan 

triangulasi waktu yaitu pemberian tugas pemecahan masalah yang setara untuk kedua kalinya dengan 

waktu yang berbeda. Kemudian, data yang valid dianalisis untuk menarik kesimpulan. Sehingga hasil 
dari penelitian ini adalah profil kemampuan koneksi matematika siswa reflektif-impulsif di SMP dalam 

memecahkan masalah matematika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek yang memiliki gaya 

kognitif reflektif dan subjek yang memiliki gaya kognitif impulsif memenuhi indikator kemampuan 

koneksi   matematika      yaitu   mengenali   dan   menggunakan   konsep   matematika,   mengenali   dan 
menggunakan hubungan antara konsep, prosedur dan prinsip matematika serta menggunakan ide 

matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

 
Kata-kata kunci: Koneksi Matematika, Pemecahan Masalah, Gaya Kognitif, Reflektif-Impulsif 

 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Pelajaran  matematika  terdiri  dari  berbagai  konsep  yang  saling  berkaitan  satu  sama  lain, 

keterkaitan tersebut tidak hanya antarkonsep matematika saja, tetapi terdapat juga keterkaitan matematika 
dengan disiplin ilmu lain dan keterkaitan matematika dengan kehidupan sehari-hari. Kemampuan 

mengaitkan antarkonsep  matematika,  mengaitkan  matematika  dengan  disiplin  ilmu  lain,  dan dengan 
kehidupan sehari-hari disebut kemampuan koneksi matematika. 

Kemampuan koneksi matematika termasuk salah satu isi tujuan pembelajaran matematika dalam 

KTSP (Depdiknas, 2006), yaitu “memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep 
dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurasi, efisien, dan tepat dalam pemecahan 

masalah”.   Kutipan   tersebut   terlihat   bahwa   koneksi   matematika   merupakan   bagian   dari   tujuan 

pembelajaran matematika yang cukup penting dalam proses pembelajaran matematika. Tujuan 
pembelajaran matematika tersebut, tidak hanya bertujuan untuk membuat siswa sekedar bisa matematika 

atau berhitung saja. Namun, diharapkan siswa menguasai dan memahami konsep-konsep matematika dan 

keterkaitannya untuk memecahkan masalah yang terkait dalam kehidupan sehari-hari. 

National Council of Teacher of Mathematics (NCTM, 1989: 84) juga mengatakan bahwa koneksi 
matematika merupakan bagian penting yang harus mendapatkan penekanan di setiap jenjang pendidikan. 

Kemampuan-kemampuan dasar secara umum yang diharapkan dapat dimunculkan dan ditingkatkan 
melalui kegiatan pembelajaran matematika adalah kemampuan koneksi matematika. 

Kemampuan koneksi matematika juga termuat dalam proses standar pengajaran matematika yang 
diungkapkan oleh National Council of Teachers of Mathematics(2000: 29) yang menetapkan bahwa 
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terdapat 5 keterampilan proses yang perlu dimiliki siswa melalui pembelajaran matematika yang tercakup 

dalam standar proses, yaitu: (1) pemecahan masalah (problem solving); (2) Penalaran dan pembuktian 

(reasoning and proof); (3) Komunikasi (communication); (4) Koneksi (connection); dan (5) Representasi 
(representation). Keterampilan-keterampilan tersebut termasuk pada berpikir matematika tingkat tinggi 

(high order mathematical thinking) yang harus dikembangkan dalam proses pembelajaran matematika. 

Ministry of Education of Ontario (2005: 16) menegaskan bahwa dengan melihat hubungan antar 

prosedur dan konsep   matematika akan membantu   siswa memperdalam pemahaman matematikanya. 
Menurut Oktavianty (2011) membuat koneksi antara pengetahuan matematika yang siswa pelajari dengan 

aplikasinya dalam kehidupan nyata mereka akan lebih membantu siswa melihat dan memahami kegunaan 
dari relevansi matematika di luar kelas 

Bruner (Ruseffendi, 1991: 52) mengungkapkan bahwa pentingnya kemampuan koneksi 

matematika bagi siswa  yaitu agar siswa dalam belajar matematika  lebih berhasil, siswa  harus lebih 

banyak diberi kesempatan untuk melihat kaitan-kaitan, baik kaitan antara dalil dan dalil, antara teori dan 

teori,  antara  topik  dan  topik,  maupun  antara  cabang  matematika  (aljabar  dan  geometri  misalnya). 

Sehingga jika suatu topik diberikan secara tersendiri, maka pembelajaran akan kehilangan satu momen 
yang sangat berharga dalam usaha meningkatkan prestasi siswa dalam belajar matematika secara umum. 

NCTM (1989: 84) juga menyebutkan pentingnya koneksi matematika bagi siswa, yaitu ”... to 
help student broaden their perspektive, to view mathematics as an integrated whole rather than as an 

isolated set of topics and to acknowledge its relevance and usefulness both in and out of school”. Koneksi 
matematika digunakan untuk membantu siswa memperluas perspektif mereka, untuk melihat matematika 

sebagai  suatu  keseluruhan  yang utuh  bukan sebagai  serangkaian  topik  yang terpisah  dan  mengakui 

relevansi dan kegunaan baik dalam dan luar sekolah. 

Setiap  siswa  mempunyai  gaya  kognitif  masing-masing.  Perbedaan  gaya  kognitif     dapat 
mengakibatkan berbeda pula kemampuan koneksi matematika dalam memecahkan masalah. 

Banyak para ahli yang telah mendefinisikan pengertian gaya kognitf, misalnya: Heineman (1995) 

mengemukakan beberapa pengertian gaya kognitif sebaga berikut: (1) gaya kognitif merujuk kepada cara 

yang lebih disukai individu dalam mengatur dan memproses informasi; (2) gaya kognitif biasanya 

digambarkan sebagai suatu dimensi kepribadian yang mempengaruhi sikap, nilai dan interaksi sosial; (3) 
gaya kognitif meliputi pola prilaku konsisten individu dalam cara berpikir, mengingat  dan memecahkan 

masalah. Hal yang sama   juga dikemukakan Riding, Glass dan Douglas (1993) bahwa gaya kognitif 

mengacu  pada  kecenderungan  dan  konsistensi  individu  dalam  memahami,  mengingat, 
mengorganisasikan, berpikir dan pemecahan masalah. 

Dari beberapa pengertian gaya kognitif yang dikemukakan di atas, pada dasarnya menitikberatkan 

pada karakteristik konsistensi individu  (tidak berarti karakteristik individu tidak dapat diubah) dalam hal 

cara berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Dari pengertian gaya kognitif   ini juga terlihat 
bahwa antara gaya kognitif dan pemecahan masalah memiliki keterkaitan. Oleh sebab itu dalam 
pembelajaran pemecahan masalah perlu memperhatikan gaya kognitif siswa. 

Gaya kognitif seseorang dapat menjelaskan perbedaan keberhasilan individu dalam belajar. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Ausubel, 1968, Theo Van Els, dan Brown, 1994 (dalam Mukhid, 2009) bahwa 
gaya kognitif merupakan salah satu karakteristik individu yang dapat membantu menjelaskan perbedaan 

keberhasilan individu dalam belajar, termasuk kemampuan koneksi matematika siswa. Pengertian ini 
menunjukkan bahwa ketika seseorang melakukan kegiatan belajar, hasil belajarnya akan ditentukan 

bagaimana cara berpikir individu yang bersangkutan, bagaimana mengelola, memproses, 
mengorganisasikan serta mengingat informasi yang diperoleh dari guru ataupun dari sumber lain. Dari 

pengertian  ini  juga  tampak  bahwa  antara  gaya  kognitif  dan  kemampuan  koneksi  matematika  siswa 
memiliki keterkaitan. Untuk itu, ketika menerapkan   aktivitas kemampuan koneksi matematika siswa 

dalam memecahkan masalah juga berbeda. 
Kagan (1965) mengelompokkan gaya kognitif anak menjadi dua kelompok, yakni anak yang 

bergaya kognitif impulsif dan anak yang bergaya kognitif reflektif. Anak yang memiliki karakteristik 
cepat dalam menjawab masalah, tetapi tidak cermat sehingga jawaban cenderung salah, disebut bergaya 

kognitif impulsif. Anak yang memiliki karakteristik lambat dalam menjawab tetapi cermat, sehingga 



191 
 

jawaban cenderung betul, disebut bergaya kognitif reflektif. Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa frekuensi anak dengan gaya kognitif reflektif-impulsif di kelas lebih besar jika dibandingkan 
dengan  gaya  kognitif  lain.  Warli  (2010)  menenmukan  bahwa  frekuensi  anak  dengan  gaya  kognitif 

reflektif dan  impulsif di  kelas  sebesar  73%,  hal yang sama  juga  dikemukakan oleh Rozencwajg & 
Corroyer (2005) yang juga mendapatkan bahwa frekuensi anak dengan gaya kognitif-impulsif di kelas 

sebesar 76,2%. Selain itu, gaya kognitif reflektif-impulsif adalah gaya kognitif yang cenderung lebih 
mudah dikenali oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran dibandingkan dengan gaya kognitif  yang lain. 

Hasil penelitian McKinney (1975)  menjelaskan bahwa  individu  yang  impulsif atau reflektif, 
mempengaruhi efisiensi dan perilaku strategi pemecahan masalah anak-anak Sekolah Dasar. Berdasarkan 

pendapat ini, jelas bahwa gaya kognitif, khususnya gaya kognitif impulsif-reflektif mempunyai kontribusi 

yang penting dalam pemecahan masalah. Kagan dan Kogan (1970) menjelaskan bahwa dimensi impulsif- 

reflektif mempengaruhi kualitas penalaran induktif. 
Kemampuan  koneksi  dalam  penelitian  ini  adalah  kemampuan  siswa  dalam  mengenali  dan 

menggunakan  konsep  matematika,  baik  itu  konsep  yang  ada  pada  masalah  maupun  konsep  yang 

digunakan untuk menyelesaikan masalah, kemampuan siswa dalam mengenali dan menggunakan 

hubungan antara konsep, prosedur dan prinsip matematika serta kemampuan siswa dalam menggunakan 
ide matematika  dalam  kehidupan sehari-hari.  Dimana  kemampuan siswa  dalam mengenali  diartikan 

sebagai kemampuan siswa dalam mengidentifikasi konsep kemudian mampu menggunakannya untuk 

memecahkan masalah yang diberikan. 

B. Tujuan Penelitian 
Secara operasional tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1.  Mendeskripsikan  kemampuan  koneksi  matematika  siswa  reflektif  di  SMP  dalam  pemecahan 
masalah matematika. 

2.  Mendeskripsikan  kemampuan  koneksi  matematika  siswa  impulsif  di  SMP  dalam  pemecahan 
masalah matematika. 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bodgan & 

Taylor (dalam Moleong: 2010), penelitian kualitatif berusaha untuk menghasilkan data deskriptif baik 
berupa kata-kata atau lisan dari setiap subjek, hasil tulisan, dan perilaku yang dapat diamati. Dalam 

penelitian ini data diperoleh dari hasil pekerjaan siswa yang kemudian dilakukan wawancara berbasis 
tugas yang bertujuan untuk menggali informasi terhadap segala apa yang dipikirkan dan dilakukan subjek. 

B. Lokasi dan Subjek Penelitian 
Lokasi yang dipilih pada penelitian ini adalah SMPN   32 Surabaya. Pengambilan subjek dalam 

penelitian ini dilakukan dengan berpedoman pada hasil tes instrument gaya kognitif MFFT (Matching 

Familiar Figure Test)  yang dirancang dan dikembangkan oleh Warli (2010). Penetapan subjek juga 

didasarkan pada siswa yang berkemampuan setara dan bersedia untuk diwawancarai serta   dapat 
berkomunikasi dengan baik. Sehingga subjek untuk penelitian terdiri dari  dua orang yaitu, satu subjek 

yang memiliki gaya kognitif reflektif dan satu siswa yang memiliki gaya kognitif impulsif. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Subjek penelitian diberi tugas pemecahan masalah yaitu masalah geometri yang berbentuk soal 
cerita  kemudian  diwawancara.  Untuk  menguji  kredibilitas  data,  dilakukan  triangulasi  waktu  dengan 
memberi tugas pemecahan masalah 1  dan wawancara serta tugas pemecahan masalah 2  dan wawancara. 

D. Teknik Analisis Data 
Untuk menganalisis kemampuan koneksi matematika siswa dalam pemecahan masalah peneliti 

mengacu pada tiga indikator kemampuan koneksi matematika, yaitu mengenali dan menggunakan konsep 

matematika, mengenali dan menggunakan hubungan antara konsep, prosedur dan prinsip matematika 

serta menggunakan ide matematika dalam kehidupan sehari-hari. Analisis data terdiri dari 3 tahap (Miles 
dan Huberman, 1992) yaitu: (a) tahap reduksi data; (b) tahap penyajian; dan (c) tahap pengambilan 

keputusan/penarikan kesimpulan. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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A.  Kemampuan Koneksi Matematika Subjek dengan Gaya Kognitif Reflektif 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terungkap bahwa kemapuan koneksi 
matematika subjek reflektif dalam memecahkan masalah. Subjek reflektif mengenali konsep yang ada 

pada masalah yaitu konsep trapesium. Konsep tersebut ia kenali dengan  mengatakan ciri-ciri dari bangun 

trapesium yaitu mempunyai 4 sisi dan mempunyai sisi yang berhadapan sejajar, serta mengetahui definisi 
konsep trapesium   yaitu segiempat yang memiliki tepat sepasang sisi yang sejajar. Selain itu, SR juga 
mengetahui konsep kesejajaran, SR mengenalinya dengan cara membuat gambar terlebih dahulu untuk 
menunjukkan garis yang sejajar dan mengetahui definisi garis sejajar yaitu sisi yang sejajar itu panjang 

antara sisi AB dan CD dalam posisi yang sejajar. Sedangkan untuk menggunakan konsep luas trapesium, 
persamaan kuadrat dan keliling subjek gunakan untuk menentukan biaya pembuatan pagar dengan cara 

subtitusi dan pemfaktoran. SR mengatakan bahwa konsep tersebut ia ketahui dengan menghubungkan 

antara pertanyaan dengan apa yang diketahui dari soal, sehingga SR bisa menetapkan konsep yang ia 
gunakan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. SR juga mengetahui definisi tiap konsep yang ia 

gunakan tersebut. Sedangkan pada saat subjek SR mengenali hubungkan antara konsep, prosedur dan 

prinsip yaitu operasi hitung, dan subtitusi. Hubungan tersebut ia kenali dengan melihat setiap prosedur 

penyelesaian yang ia kerjakan. sedangkan subtitusi yaitu memasukkan nilai ke persamaan untuk mencari 
suatu nilai yang belum diketahui. Kemudian untuk menggunakan, subtitusi dan operasi hitung untuk 

menentukan  biaya  pembuatan  pagar  dengan  cara  menggunakan  operasi  matematika.     SR  juga 

memberikan alasan yang logis bagaimana dan mengapa aturan itu digunakan, misalnya menggunakan 
subtitusi dan menggunakan operasi hitung. Subjek SR menghubungkan masalah dengan ide matematika 

dengan menggunakan representasi gambar dan simbol. Hal ini, SR lakukan untuk memudahkan ia dalam 

memahami soal dan menjawab masalah yang diberikan. SR juga mengetahui makna simbol yang ia tulis. 
Sedangkan untuk menghubungkan hasil perhitungan dengan kesimpulan akhir jawaban permasalahan 

dengan memasukkan kembali ke rumus-rumus yang sudah ia gunakan dan juga menghitung kembali 

setiap langkah yang sudah ia kerjakan. 

Selain  penjelasan  di  atas,  dari  hasil  penyelesaian  masalah,  subjek  reflektif  tidak  terdapat 
kesalahan dalam perhitungan selain itu dalam mengerjakannya subjek menuliskan dengan sangat rinci dan 

lengkap serta sangat hati-hati. Sedangkan jika diamati menurut waktu yang digunakannya, subjek reflektif 
cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan masalah dengan hasil jawaban yang 

jelas. Selain itu, saat dilakukan wawancara terhadap subjek reflektif, didapatkan informasi bahwa pada 
saat subjek ditanya bagaimana dan mengapa, subjek SR dapat memberikan argumen yang logis mengapa 

mengungkapkan data-data itu yang diketahui dalam soal dengan memberikan penjelasan yang jelas dan 
lengkap serta  dengan  hati-hati. Hal ini menunjukkan ketelitian dan kecermatan subjek reflektif dalam 

menyelesaikan  masalahnya,  sesuai  dengan  pendapat  Kagan  (1966)  yang  mengatakan  bahwa  siswa 
reflektif memiliki karakteristik lambat dalam menjawab tetapi jawabannya cenderung benar. Lebih lanjut 

Kagan  dalam Rahman (2008) yang mengemukakan bahwa orang yang memiliki gaya kognitif rflektif 
sangat berhati-hati dan memanfaatkan semua alternatif. Waktu yang digunakan relatif lama dalam 

merespon tetapi kesalahan yang dibuat relatif kecil. Selain itu hasil penelitian ini sejalan juga dengan 
temuan McKinney (dalam Warli, 2010) yang mengatakan bahwa anak-anak yang reflektif memproses 

informasi tugas/masalah lebih efisien dan mengerjakan lebih sistematis dibanding anak-anak impulsif. 

B.  Kemampuan Koneksi Matematika Subjek dengan Gaya Kognitif Impulsif 

Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  terungkap  bahwa  kemampuan  koneksi 
matematika subjek impulsif dalam memecahkan masalah pada indikator pertama yaitu subjek mengenali 

konsep yang ada pada masalah yaitu konsep trapesium. Konsep tersebut dikenali subjek dengan 
mengatakan ciri-ciri dari bangun trapesium yaitu mempunyai 4 sisi dan mempunyai sisi yang berhadapan 

sejajar. SI juga mengetahui definisi konsep trapesium  yaitu segiempat yang memiliki tepat sepasang sisi 
yang sejajar. Selain itu, SI mengetahui konsep keliling, yang dikenalinya   dengan mengatakan definisi 

dari keliling tersebut yaitu jumlah semua sisi dari bangun trapesium. Sedangkan pada saat menggunakan 
konsep untuk menyelesaikan masalah subjek menggunakan konsep luas trapsium, dan keliling untuk 

menentukan  biaya  pembuatan  pagar  dengan  cara  subtitusi  dan  pemfaktoran.  SI  mengatakan  konsep 
tersebut ia ketahui dengan mengingat kembali pelajaran yang sudah dia pelajari. Selain itu, SI juga 
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mengetahui definisi tiap konsep yang ia gunakan tersebut. Kemudian Subjek mengenali subtitusi dan 

operasi hitung yang menghubungkan antara konsep, prosedur dan prinsip. Hubungan tersebut ia kenali 
dengan melihat  proses penyelesaian yang  diperoleh. SI juga mengenalinya dengan mengatakan bahwa 

penjumlahan, perkalian dan pengurangan dinamakan sebagai operasi hitung  dan mengetahui maksud dari 
subtitusi yaitu memasukkan nilai ke persamaan untuk mencari suatu nilai yang belum diketahui. 

Selanjutnya   ketika   menggunakan   hubungan   konsep,   prosedur   dan   prinsip   matematika   subjek 
menggunakan subtitusi dan operasi hitung untuk menentukan biaya pembuatan pagar dengan cara 

menggunakan operasi matematika. SI juga menjelaskan tiap-tiap langkah  dalam  menjawab soal tentang 
bagaimana subtitusi dan operasi hitung digunakan. Dan yang terakhir subjek menghubungkan masalah 
dengan ide matematika dengan menggunakan representasi gambar dan simbol. lakukan untuk 

memudahkan   ia  dalam menjawab  masalah yang diberikan.  Sedangkan untuk  menghubungkan  hasil 
perhitungan dengan kesimpulan akhir jawaban permasalahan dengan cara menghitung setiap langkah 

yang sudah ia kerjakan. 
Dari hasil penyelesaian masalah, subjek impulsif mengerjakan cepat namun beberapa 

perhitungannya terlihat keliru ini terlihat dari hasil tertulis siswa, serta langkah yang dituliskan oleh 

subjek tidak rinci. Sedangkan hasil penelitian subjek impulsif pada tahap mengemukakan pendapat dan 

menjelaskan mengapa dan bagaimana, menunjukkan bahwa subjek impulsif cenderung cepat memberikan 
respon  tanpa  melakukan  analisis  terlebih  dahulu  terhadap  permasalahan  yang  dihadapi.  Hal  ini, 

bersesuaian dengan pendapat Kagan dalam Rahman (2008) mengemukakan bahwa orang yang memiliki 

gaya  kognitif  impulsif  menggunakan  alternatif-alternatif  secara  singkat  dan  cepat  untk  menyeleksi 

sesuatu. Kemudian subjek impulsif juga menggunakan waktu yang yang sangat cepat dalam merespon, 
tetapi cenderung  membuat kesalahan karena mereka tidak memanfaatkan semua alternatif. 

PENUTUP 

Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, tentang kemampuan koneksi 

matematika   siswa   reflektif   dan   impulsif   dalam   memecahkan   masalah   matematika   maka   dapat 
disimpulkan sebagai beriku: 

1.   Subjek dengan Gaya Kognitif Refektif 

a.   Mengaitkan Konsep Matematika dalam Menyelesaikan Masalah 
Subjek  mengenali  konsep  yang  ada  pada  masalah  yaitu  konsep  trapesium.  SR 

mengenalinya dengan mengatakan ciri-ciri dari bangun trapesium yaitu mempunyai 4 sisi dan 

mempunyai sisi yang berhadapan sejajar, serta mengetahui definisi konsep trapesium yaitu 

segiempat yang memilki tepat sepasang sisi yang sejajar. Selain itu, SR juga mengetahui 
konsep kesejajaran, SR mengenalinya dengan cara membuat gambar terlebih dahulu untuk 

menunjukkan garis yang sejajar dan mengetahui definisi garis sejajar yaitu sisi yang sejajar 

itu panjang antara sisi AB dan CD dalam posisi yang sejajar. Dalam menyelesaikan masalah 
SR mengaitkan   konsep luas trapesium, persamaan kuadrat dan keliling untuk menentukan 

biaya pembuatan pagar dengan cara subtitusi dan pemfaktoran. SR mengatakan bahwa konsp 

tersebut ia ketahui dengan menghubungkan antara pertanyaan dengan apa yang diketahui dari 

soal, sehingga SR bisa menetapkan konsep yang ia gunakan untuk menyelesaikan masalah 
yang diberikan. SR juga mengetahui definisi tiap konsep yang ia gunakan tersebut. 

b.   Menggunakan Hubungan antara Konsep, Prosedur dan Prinsip Matematika 

Subjek  mengenali  hubungkan  antara  konsep,  prosedur  dan  prinsip  yaitu  operasi  hitung, 

pindah ruas dan subtitusi. Hubungan tersebut ia kenali dengan melihat setiap prosedur 
penyelesaian yang ia kerjakan. SR juga mengetahui maksud dari subtitusi dan pindah ruas 

yaitu pindah ruas biasanya dilakukan dari ruas kanan di pindah ke ruas kiri atau sebaliknya 
dan tanda nilai itu berubah, sedangkan subtitusi yaitu memasukkan nilai ke persamaan untuk 

mencari suatu nilai yang belum diketahui. Kemudian subjek SR menggunakan pindah ruas, 
subtitusi dan operasi hitung untuk menentukan biaya pembuatan pagar dengan cara 

menggunakan operasi matematika.   SR juga memberikan alasan yang logis bagaimana dan 
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mengapa aturan itu digunakan, misalnya menggunakan pindah ruas, subtitusi dan 

menggunakan operasi hitung. 

c.   Menggunakan Ide Matematika dalam Kehidupan Sehari-hari 
Subjek SR menghubungkan masalah dengan ide matematika dengan menggunakan 

representasi gambar dan simbol. Hal ini, SR lakukan untuk memudahkan ia dalam memahami 
soal dan menjawab masalah yang diberikan. SR juga mengetahui makna simbol yang ia tulis. 

Sedangkan untuk menghubungkan hasil perhitungan dengan kesimpulan akhir jawaban 

permasalahan dengan memasukkan kembali ke rumus-rumus yang sudah ia gunakan dan juga 
menghitung kembali setiap langkah yang sudah ia kerjakan. 

2.   Subjek dengan Gaya Kognitif Impulsif 

a.   Mengaitkan Konsep Matematika dalam Menyelesaikan Masalah 
Subjek mengenali konsep yang ada pada masalah adalah konsep trapesium.   SI mengenali 

konsep tersebut dengan mengatakan ciri-ciri dari bangun trapesium yaitu mempunyai 4 sisi 
dan mempunyai sisi yang berhadapan sejajar. SI juga mengetahui definisi konsep trapesium 

yaitu segiempat yang memiliki tepat sepasang sisi yang sejajar. Selain itu, SI mengetahui 
konsep keliling, yang dikenalinya   dengan mengatakan definisi dari keliling tersebut yaitu 

jumlah semua sisi dari bangun trapesium. Kemudian subjek menggunakan konsep luas 
trapsium, dan keliling untuk menetukan biaya pembuatan pagar dengan cara subtitusi dan 

pemfaktoran. SI mengatakan konsep tersebut ia ketahui dengan mengingat kembali pelajaran 
yang sudah dia pelajari. Selain itu, SI juga mengetahui definisi tiap konsep yang ia gunakan 

tersebut. 
b.   Menggunakan hubungan antara konsep, prosedur dan prinsip matematika 

Subjek mengenali hubungan antara konsep, prosedur dan prinsip matematika 
Yaitu  subtitusi dan operasi hitung.  Hubungan tersebut  ia  kenali  dengan  melihat    proses 

penyelesaian yang  diperoleh. SI juga mengenalinya dengan mengatakan bahwa penjumlahan, 

perkalian dan pengurangan dinamakan sebagai operasi hitung  dan mengetahui maksud dari 
subtitusi yaitu memasukkan nilai ke persamaan untuk mencari suatu nilai yang belum 

diketahui. Kemudian subjek menggunakan subtitusi dan operasi hitung untuk menentukan 

biaya pembuatan pagar dengan cara menggunakan operasi matematika. SI juga menjelaskan 

tiap-tiap langkah   dalam   menjawab soal tentang bagaimana subtitusi dan operasi hitung 
digunakan. 

c.   Menggunakan Ide Matematika dalam Kehidupan Sehari-hari 

Subjek   SI   menghubungkan   masalah   dengan   ide   matematika   dengan   menggunakan 

representasi gambar dan simbol. Hal ini, SI lakukan untuk memudahkan  ia dalam menjawab 
masalah yang diberikan. Sedangkan untuk menghubungkan hasil perhitungan dengan 

kesimpulan akhir jawaban permasalahan dengan cara menghitung setiap langkah yang sudah 
ia kerjakan. 

Saran  
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan materi matematika yang berbeda dan 

lebih banyak mengandung konsep agar diperoleh suatu gambaran yang jelas tentang kemampuan 
koneksisiswa dalam memecahkan masalah matematika, khususnya dalam melatih siswa untuk melihat 

keterkaitan antar ide matematika. 
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ABSTRAK 

Penelitian   ini   bertujuan   untuk   mendeskripsikan   kepribadian   mahasiswa   yang   mencakup 
kecerdasan,  motivasi,  dan  percaya  diri  pada  mata  kuliah  Strategi  Pembelajaran  Matematika  dengan 
prinsip-prinsip belajar bermakna. Penelitian deskriptif kualitatif ini mengambil sampel 33 mahasiswa 

semester V kelas C dan 34 mahasiswa semester V kelas D, jurusan Pendidikan Matematika IAIN Antasari 
Banjarmasin. 

Kata-kata kunci: belajar bermakna, kecerdasan, motivasi, percaya diri. 
 

 
 

PENDAHULUAN 

Belajar merupakan kebutuhan bagi setiap orang, sehingga istilah belajar bukan barang asing yang 
didengar dalam kehidupan sehari-hari. “learning is an active process in which learners construct new 

ideas or concepts based upon their current and prior knowledge” (Haylock & Thangata, 2007: 35). 

Belajar merupakan proses aktif yang dialami pebelajar, dimana mereka membangun ide-ide baru atau 
konsep-konsep berdasarkan apa yang mereka ketahui saat ini dan pengetahuan yang telah mereka miliki 

sebelumnya. 

Dalam  proses  belajar,  pebelajar  tidak  hanya  menerima  melainkan  mereka  harus  melakukan 

kegiatan yang bermakna serta mengkonstruk. Artinya pebelajar membangun konsep atau materi yang 
mereka pelajari sesuai. “learning is an activity of making meaning – construction–not simply of 

receiving”(Watkins, et al, 2007: 19). 

Dalam teori  konstruktivisme,  belajar  dapat  diartikan  sebagai  perubahan  konseptual  di  mana 
pemahaman itu yang dibangun sendiri merupakan hasil dari tindakan membangun sebelumnya. “learning 

is about conceptual change where the building blocks of understanding are themselves the product of 

previous acts of construction” (Sriraman & English, 2010: 50). Artinya bahwa dalam belajar, pengalaman 
pebelajar memiliki peran penting dalam proses perubahan atau pembentukan suatu konsep. Belajar tidak 

bisa dipisahkan dari adanya pengalaman yang dimiliki pebelajar. Pengalaman tersebut dapat menentukan 
hasil yang akan dicapai pebelajar selanjutnya. 

Proses pembelajaran berkaitan erat dengan belajar, “showing or helping someone to learn how to 
do something, giving instructions, guiding in the study of something, providing with knowledge, causing 

to know or understand” (Brown, 2007: 332). Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses dan kondisi 
yang dilakukan untuk membantu seseorang belajar agar tujuan atau target dari proses tersebut tercapai 

Dalam konteks  pembelajaran matematika,  “Mathematics  makes  more sense and  is  easier  to 

remember and to apply when students connect new knowledge to existing knowledge in meaningful ways” 
(Schoenfeld dalam NCTM, 2000: 20). Belajar matematika akan sangat berarti dan mudah untuk diingat 

dan diterapkan ketika pebelajar menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada 
dalam pelajaran bermakna. Jadi, pebelajar harus belajar matematika dengan pemahaman, bahwa 

pengetahuan baru dibangun dari pengalaman dan pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya. 

“Mathematical  meaning  is  constructed  by the learner  rather  than  imparted  by the teacher. 
Mathematical learning occurs most effectively through guided discovery, meaningful application and 

problem solving rather than imitation and reliance on the rote ude of algorithms for manipulating 
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symbols”(Kennedy,   2008:   55).   Artinya,   matematika   yang   bermakna   adalah   pembelajaran   yang 

berorientasi pada pebelajar, bukan pembelajaran yang berorientasi pada Dosen atau dosen. Pembelajaran 
matematika  yang efektif dapat dilakukan melalui penemuan terbimbing, pembelajaran bermakna dan 

penyelesaian masalah. 
Kemudian, relevansi atau hubungan antara belajar bermakna dengan kepribadian pebelajar, dapat 

ditunjukkan melalui perubahan sikap, bakat, dan sebagainya, selama proses pembelajaran. Kepribadian 

merupakan keterpaduan antara aspek-aspek kepribadian, yaitu aspek psikis seperti kecerdasan, bakat, 
sikap, motivasi, minat, kemampuan, moral, dan aspek jasmaniah seperti postur tubuh, tinggi dan berat 

badan, indra (Nana Syaodih Sukmadinata, 2003: 136). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan pembelajaran yang bermakna agar pengetahuan 
yang diperoleh pebelajar dari proses pembelajaran dapat melekat lebih lama dalam ingatan pebelajar, 

yang kemudian diharapkan bahwa dengan belajar bermakna tidak hanya hafalan, pebelajar dapat 
mengembangkan aspek-aspek kepribadian yang dimilikinya. Tidak terkecuali pada perkuliahan di 

perguruan tinggi, adanya pembelajaran bermakna diharapkan agar kepribadian mahasiswa dapat 

berkembang. 

Belajar Bermakna Versus Belajar Hafalan 
David Paul Ausubel merupakan seorang tokoh ahli psikologi kognitif yang mengembangkan teori 

psikologi kognitif. Teori tersebut merupakan salah satu cabang dari psikologi umum yang mencakup 

tentang  studi  ilmiah  meliputi  gejala-gejala  kehidupan  mental  sejauh  berkaitan  dengan  cara  manusia 

berpikir dalam memperoleh pengetahuan, mengolah kesan-kesan yang masuk melalui indra, penyelesaian 
masalah, menggali ingatan pengetahuan dan prosedur kerja yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari- 

hari. Ausubel dalam teorinya yang berkaitan dengan cara manusia memperoleh pengetahuan, 
mengkontraskan belajar bermakna dengan belajar hafalan. 

Teori belajar bermakna Ausubel di mana informasi baru diasimilasikan dalam pengetahuan yang 

dimiliki pebelajar, merupakan inti pokok teori konstruktivisme, yang beranggapan bahwa pengetahuan 
adalah hasil konstruksi manusia. Meskipun teori konstruktivisme dalam proses belajar digunakan pertama 

kali oleh Piaget, seorang pakar psikologi kognitif yang banyak memberikan kontribusi bagi pengkajian 

perkembangan  psikologi  kognitif.  Dengan  kata  lain,  banyak  pemikiran-pemikiran  Ausubel  dalam 
psikologi kognitif dan konstruktivisme proses belajar, dipengaruhi oleh Piaget. 

Novak (Dahar, 2011: 94) menjelaskan bahwa Ausubel mengklasifikasikan belajar ke dalam dua 
dimensi yaitu dimensi tentang cara penyajian informasi atau materi kepada pebelajar melalui penerimaan 

dan penemuan, dan dimensi tentang cara pebelajar mengkaitkan materi yang diberikan pada struktur 

kognitif yang telah ada, yaitu berupa fakta, konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh 
pebelajar. Pada belajar menghafal, pebelajar menghafalkan materi yang sudah diperolehnya, tetapi pada 

belajar bermakna materi yang telah diperoleh itu dikembangkan dengan keadaan lain sehingga belajarnya 

lebih dimengerti. Berdasarkan perbedaan antara belajar menghafal dan belajar bermakna tersebut, jelas 
terlihat belajar bermakna memiliki lebih banyak keunggulan daripada belajar menghafal. Maka dari itu, 

penting bagi pebelajar melakukan belajar bermakna pada setiap proses pembelajaran. 

Ausubel (1978: 41) menyatakan: “…,if the learner’s intention is to memorise it verbatim, i.e., as 

a series of arbitrarily related word, both the learning process and the learning outcome must necessarily 
be  rote  and  meaningless”.  Jika  seorang  pebelajar  berkeinginan  untuk  mengingat  sesuatu  tanpa 

mengaitkan dengan hal yang lain maka baik proses maupun hasil pembelajarannya dapat dinyatakan 

sebagai hafalan dan tidak akan bermakna sama sekali baginya. 

Berdasarkan uraian tersebut, pembelajaran dapat bervariasi dari yang hafalan menjadi sangat 
bermakna dari belajar penerimaan, di mana informasi yang diberikan secara langsung kepada pebelajar, 

untuk belajar penemuan, di mana pebelajar mengidentifikasi dan memilih informasi yang harus dipelajari 

(Novak & Gowin, 2006: 7). 
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Menjelaskan 
hubungan      antara 

konsep-konsep 

Pengajaran        Audio- 
Tutorial 

Penelitian ilmiah 

Penyajian    melalui 
ceramah  atau  buku 

pelajaran 

Kegiatan                   di 
laboratorium 

Sebagian            besar 
penelitian  rutin  atau 

produksi intelektual 
Daftar perkalian Menerapkan     rumus- 

rumus                  untuk 
menyelesaikan 

masalah 

Penyelesaian   dengan 
coba-coba 

Belajar 

penerimaan 
Belajar      penemuan 

terbimbing 
Belajar     penemuan 

mandiri 

 

Tabel 1 

Belajar bermakna Versus belajar hafalan 
 

Belajar Bermakna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belajar Hafalan 
 

(Ausubel, 1978: 25) 

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, sepanjang kontinum (mendatar) dari kiri ke kanan berkurangnya 

belajar penerimaan dan bertambahnya belajar penemuan. Sedangkan sepanjang kontinum (vertikal) dari 
bawah ke atas berkurangnya belajar hafalan dan bertambahnya belajar bermakna (Dahar, 2011: 95). 

Dalam pandangan  Ausubel,  untuk belajar  secara  bermakna,  pebelajar  harus  menghubungkan 
pengetahuan baru  (konsep  dan proposisi)  dengan apa  yang telah  mereka  ketahui.  Belajar  bermakna 
merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam 

struktur kognitif seseorang (Dahar, 2011: 95). Belajar seharusnya merupakan asimilasi yang bermakna 
bagi pebelajar. 

Ausubel mengemukakan perlunya teori belajar kognitif sebagai dasar dalam mengembangkan 
teori pengajaran dengan memusatkan kepada belajar bermakna (meaningful learning). Menurut Ausubel 

(1978: 628), pembelajaran bermakna merupakan suatu proses akuisisi makna baru, dengan mengandaikan 
seperangkat pembelajaran yang bermakna dan tugas belajar berpotensi bermakna. 

Dalam kaitannya dengan pembelajaran bermakna, Magnesen (DePorter, 1999: 57) menyatakan 
bahwa kita menyerap pelajaran hanya: 

1)   10% apa yang kita baca 
2)   20% apa yang kita dengar 

3)   30% apa yang kita lihat 

4)   50% apa yang kita dengar dan lihat 
5)   70% apa yang dibicarakan dengan orang lain 

6)   80% apa yang kita alami sendiri 

7)   95% apa yang kita ajarkan kepada orang lain. 
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pebelajar dalam belajar 

tergantung bagaimana proses pembelajaran tersebut berjalan. Belajar yang melibatkan pengalaman 

pebelajar memiliki peluang yang lebih besar dalam menentukan keberhasilan belajar pebelajar. Ausubel 
dalam Dahar (2011:98) mengemukakan tiga manfaat dari belajar bermakna yaitu: 

1)  Informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama dapat diingat. 

2)  Informasi  yang  dipelajari secara  bermakna  memudahkan proses  belajar  berikutnya  untuk  materi 

pelajaran yang mirip. 

3)  Informasi yang dipelajari secara bermakna mempermudah belajar hal-hal yang mirip walaupun telah 

terjadi lupa. 

Tahap-tahap  pada  pembelajaran  menerapkan  teori  belajar  bermakna  Ausubel  adalah  sebagai 

berikut: 
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1)   Mengukur kesiapan pebelajar seperti minat, kemampuan, dan struktur kognitifnya melalui tes awal, 

interview, review, pertanyaan-pertanyaan dan lain-lain. 

2)   Memilih materi-materi kunci lalu penyajiannya diatur dimulai dengan contoh-contoh konkret. 
3)   Menyajikan suatu pandangan secara menyeluruh tentang apa yang harus dipelajari. 

4)   Mengajar  pebelajar  memahami  konsep-konsep  dan prinsip-prinsip  yang ada  dengan  memberikan 
fokus pada hubungan-hubungan yang ada. 

Mengembangkan Kepribadian 
Melalui pembelajaran bermakna, diharapkan ada keterpaduan antara aspek kognitif, aspek afektif, 

dan aspek psikomotorik yang tergabung pada aspek-aspek kepribadian. Menurut Nana Syaodih 

Sukmadinata  (2003: 136) kepribadian  merupakan  keterpaduan antara aspek-aspek  kepribadian,  yaitu 

aspek psikis seperti keceerdasan, bakat, sikap, motivasi, minat, kemampuan, moral, dan aspek jasmaniah 
seperti postur tubuh, tinggi dan berat badan, indra. Diantara aspek-aspek tersebut aku atau diri (self) 

seringkali ditempatkan sebagai pusat atau inti kepribadian, seperti yang dapat dilihat dalam gambar 
berikut: 

 

Gambar 1. Aspek-aspek Kepribadian 

 
Berdasakan Gambar 1 tersebut, terlihat bahwa kepribadian merupakan suatu sistem psikofisik 

pada diri seseorang, yang terbentuk melalui suatu perkembangan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. 
Dalam ranah pembelajaran, melalui belajar bermakna diharapkan beberapa aspek kepribadian meliputi 
kecerdasan, motivasi, dan percaya diri, pebelajar dalam hal ini mahasiswa dapat meningkat. 

 
PEMBAHASAN 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sampel pada penelitian ini adalah 33 mahasiswa 
semester V kelas C dan 34 mahasiswa semester V kelas D jurusan pendidikan matematika, IAIN Antasari 

Banjarmasin, pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Data hasil penelitian terbagi menjadi 

dua yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil belajar mahasiswa 
berupa nilai ujian tengah semester gasal, sedangkan data kualitatif diperoleh dari  lembar observasi atau 

pengamatan keterlaksanaan perkuliahan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar 

pengamatan  keterlaksanaan  perkuliahan  menerapkan  prinsip  belajar  bermakna,  lembar  pengamatan 

tentang motivasi, percaya diri, dan kerjasama. Teknik analisis data berupa analisis hasil ujian tengah 
semester untuk mengukur kecerdasan, analisis lembar pengamatan tentang motivasi, dan percaya diri. 

Hasil penelitian ditunjukkan dalam masing-masing tabel berikut disertai dengan uraian pembahasan 
untuk masing-masing aspek yang diamati. Ada empat tabel yaitu tabel tentang keterlaksanaan prinsip 

belajar bermakna pada perkuliahan Strategi Pembelajaran Matematika dengan mengambil materi Model 
Pembelajaran Cooperative Learning, tabel tentang hasil ujian tengah semester mahasiswa, tabel tentang 
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motivasi belajar mahasiswa, serta tabel tentang sikap percaya diri mahasiswa. Berikut tabel dan uraian 

lengkapnya., 

Tabel 2. 

Keterlaksanaan Prinsip Teori Belajar Bermakna 
 

No 
 

Fase 
Cek list  

Keterangan/catatan 
Ya Tidak 

1 Mengukur kesiapan mahasiswa. √  Memberikan 
pertanyaan- 

pertanyaan        awal 

mengenai        model 
Cooperative 

Learning (CL). 

2 Memilih materi-materi kunci lalu penyajiannya. √  Memilih  model  CL 
tipe NHT, TGT, dan 
STAD. 

3 Menyajikan suatu pandangan secara menyeluruh tentang 
apa yang harus dipelajari. 

√  Menekankan     pada 
perbedaan   sintak 

atau langkah pada 

tiap tipe. 
4 Mengajak  mahasiswa  untuk  memahami  konsep-konsep 

dan prinsip-prinsip yang ada dengan memberikan fokus 

pada hubungan-hubungan yang ada. 

√  Tanya jawab sebagai 

penegas            untuk 

menyimpulkan 
 

Tabel 3. 

Hasil Ujian Tengah Semester Mata Kuliah Strategi Pembelajaran Matematika 
 

Nilai 
Kelas C Kelas D 

Frekuensi Persen Frekuensi Persen 
41 – 50 3 9,2% 1 2,9 % 
51 – 60 2 7,2 % 4 11,8% 
61 – 70 5 15,4% 6 17,7 % 
71 – 80 12 35,6 % 14 41,1% 
81 – 90 7 20,7 % 4 11,8% 

91 – 100 4 11,9% 5 14,7% 
Jumlah 33 100 % 34 100 

 

Tabel 4. 

Hasil Pengamatan tentang Motivasi Belajar Mahasiswa 

No  

Indikator 
Kelas C Kelas D 

Frekuensi Persen Frekuensi Persen 
1 Ada    hasrat    dan    keinginan 

melakukan kegiatan. 

 

24 
 

72,7% 
 

22 
 

64,7% 

2 Mengubah   masalah   menjadi 
tantangan. 

 

19 
 

57,6% 
 

28 
 

84,8% 

3 Memiliki tujuan atau  cita-cita 
yang ingin dicapai. 

 

33 
 

100% 
 

34 
 

100% 

 

Tabel 5. 
Hasil Pengamatan tentang Sikap Percaya Diri Mahasiswa 

No  

Indikator 
Kelas C Kelas D 

Frekuensi % Frekuensi % 
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1 Melakukan sesuatu hal dengan 
keyakinan diri sendiri. 

 

30 
 

90,9% 
 

32 
 

94,1% 

2 Tidak  bergantung  pada  orang 
lain. 

 

26 
 

78,8% 
 

30 
 

88,2% 

3 Tidak  mudah  putus  asa  atau 

menyerah    dengan     masalah 

yang ada. 

 
28 

 
84,8% 

 
24 

 
70,6% 

4 Memiliki    keberanian    untuk 
bertindak 

 

25 
 

75,8% 
 

20 
 

58,8% 

5 Tidak   menyombongkan   diri 
sendiri 

 

29 
 

87,9% 
 

31 
 

91,2% 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Tidak  hanya  jenjang sekolah,  dimana  guru  dituntut  untuk  kreatif dan inovatif sebagai bukti 
profesionalitas guru dengan memperkaya pembelajaran melalui berbagai macam strategi pembelajaran. 
Namun, sistem pembelajaran pada saat perkuliahan dapat pula bervariasi dengan mengadopsi strategi 

pembelajaran yang biasa  diterapkan di bangku  sekolah.  Variasi strategi  mengajar  membawa  banyak 
manfaat. Mahasiswa dapat mengenal atau dapat memperdalam berbagai strategi pembelajaran yang dapat 

diterapkan di sekolah. Dosen juga dapat mengambil data penelitian, dengan menerapkan suatu metode 
atau pendekatan atau model pembelajaran tertentu di level perguruan tinggi, sehingga pembelajaran di 

tingkat perkuliahan juga dapat bermakna, dilihat dari aspek kognitif maupun aspek afektif mahasiswa. 
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ABSTRAK 

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kompetensi  guru  matematika  SMA  Negeri  10 
Banjarmasin dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan implementasinya di kelas 
menggunakan  model  pembelajaran  Problem  Based  Learning  (PBL)  melalui  supervisi  individual 

Pendekatan Kolaboratif. Subjek  penelitian ini  adalah guru matematika yang mengajar di SMA Negeri 

10   Banjarmasin .   Penelitian   ini   berlangsung   selama   tiga   bulan,   yaitu   bulan   September   s.d. 
November  2015. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode  deskriptif,  dengan  menggunakan 

teknik  persentase untuk  melihat  peningkatan  yang  terjadi  dari  siklus  ke siklus.  Prosedur  Penelitian 
Tindakan Sekolah (PTS) ini mencakup tahap-tahap: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, 

dan    (4)    refleksi.    Pengumpulan    data    dilakukan    dengan    cara: wawancara,  observasi,    dan 

diskusi.  Berdasarkan analisa peneliti dari segi pembuatan komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) didapat  rata-rata indikator pencapaian hasil pada siklus II sebesar 91,6 %, Ini berarti target rata- 
rata indikator pencapaian hasil sebesar 82,3% guru memuat semua komponen RPP sudah tercapai. Selain 

itu,   dari   segi   implementasi   RPP   di   kelas   didapat   rata-rata   indikator   pencapaian   hasil   pada 

siklus II sebesar 89,1%. Ini berarti target rata-rata indikator pencapaian hasil sebesar 82,7% guru 
menerapkan RPP  dalam proses  pembelajaran sudah tercapai. Peneliti  mengambil kesimpulan,  bahwa 

supervisi individual dengan pendekatan kolaboratif dapat meningkatkan kompetensi guru matemátika 

dalam menyusun RPP dan implementasinya di kelas. 

 
Kata-kata kunci :komptensi guru, menyusun RPP dan implementasinya , Model PBL , 

supervisindividual pendekatan kolaboratif 
 

 
 

PENDAHULUAN 
Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan di SMA. Perolehan nilai matematika 

di SMA Negeri 10 Banjarmasin lebih rendah dibandingkan dengan nilai mata pelajaran lainnya. Hal ini 

menggambarkan bahwa kemampuan Matematika siswa SMA Negeri 10 Banjarmasin secara umum masih 
tergolong rendah. Salah satu indikator adalah seringnya kesalahan – kesalahan siswa dalam mengerjakan 

soal sehingga mengakibatkan rendahnya prestasi belajar siswa berupa nilai atau skor baik dalam ulangan 
harian, ulangan semester, maupun ujian akhir sekolah, padahal dalam pelaksanaan proses pembelajaran di 
kelas biasanya guru memberikan tugas (pemantapan) secara kontinu berupa latihan soal. Kondisi riil 
dalam pelaksanaannya latihan yang diberikan tidak sepenuhnya dapat meningkatkan kemampuan siswa. 

Banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya hasil belajar Matematika siswa, salah satunya 
adalah ketidaktepatan implementasi model pembelajaran yang digunakan guru di kelas yang sebelumnya 

harus di barengi dengan kompetensi guru dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

Menurut pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
(SNP),  perencanaan  proses  pembelajaran  meliputi silabus  dan  Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran 

(RPP) yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber 

belajar dan penilaian hasil belajar.(Setneg RI, 2005). Dengan demikian setelah silabus dibuat, maka guru 
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harus  menjabarkannya  secara lebih  teknis  ke  dalam  RPP.  Silabus  dan  RPP  harus  sejalan.  Pada 

Permendiknas nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses dimuat komponen dan prinsip penyusunan 
RPP. Oleh karena itu pembuatan RPP harus sesuai dengan Standar Proses itu. (Depdiknas, 2007b). 

Keberhasilan proses pembelajaran tergantung dari beberapa hal, antara lain keadaan siswa, 

kemampuan guru dalam mengajar, sarana dan prasarana belajar, dukungan orang tua, dan sebagainya. 
Guru sebagai salah satu unsur penentu keberhasilan kegiatan belajar mengajar, kenyataan di lapangan 

menunjukkan bahwa unjuk kerja (performance) guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

sangat bervariasi dan kualifikasi pendidikannya pun beraneka ragam, dan kompetensinya masih belum 

merata. Dalam melaksanakan kurikulum guru masih sering mengalami kesulitan karena kurangnya 
pengetahuan guru tentang kurikulum itu sendiri serta karena beratnya beban tugas lain selain mengajar. 

Guru sebagai perencana, pelaksana dan pengembang kurikulum bagi mata pelajaran yang menjadi 

tanggung jawabnya, terutama pada saat diberlakukannya KTSP. Untuk melaksanakan KTSP guru harus 
membuat perencanaan. Perencanaan yang dibuat oleh guru berupa program tahunan, program semester, 

dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

Dalam pelaksanaannya, pengembangan silabus dan RPP dapat dilakukan oleh para guru secara 

mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru 
Mata Pelajaran (MGMP) dan Dinas Pendidikan. Dengan demikian berarti wewenang penjabaran ada pada 

guru yang dikoordinasi oleh sekolah, dan bila belum memungkinkan dapat dikoordinasi melalui  MGMP 

atau   Dinas   Pendidikan.   Berdasarkan  temuan   di  sekolah,   ternyata:  (1)   banyak guru yang   hanya 
mengcopy/menyalin  silabus  dari  Badan  Standar  Nasional  Pendidikan  (BSNP)  dan 

mengcopy/menyalin RPP dari guru lain atau mengunduh dari internet, (2) pengelolaan pengajaran oleh 

guru tidak terencana dengan baik, dan (3) proses pembelajaran bersifat konvensional dan tidak inovatif. 

Kenyataan   bahwa   hasil   pembelajaran   matematika   kurang   menggembirakan,   salah   satu 
penyebabnya karena perencanaan yang kurang baik dari guru. Rendahnya penguasaan matematika para 
siswa  tercermin  dalam rendahnya  prestasi siswa  dalam mata  pelajaran matematika.    Berangkat  dari 

pemikiran  tersebut  peneliti   terdorong  untuk  mengadakan penelitian  dengan  judul  “Peningkatan 

Kompetensi Guru Matematika SMA Negeri 10 Banjarmasin Dalam Menyusun RPP   dan 

Implementasinya di Kelas Menggunakan Model Pembelajaran PBL Melalui Supervisi Individual 

Pendekatan Kolaboratif”. 
METODE 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian tindakan sekolah yang dilakukan 
pada guru matematika di SMA Negeri 10 Banjarmasin. Sebagai sasaran atau subyek dalam penelitian ini 

adalah kompetensi guru matematika dalam menyusun RPP Dan Implementasinya Di Kelas Menggunakan 
Model Pembelajaran PBL Melalui Supervisi Individual Pendekatan Kolaboratif. Penelitian ini 

dilaksanakan selama 3 bulan yakni sejak bulan September sampai dengan bulan November 2015. 
Kegiatan penelitian ini melalui beberapa tahap yaitu : 

1. Persiapan. 
Kegiatan persiapan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tindakan adalah : 

a.   Membuat panduan supervisi akademik 

b.   Mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan supervisi akademik 
c.   Menyusun instrumen penelitian 

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan yaitu pelaksanaan su-pervisi akademik. Tindakan ini direncanakan beberapa 

siklus dengan masing masing siklus dilaksanakan 2 kali supervisi 
Langkah-langkah kegiatan pada setiap siklus adalah sebagai berikut : 
a. Siklus I. 

Pada siklus I ini dilaksanakan kegiatan supervisi akademik dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
1). Melakukan pemantauan terhadap penyusunan RPP 

2). Melaksanakan pembinaan dalam penyusunan RPP sesuai standar proses 

3). Melaksanakan penilaian terhadap kompetensi guru dalam menyusun RPP 
4). Melaksanakan refleksi. 
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5). Merencanakan . 

b. Siklus II (lanjutan) 

Pelaksanaan tindakan serta langkah-langkah kegiatan supervisi akademik pada siklus II pada dasarnya 

sama  seperti  pada  siklus  I,  hanya  perlu  dicermati  pada  siklus  II  dan  siklus  selanjutnya  adalah 
kelemahan  ataupun  kekurangan  pada  siklus  I  perlu  diperbaiki  dan  disempurnakan.  Tahapan 

pelaksanaan tindakan dapat dilihat pada bagan berikut : 

 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

KONDISI AWAL 
Kondisi awal berisi tentang kondisi nyata subjek penelitian sebelum diterapkan tindakan yang 

dirancang sebelumnya. Peneliti yang juga sebagai peserta program On The Job Learning (OJL) Calon 

Kepala Sekolah (Cakep) SMA Kota Banjarmasin Tahun 2015 yang salah satu tugasnya adalah 
melaksanakan program supervisi terhadap guru junior matematika di SMA Negeri 10  Banjarmasin. 

Sebelum observasi dilakukan, digelar dulu pertemuan pra-observasi yakni wawancara   dengan 
guru matematika yang akan diobservasi. Pada pertemuan ini, peneliti yang bertindak sebagai supervisor 

meminta  kesediaan  guru  junior  untuk  diobservasi  proses  pembelajarannya.  Setelah  guru  junior 
menyatakan bersedia, berikutnya disepakati penentuan waktu pelaksanaan observasi, konsep atau materi 

yang akan dibahas (mengikuti jadwal materi guru junior) dan menginformasikan bahan-bahan yang perlu 
dipersiapkan oleh guru junior dalam pelaksanaan observasi 

Pada pertemuan ini  supervisor memeriksa RPP, Silabus, bahan ajar, alat peraga atau media dan 

penilaian   kemudian   mendiskusikan   hal-hal   yang   perlu   dilakukan   perbaikan-perbaikan.   Untuk 
menghindari kemungkinan munculnya kekakuan dan ketegangan guru junior pada pelaksanaan observasi 

nantinya, maka diinformasikan pula tujuan observasi yang akan dilakukan. 
Dari wawancara tersebut didapat beberapa temuan berikut ini. 

 
Indikator Komponen RPP yang dibuat guru Persentase 

1)   Mencantumkan identitas mata pelajaran (nama sekolah, mata 
pelajaran, kelas/program, dan semester) 

 

83 

2)   Mencantumkan standar kompetensi, 67 

3)   Mencantumkan kompetensi dasar, 67 

4)   Mengembangkan indikator pencapaian kompetensi, 33 
5)   Mencantumkan tujuan pembelajaran, 67 
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6)   Mencantumkan materi ajar, 67 
7)   Mencantumkan alokasi waktu, 67 

8)   Mencantumkan metode pembelajaran, 67 

9)   Mencantumkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yang meliputi:  (a) 

eksplorasi, (b) elaborasi,  dan (c) konfirmasi. 

 

50 

10)    Menuliskan    sumber    belajar    secara    terinci,    yaitu:    judul    buku, 
nama  pengarang, nama penerbit, dan tahun terbit. 

 

33 

11) Mencantumkan penilaian hasil belajar (soal, pedoman penskoran,  dan kunci 
penyelesaian). 

 

50 

Rata-rata indikator pencapaian hasil guru membuat semua komponen RPP 59,2 
 

Dari  hasil  observasi  melalui  supervisi  kelas pada  pertemuan/observasi  pertama,  didapat  data 

bahwa  pada  umumnya  guru  belum  menerapkan  RPP  dalam proses  pembelajaran,  walaupun  dengan 
kondisi dan situasi yang berbeda-beda. 

 

 
 

No. Jenis kegiatan pembelajaran Persentase 

1. Kegiatan pendahuluan: - 

a)   menyiapkan peserta didik, 33 
b)  melakukan apersepsi atau motivasi, 50 

c)   menjelaskan KD dan tujuan yang ingin dicapai, 50 

d)  menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian 67 

e)  berpenampilan baik dalam pengelolaan pembelajaran. 50 

2. Kegiatan inti pembelajaran: - 

a)  melakukan kegiatan eksplorasi, 67 

b)  melakukan kegiatan elaborasi, dan 50 
c)  melakukan kegiatan konfirmasi. 67 

3. Kegiatan penutup pembelajaran: - 

 a)  membuat rangkuman/simpulan, 67 

 b)  melakukan penilaian atau refleksi, 50 

 c)  memberikan umpan balik terhadap proses hasil belajar, 50 

 d) memberi tugas PR, dan 67 

 e)  menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya. 50 

Rata-rata indikator pencapaian hasil guru menerapkan RPP dalam proses 
pembelajaran 

 

58,5 

 

SIKLUS 1: 

Pada siklus ini meliputi  beberapa kegiatan, yaitu:  (1) perencanaan,  (2) pelaksanaan,  (3) 
pengamatan,  (4) evaluasi dan refleksi. 

a.  Perencanaan 

Pada tahap ini, peneliti merencanakan kegiatan sebagai berikut. 
a)   Membuat lembar wawancara terhadap guru. 
b)   Membuat instrumen penilaian RPP. 

c)   Menyiapkan instrumen supervisi kegiatan pembelajaran. 
d)   Membuat format hasil penyusunan RPP siklus I. 

e)   Membuat format hasil pengamatan penerapan RPP pada proses pembelajaran siklus I. 

b.  Pelaksanaan 

Tahap ini Peneliti melaksanakan tindakan yang berikut ini. 
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a)    Mengisi instrumen wawancara terhadap guru. 

b)    Mengadakan pengamatan terhadap RPP yang telah dibuat guru 
c)    Menjelaskan kepada guru tentang menyusun RPP yang lengkap. 

d)    Memberi kesempatan kepada guru untuk mengemukakan kesulitan  atau hambatan dalam 

menyusun RPP, dan memberikan jalan keluarnya. 
e)    Melakukan revisi atau perbaikan terhadap RPP yang yang dibuat guru. 

f)     Memberikan bimbingan melalui supervisi individual pendekatan kolaboratif dalam 
pengembangan RPP yang lengkap. 

g)    Mengisi  instrumen penilaian RPP buatan guru. 

h)     Membuat rekapitulasi hasil penyusunan RPP buatan. 

 
c.  Pengamatan 

Pada  siklus  I  ini,  dari hasil pengamatan terhadap  rencana  pelaksanaan pembelajaran (RPP) 
buatan  guru  RPP-nya  mengandung  komponen  RPP  yang  lengkap. Sebelum  mengadakan  supervisi 

kegiatan pembelajaran, maka peneliti dan guru matematika yang akan diobservasi mengadakan pertemuan 
singkat tentang persiapan guru dalam mengajar, memeriksa RPP buatan guru dan memberikan saran yang 

membangun.  Kemudian  peneliti menjelaskan  kepada  guru  tentang  kegiatan  spesifik  di  kelas,  yang 
meliputi:  (1)  metode  pembelajaran,  (2)  pengelolaan  kelas,  (3)  situasi  pembelajaran,  (4)  presentasi 

pelajaran,  (5)  kedisiplinan,  (6)  reaksi  siswa,  (7)  penggunaan alat  bantu  audio  visual  atau  media 
pembelajaran lainnya, dan (7) tugas siswa. 

Pada  pertemuan berikutnya, peneliti  dan  guru  yang  ditunjuk  sebagai  supervisor  mengadakan 

supervisi kegiatan pembelajaran untuk mengamati terhadap penerapan RPP pada proses pembelajaran di 

kelas, diawali dengan: (1) memberikan keterangan singkat tentang maksud kunjungan kelas, (2)      duduk 
di bagian belakang dan memperhatikan, (3) sesekali berjalan mengelilingi kelas dan melihat apa yang 

dikerjakan  siswa,  (4)  mencatat  dan  mengamati  proses  pembelajaran,  di  mana  peneliti  berkolaborasi 
dengan guru lain sebagai supervisor, dan (5) memberikan kesan dan pesan pada akhir pembelajaran di 

kelas. 
Berdasarkan hasil pengamatan terhadap penerapan RPP pada proses pembelajaran di kelas, maka 

didapat data sebagai berikut : Pada tahap ini supervisor melakukan observasi langsung ke kelas X.1 pada 

jam mengajar 1-2,  tempat guru junior melangsungkan proses belajar mengajar sesuai dengan jadwal yang 

telah disepakati. Pelaksanaan observasi dilaksanakan sebanyak 1 kali pertemuan (setiap pertemuan 245 

menit). Supervisor melakukan pengamatan langsung pelaksanaan pembelajaran mulai dari kegiatan awal 
sampai pada kegiatan penutup. 

Obyek pengamatan adalah aktivitas guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Aktivitas guru 

dan siswa dicatat pada catatan kejadian dan mengisi instrumen observasi kelas yang telah dipersiapkan. 
Catatan kejadian dijadikan sebagai bahan diskusi sekaligus bahan evaluasi pada saat kegiatan refleksi 

pembelajaran. 

Pada  pertemuan pertamamengacu  pada  RPP yang telah  disusun,  guru  membahas  materi: (i) 
menentukan persamaan linier dua variabel menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Pada kegiatan 

awal, ketua kelas menyiapkan teman-temannya untuk belajar dan mengucapkan salam yang dibalas oleh 

guru  dengan  salam pula.  Guru  mengawali  pembelajaran  dengan  menanyakan  kesiapan  siswa  untuk 

belajar. Guru kemudian memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih giat belajar agar menjadi siswa 
yang jago matematika. Berikutnya guru melakukan apersepsi dan dilanjutkan dengan menyampaikan 

tujuan pembelajaran hari itu. 

Selanjutnya, pada kegiatan inti guru memberikan satu contoh soal cerita yang mengarah kepada 
materi persamaan lineer dua peubah, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa menanyakan hal- 
hal yang dianggap menjadi pertanyaan bagi mereka. Berikutnya, guru mengarahkan soal cerita ke arah 

materi  yakni  persamaan  linier  dua  peubah.  Kemudian  guru  menjelaskan  pengertian  variabel,  dan 

persamaan dua peubah yang bisa diselesaikan dengan eliminasi dan substutusi. Berikutnya guru 

memberikan kesempatan kepada siswa menanyakan hal-hal yang mereka belum mengerti. Guru kemudian 
mempersilahkan siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan yang telah disediakan. 
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Indikator Komponen RPP yang dibuat guru Persentase 

1)  Mencantumkan identitas mata pelajaran (nama sekolah, mata 
pelajaran, kelas/program, dan semester) 

 

83 

2)   Mencantumkan standar kompetensi, 83 

3)   Mencantumkan kompetensi dasar, 83 

4)   Mengembangkan indikator pencapaian kompetensi, 50 
5)   Mencantumkan tujuan pembelajaran, 67 

6)   Mencantumkan materi ajar, 67 

7)   Mencantumkan alokasi waktu, 67 

8)   Mencantumkan metode pembelajaran, 67 

9)   Mencantumkan langkah-langkah kegiatan 
pembelajaran, yang meliputi:  (a) eksplorasi, (b) elaborasi,  dan 

(c) konfirmasi. 

 
67 

10)  Menuliskan sumber belajar secara terinci, yaitu: judul buku,  nama 
pengarang, nama penerbit, dan tahun terbit. 

 

67 

11) Mencantumkan penilaian hasil belajar (soal, pedoman penskoran, 
dan kunci penyelesaian). 

 

67 

Rata-rata indikator pencapaian hasil guru membuat semua komponen 
RPP 

 

69,8 

 

Setelah waktunya dianggap cukup, guru mempersilahkan seorang siswa yang sudah selesai 

mengerjakan untuk menuliskan jawabannya di papan tulis.   Dua orang siswa berturut-turut menuliskan 

jawabannya di papan tulis dengan soal yang berbeda dan semua siswa memberikan jawaban yang betul. 
Guru  meminta  tepuk  tangan  dari  teman-teman  yang  lain  sebagai  penghargaan  bagi  temannya  yang 

mampu menjawab soal latihan di buku paket dengan benar. 

Sebelum memberikan kuis untuk penilaian, guru kembali memper-silahkan siswa untuk menanyakan 
materi yang belum dimengerti. Guru memberikan kuis sebanyak dua nomor yang diminta dijawab dalam 

waktu 5 menit. Setelah waktu habis, siswa mengumpulkan jawabannya masing-masing kemudian dua 
orang siswa diminta menuliskan jawabannya di papan tulis. 

Pada  bagian penutup,  guru  meminta  siswa  memberikan  kesimpulan pelajaran hari itu.  Guru 
kemudian  mengulangi  dan  melengkapi  simpulan  siswa.  Berikutnya  guru  mempersilahkan  siswa 
mengerjakan soal PR yang sudah disediakan oleh guru. 

 
d.  Evaluasi dan refleksi 

Pada siklus I ini, dari hasil pengamatan terhadap RPP buatan guru,  didapat hasil seperti pada 
tabel berikut ini. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dari siklus I ini, didapat rata-rata indikator pencapaian hasil hanya sebesar 69,8% guru membuat 
semua komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Ini berarti target rata-rata indikator pencapaian 

hasil sebesar 82,3% guru membuat semua komponen RPP belum tercapai. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus I terhadap penerapan RPP pada proses pembelajaran di 

kelas, maka didapat data sebagai berikut. 
 

No. Jenis kegiatan pembelajaran Persentase 

1. Kegiatan pendahuluan:  
a)   menyiapkan peserta didik, 83 

b)  melakukan apersepsi atau motivasi, 79 

c)   menjelaskan KD dan tujuan yang ingin dicapai, 75 
d)  menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian, 71 

e)  berpenampilan baik dalam pengelolaan pembelajaran. 75 
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2. Kegiatan inti pembelajaran:  
a)  melakukan kegiatan eksplorasi, 73 

b)  melakukan kegiatan elaborasi, dan 75 

c)  melakukan kegiatan konfirmasi. 76 

3. Kegiatan penutup pembelajaran:  

 a)  membuat rangkuman/simpulan, 83 

 b)  melakukan penilaian atau refleksi, 79 

 c)  memberikan umpan balik terhadap proses hasil belajar, 71 

 d) memberi tugas PR, dan 75 

 e)  menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya. 83 

Rata-rata indikator pencapaian hasil guru menerapkan RPP dalam proses 
pembelajaran 

 

76,7 

 

Dari  siklus  I  ini,  didapat  rata-rata  indikator  pencapaian  hasil  hanya  sebesar 76,7%guru 

menerapkan  RPP  dalam  proses  pembelajaran.  Ini  berarti  target  rata-rata  indikator  pencapaian  hasil 
sebesar 82,69% guru menerapkan RPP dalam proses pembelajaran belum tercapai. 

Hasil refleksi dari RPP yang disusun guru: 
1)       Penulisan identitas mata pelajaran SK, dan KD masih kurang lengkap. 

2)       Perumusan indikator kurang operasional. 

3)       Penulisan  tujuan pembelajaran belum lengkap dan rinci. 
4)       Penulisan  materi ajar terlalu singkat. 

5)       Penulisan kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi masih kurang. 

6)       Penulisan sumber belajar masih kurang lengkap. 
7)  Penulisan soal pada penilaian hasil belajar  banyak yang tidak disertai dengan kunci jawaban, dan 

skornya. 

Secara umum yang direncanakan guru dalam RPP belum sepenuhnya dilaksanakan di kelas. Hasil 
refleksi dari pelaksanaan pembelajaran di kelas sebagai berikut: 
1)   Pada pelaksanakan kegiatan pendahuluan proses pembelajaran, ternyata: 

a.   guru sudah menyiapkan peserta didik, 

b.   guru  belum sepenuhnya melakukan apersepsi atau motivasi, 
c.   guru belummenjelaskan KD dan tujuan yang ingin dicapai, 

d.   guru yang tidak menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian 
kegiatan, dan 

e.   guru berpenampilan sudah baik. 
2)   Pada pelaksanakan kegiatan  inti pembelajaran, ternyata guru yang melakukan 

kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, walaupun belum maksimal. 

3)   Guru sudah melakukan kegiatan penutup pembelajaran, di mana: 
a.   guru membuat rangkuman/simpulan, tetapi kurang melibatkan siswa 

b.   guru melakukan penilaian atau refleksi, walaupun soal yang diberikan guru masih bersifat 
penilaian kelompok, bukan penilaian individu. 

c.   guru memberikan umpan balik terhadap proses hasil pembelajaran, 

d.   guru yang memberi tugas PR, dan 

e.   guru menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya. 
Melihat dari refleksi hasil pengamatan terhadap RPP buatan guru dan penerapan RPP dalam 

proses pembelajaran di kelas, maka peneliti: 

(1)     membuat analisis yang menyeluruh/komprehensif pada data yang ada untuk menafsir-kan hasil 
pengamatannya, 

(2)     mengidentifikasi perilaku pembelajaran yang positif, yang harus dipelihara dan perilaku negatif 

yang harus dirubah, agar dapat menyelesaikan /menanggulangi masalah, 
(3)     menunjukkan data yang telah dianalisis pada guru yang diobservasi, dan 
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(4)     memberikan umpan balik sedemikian rupa sehingga guru dapat memahami temuan, mengubah 

perilaku yang teridentifikasi dan mempraktekkan panduan yang diberikan. 

(5)     memberikan bimbingan melalui supervisi individual pendekatan kolaboratif dalam mempersiapkan 
RPP pada pertemuan berikutnya. 

 
Siklus II 

Pada siklus II meliputi  beberapa kegiatan, yaitu:  (1) perencanaan,  (2) pelaksanaan,  (3) 
pengamatan,  (4) evaluasi dan refleksi. 

a.  Perencanaan 
Pada tahap ini, peneliti merencanakan kegiatan sebagai berikut. 
a)     Menyiapkan instrumen penilaian RPP. 

b)     Menyiapkan instrumen supervisi kegiatan pembelajaran. 

c)      Menyiapkan format hasil penyusunan RPP pada siklus II. 
d)     Membuat format rekapitulasi hasil penyusunan RPP siklus I dan II. 
e)     Menyiapkan format hasil pengamatan penerapan RPP pada proses pembelajaran siklus II. 

f)     Membuat format rekapitulasi hasil pengamatan penerapan RPP pada proses pembelajaran siklus I 

dan II. 

 
b.  Pelaksanaan 

Tahap ini dilaksanakan dengan melakukan tindakan yang berikut ini. 
a)    Mengadakan pengamatan terhadap RPP yang telah dibuat guru 

b) Memberi kesempatan kepada guru untuk mengemukakan kesulitan  atau hambatan dalam 
menyusun RPP, dan memberikan jalan keluarnya. 

c)    Melakukan revisi atau perbaikan terhadap RPP yang yang dibuat guru. 

d)    Memberikan bimbingan melalui supervisi individual pendekatan kolaboratif dalam 
pengembangan RPP yang lengkap. 

e)    Mengisi  instrumen penilaian RPP buatan guru. 
f)     Membuat rekapitulasi hasil penyusunan RPP buatan. 

 
c.  Pengamatan 

Pada siklus II ini, dari hasil pengamatan terhadap rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 
buatan guru,  ternyata guru yang diteliti sudah membuat RPP. Yang sudah mengandung komponen RPP 

yang lengkap. 

Sebelum mengadakan supervisi kegiatan pembelajaran, maka peneliti dan guru matematika yang 
akan diobservasi mengadakan pertemuan singkat tentang persiapan guru dalam mengajar, memeriksa RPP 

buatan guru dan memberikan saran yang membangun. 

Pada pertemuan berikutnya, peneliti dan guru yang ditunjuk sebagai supervisor mengadakan 
supervisi kegiatan pembelajaran untuk mengamati terhadap penerapan RPP pada proses pembelajaran di 
kelas. 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap penerapan RPP pada proses pembelajaran di kelas pada 
siklus ini, maka didapat data sebagai berikut. 

1) guru    sudah    melaksanakan    kegiatan    pendahuluan    proses    pembelajaran,    yang    meliputi: 

apersepsi/motivasi, menjelaskan KD dan tujuan yang ingin dicapai, menyampaikan cakupan materi 
dan penjelasan uraian kegiatan, penampilan guru sudah baik 

2) Pada pelaksanakan kegiatan inti pembelajaran, ternyata guru sudahmelakukan  kegiatan eksplorasi, 
elaborasi, dan kegiatan konfirmasi. 

3)    Guru   sudah   melakukan   kegiatan   penutup   pembelajaran,   di   mana   guru   sudah   membuat 
rangkuman/simpulan bersama siswa,  melakukan penilaian atau refleksi,  memberi tugas PR, dan 

menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya. 

d.  Evaluasi dan refleksi 
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ini. 

Pada siklus II ini, dari hasil pengamatan terhadap RPP buatan guru,  didapat data seperti di bawah 

 
Indikator Komponen RPP yang dibuat guru Persentase 

1)  Mencantumkan identitas mata pelajaran (nama sekolah, mata 
pelajaran, kelas/program, dan semester) 

 

96 

2)   Mencantumkan standar kompetensi 100 

3)   Mencantumkan kompetensi dasar 100 
4)   Mengembangkan indikator pencapaian kompetensi 88 

5)   Mencantumkan tujuan pembelajaran 88 

6)   Mencantumkan materi ajar 83 

7)   Mencantumkan alokasi waktu 92 

8)   Mencantumkan metode pembelajaran 96 

9)   Mencantumkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran, meliputi:  (a) 
eksplorasi, (b) elaborasi,  dan  (c) konfirmasi. 

 

85 

10) Menuliskan sumber belajar secara terinci, yaitu: judul buku, nama pengarang, 
nama penerbit, dan tahun terbit. 

 

92 

11) Mencantumkan penilaian hasil belajar (soal, pedoman penskoran, dan kunci 
penyelesaian). 

 

88 

Rata-rata indikator pencapaian hasil guru membuat semua komponen RPP 91,6 
 

Dari siklus II ini, didapat rata-rata indikator pencapaian hasil hanya sebesar 91,6% guru membuat 

semua komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Ini berarti target rata-rata indikator pencapaian 
hasil sebesar 82,3% guru membuat semua komponen RPP sudah tercapai. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus II terhadap penerapan RPP pada proses pembelajaran 
di kelas, maka didapat data sebagai berikut. 

 
No. Jenis kegiatan pembelajaran Persentase 
1. Kegiatan pendahuluan:  

a)   menyiapkan peserta didik, 88 

b)  melakukan apersepsi atau motivasi, 83 

c)   menjelaskan KD dan tujuan yang ingin dicapai, 88 

d)  menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian, 92 

e)  berpenampilan baik. 96 

2. Kegiatan inti pembelajaran:  
a)  melakukan kegiatan eksplorasi, 74 

b)  melakukan kegiatan elaborasi, dan 79 

c)  melakukan kegiatan konfirmasi. 81 

3. Kegiatan penutup pembelajaran:  

 a)  membuat rangkuman/simpulan, 96 

 b)  melakukan penilaian atau refleksi, 88 

 c)  memberikan umpan balik terhadap proses hasil belajar, 88 

 d) memberi tugas PR, dan 100 

 e)  menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya. 100 

Rata-rata indikator pencapaian hasil guru menerapkan RPP dalam proses 
pembelajaran 

 

89,1 
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Indikator Komponen RPP yang dibuat guru Persentase 
Kenaikan 

1)  Mencantumkan identitas mata pelajaran (nama sekolah, mata 
pelajaran, kelas/program, dan semester) 

 

13 

2)   Mencantumkan standar kompetensi 17 

3)   Mencantumkan kompetensi dasar 17 

4)   Mengembangkan indikator pencapaian kompetensi 38 
5)   Mencantumkan tujuan pembelajaran 21 

 

Dari siklus II ini, didapat rata-rata indikator pencapaian hasil hanya sebesar89,1% guru menerapkan 

RPP dalam proses pembelajaran. Ini berarti target rata-rata indikator pencapaian hasil sebesar 82,7% guru 
menerapkan RPP dalam proses pembelajaran sudah tercapai. 

Hasil refleksi dari RPP yang disusun guru: 

1)       Penulisan identitas mata pelajaran SK, dan KD sudah lengkap. 

2)       Perumusan indikator sudah operasional. 

3)       Penulisan  tujuan pembelajaran sudah lengkap dan rinci. 
4)       Penulisan  materi ajar sudah diuraikan. 

5)       Penulisan kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi sudah nampak . 

6)       Penulisan sumber belajar sudah lengkap. 
7)       Penulisan soal pada penilaian hasil sudah disertai dengan kunci jawaban, dan skornya. 

Secara umum yang direncanakan guru dalam RPP sudah spenuhnya dilaksanakan di kelas. Hasil 

refleksi dari pelaksanaan pembelajaran di kelas sebagai berikut: 
1)   Pada pelaksanakan kegiatan pendahuluan proses pembelajaran, ternyata: 

a.   guru sudah menyiapkan peserta didik, 
b.   guru  sudah melakukan apersepsi atau motivasi, 

c.   guru sudah menjelaskan KD dan tujuan yang ingin dicapai, 
d.   guru sudah menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan, dan 

e.   guru sudah berpenampilan baik. 

2)   Pada pelaksanakan kegiatan  inti pembelajaran, ternyata guru sudah ada yang 
melakukan  kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, dan hasilnya cukup baik. 

3)   Guru sudah melakukan kegiatan penutup pembelajaran, di mana: 

a.   guru sudah membuat rangkuman/simpulan, tetapi kurang melibatkan siswa, 
b.   guru sudah melakukan penilaian atau refleksi, 

c.   guru sudah memberikan umpan balik terhadap proses hasil pembelajaran, 
d.   guru sudah ada memberi tugas PR, dan 

e.   guru sudah menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya. 

Melihat dari refleksi hasil pengamatan terhadap RPP buatan guru dan penerapan RPP dalam 
proses pembelajaran di kelas, maka peneliti: 

(1)   membuat  analisis  yang  menyeluruh/komprehensif  pada  data  yang  ada  untuk  menafsirkan  hasil 
pengamatannya, 

(2)   mengidentifikasi perilaku pembelajaran yang positif, yang harus dipelihara dan perilaku negatif yang 
harus dirubah, agar dapat menyelesaikan /menanggulangi masalah, 

(3)   menunjukkan data yang telah dianalisis pada guru yang diobservasi, dan 

(4)   memberikan  umpan  balik  sedemikian  rupa  sehingga  guru  dapat  memahami  temuan,  mengubah 
perilaku yang teridentifikasi dan mempraktekkan panduan yang diberikan. 

(5)   memberikan bimbingan melalui supervisi individual pendekatan kolaboratif dalam mempersiapkan 
RPP pada pertemuan yang akan datang. 

 
PEMBAHASAN 

Berdasarkan dari hasil pengamatan terhadap RPP buatan guru, ternyata terjadi kenaikan dari siklus 
I ke siklus II yaitu: 
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6)   Mencantumkan materi ajar 16 
7)   Mencantumkan alokasi waktu 25 

8)   Mencantumkan metode pembelajaran 29 

9)   Mencantumkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran, 

meliputi:  (a) eksplorasi, (b) elaborasi,  dan (c) konfirmasi. 

 

18 

10) Menuliskan sumber belajar secara terinci, yaitu: judul buku, nama 
pengarang, nama penerbit, dan tahun terbit. 

 

25 

11) Mencantumkan penilaian hasil belajar (soal, pedoman penskoran, 
dan kunci penyelesaian). 

 

21 

Rata-rata indikator pencapaian hasil guru membuat semua komponen 
RPP 

21,8 

 

Berdasarkan analisa peneliti dari segi pembuatan komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) didapat rata-rata indikator pencapaian hasil dari 69,8% pada siklus I menjadi 91,6% pada siklus II, 
sehingga terjadi peningkatan sebesar 21,8% guru telah membuat semua komponen Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran. Ini berarti target rata-rata indikator pencapaian hasil sebesar 82,31% guru membuat semua 

komponen RPP sudah tercapai. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus II terhadap penerapan RPP pada proses pembelajaran 

di kelas, maka didapat data sebagai berikut. 
 

No. Jenis kegiatan pembelajaran Persentase 
Kenaikan 

1. Kegiatan pendahuluan:  
menyiapkan peserta didik, 5 

melakukan apersepsi atau motivasi, 4 

menjelaskan KD dan tujuan yang ingin dicapai, 13 

menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian, dan 21 

e)  berpenampilan baik. 21 

2. Kegiatan inti pembelajaran:  
a)  melakukan kegiatan eksplorasi, 1 
b)  melakukan kegiatan elaborasi, dan 4 

c)  melakukan kegiatan konfirmasi. 5 

3. Kegiatan penutup pembelajaran:  

 a)  membuat rangkuman/simpulan, 13 

 b)  melakukan penilaian atau refleksi, 9 

 c)  memberikan umpan balik terhadap proses hasil belajar, 17 

 d) memberi tugas PR, dan 25 

 e)  menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya. 17 

Rata-rata indikator pencapaian hasil guru menerapkan RPP dalam 
proses pembelajaran 

 

12,4 

 

Berdasarkan analisa  peneliti  dari segi implementasi RPP  di kelas  didapat rata-rata  indikator 
pencapaian         hasil         dari         76,7%         pada         siklus  I  menjadi  89,1%  pada  siklus         II, 

sehingga  terjadi  peningkatan   sebesar  12,4% guru    sudah    menerapkan    RPP    dalam    proses 

pembelajaran. Ini berarti target rata-rata indikator pencapaian hasil sebesar 82,69% guru menerapkan 
RPP dalam proses pembelajaran sudah tercapai. 

Dari hasil penelitian di atas diperoleh temuan bahwa: (1) perencanakan guru dalam RPP sebagian 
besar sudah  dilaksanakan di kelas, (2)  pembagian kelompok belum didasarkan pada prinsip keadilan dan 
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heterogin, baik dari segi kemampuan belajar maupun jenis kelamin, (3) apersepsi sebelum menerangkan 

materi  baru  kurang  berkaitan  dengan  materi  baru,  (4)  kurang  adanya  motivasi  terhadap  siswa,  (5) 

pengorganisasian kelas masih kurang, (6) alat evaluasi masih belum sesuai dengan indikator. 

KESIMPULAN 

 
Berdasarkan analisa peneliti dari segi pembuatan komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) didapat  rata-rata indikator pencapaian hasil pada siklus II sebesar 91,6%, Ini berarti target rata-rata 

indikator pencapaian hasil sebesar 82,3% guru memuat semua komponen RPP sudah tercapai. Selain itu, 
dari    segi    implementasi    RPP    di    kelas    didapat    rata-rata    indikator    pencapaian    hasil    pada 

siklus II sebesar 89,1% Ini berarti target rata-rata indikator pencapaian hasil sebesar 82,7% guru 
menerapkan RPP dalam proses pembelajaran sudah tercapai. 

Peneliti mengambil kesimpulan, bahwa supervisi individual dengan pendekatan kolaboratif dapat 

meningkatkan kompetensi guru matemátika dalam menyusun RPP dan pelaksanaannya di kelas 
menggunakan model PBL di SMA Negeri 10 Banjarmasin . 

SARAN 

Berdasarkan  hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat menyarankan hal-hal 
sebagai berikut: 

1. bagi pengawas sekolah, agar dapat digunakan untuk mengetahui kesulitan  guru dalam pengelolaan 
pembelajaran dan untuk pembinaan  terhadap guru yang lain, 

2.    bagi guru matematika, agar dapat digunakan untuk meningkatkan  kemampuannya dalam menyusun 
RPP dan implementasinya di kelas, 

3. bagi kepala sekolah, agar dapat digunakan sebagai masukan untuk bahan  pembinaanguru untuk 

meningkatkan kemampuannya dalam pengelolaan pembelajaran, 

4. bagi  Dinas  Pendidikan,  agar  dapat  digunakan  sebagai  masukan  dalam  rangka pembinaan  dan 
peningkatan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran. 
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ABSTRAK 

Pembelajaran matematika di sekolah hendaknya dapat meningkatkan kecakapan 
siswa dalam menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Kenyataan bahwa hasil penilaian 

matematika siswamasih rendah pada Programme for International Student Assessment 
(PISA) tahun 2012 yang memprihatinkan sebagai indikasi kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan    soal-soal    yang    berkaitan    dengan    kehidupan    sehari-hari.    Pada 
kesehariannya,  siswa  hidup  sebagai  masyarakat  dan  menjadi  bagian  dari  budaya 
daerahnya. Etnomatematika merupakan salah satu pembelajaran matematika berbasis 
budaya  lokal.  Budaya  memiliki  makna  yang luas,  tidak  hanya  sekedar  tentang suku, 

bangsa, bahasa, tetapi juga tentang aktivitas, keyakinan, pola pikir, maupun penalaran 
suatu kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Kajian ini memberikan deskripsi 

pembelajaran matematika berbasis etnomatematika dalam perspektif budaya Banjar. 
Melalui   etnomatematika,   diharapkan   pembelajaran   matematika   dapat   diterapkan 

bersamaan dengan kearifan lokal dari budaya Banjar. 

 
Kata-kata kunci: etnomatematika, budaya Banjar, pembelajaran matematika 

 

 
 
 

PENDAHULUAN 
Indonesia telah berpartisipasi dalam Programme for International Student Assessment (PISA) 

sejak tahun 2000. PISA   merupakan program penilaian skala internasional terhadap siswa (berusia 15 
tahun) untuk mengetahui kemampuan siswa dalam bidang membaca, matematika, dan sains yang terdiri 

atas 6 level. PISA mengacu pada filosofi matematika bukanlah suatu ilmu yang terisolasi dari kehidupan 
manusia, melainkan matematika muncul dari kehidupan nyata. Sehingga PISA menggunakan soal-soal 

yang berkaitan  dengan  kehidupan sehari-hari.  Namun,  soal-soal  yang  diujikan  dalam PISA berbeda 
dengan soal yang diajarkan di sekolah maupun dalam ujian nasional di Indonesia. Pada pelaksanaan 

sebelumnya tahun 2012, skor matematika siswa Indonesia adalah 375 dan berada pada posisi yang sangat 
memprihatinkan, yaitu 64 dari 65 negara yang ikut berpartisipasi (OECD, 2014). Kenyataan ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran matematika di sekolah belum mampu membuat siswa terbiasa untuk 
menerapkan pengetahuannya pada soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Selama ini, pembelajaran matematika berfokus pada kecakapan siswa dalam berhitung dan 
menghafalkan rumus. Matematika dianggap sebagai alat bantu untuk pengetahuan lainnya. Sebagai alat 

bantu,  matematika  harus  siap  digunakan  untuk  membantu  menyelesaikan  masalah  secara  cepat. 
Pandangan demikian mengakibatkan pola pembelajaran matematika menjadi terpusat pada guru. Guru 

yang banyak menjelaskan konsep secara gamblang dan cara penyelesaian soal dengan cara singkat dan 
cepat  dianggap  sebagai  guru  yang  baik.  Pembelajaran  demikian  lebih  menekankan  keterampilan 

prosedural dan mengesampingkan pemahaman konsep. Namun, di kehidupan bermasyarakat berbudaya 
orang jarang menghadapi masalah yang dapat diselesaikan secara prosedural maupun hafalan belaka. 

Seringkali masalah yang dihadapi berupa pematematikaan yang memerlukan kemampuan menggali 
informasi, menganalisa, dan mengambil keputusan untuk solusi yang tepat (Yuwono, 2005). 
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Indonesia memiliki kekayaan budaya yang beragam dengan kekhasan setiap daerahnya. Pada 

kesehariannya, siswa hidup sebagai masyarakat dan menjadi bagian dari budaya daerahnya. Matematika 

hendaknya memberikan manfaat kepada siswa dalam kehidupannya sesuai dengan cara hidup masyarakat 
setempat. Salah satu pembelajaran matematika yang menyenangkan dapat dilakukan melalui pendekatan 

budaya  yang  disebut  etnomatematika.  D'Ambrosio  (1977)  membuat  penyelidikan  etimologis  dan 

morfologi  dan  mengatakan  bahwa  etnomatematika  terdiri  dari  kombinasi  kata  ethno  (budaya  yang 
dibentuk oleh masyarakat), mathema (penjelasan, pemahaman, lingkungan akan budaya), dan tics (mode, 

gaya, teknik). Beliau menjadi "Bapak Intelektual" dari program etnomatematika yang diusulkan sebagai 

konsep yang lebih luas dari etno atau budaya. Etnomatematika mencakup semua yang dapat diidentifikasi 
secara budaya seperti jargon, kode, simbol, mitos, bahkan termasuk cara penalaran tertentu dari suatu 

kelompok. 

Etnomatematika menjadi semakin bermakna jika diterapkan di kelas multikultural yang ditandai 

dengan etnis, bahasa, jenis kelamin, sosial, dan budaya beragam. Suku Banjar adalah hasil pembauran 
unik dari kehidupan masyarakat di sekitar sungai Bahau, Barito, Martapura, dan Tabanio yang 

mendominasi  wilayah  Kalimantan  Selatan.   Suku  Banjar   memiliki  kebudayaan  beragam,   seperti 
kebiasaan, pola pikir, bahasa, peninggalan sejarah, dan kulinernya. Keberagaman ini dapat dimanfaatkan 
untuk   pembelajaran   matematika   di   sekolah.   Melalui   etnomatematika   diharapkan   pembelajaran 

matematika   menjadi   menyenangkan   dan   dapat   membantu   siswa   untuk   mampu   menerapkan 
pengetahuannya  dalam  kehidupan  sehari-hari  sesuai  dengan  budayanya  masing-masing,  khususnya 

budaya Banjar. 

PEMBAHASAN 

Etnomatematika adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara budaya dan 

matematika.    Penelitian    matematika    melalui    masyarakat   tradisional    membimbing    kemunculan 

etnomatematika (Kucuk, 2014).Istilah “Etnomatematika” pertama kali, pada akhir tahun 1960-an, 
digunakan oleh seorang pendidik dan matematikawan Brazil yaitu Ubiratan D’ambrosio. Dia 

mempertanyakan sebuah hal yang masih dipertanyakan sampai saat itu: “Apa yang dianggap sebagai 
matematika hari ini jelas merupakan sesuatu yang digunakan secara global dan unik untuk Peradaban 
Barat. Satu-satunya cara untuk menemukan peradaban di bumi adalah gerakan bersama untuk matematika 

baru. Selanjutnya, etnomatematika adalah sebuah langkah untuk menuju perdamaian”. Pertanyaan ini 

memungkinkan bagi etnomatematika yang memanfaatkan berbagai disiplin ilmu seperti linguistik, 
sosiologi, sejarah, filsafat, seni serta matematika dan etnologi menjadi salah satu disiplin utama dalam 

waktu  penelitian  yang  intens  dan berkualitas.  Etnomatematika  sebagai  irisan beberapa  disiplin  ilmu 

berbeda, seperti yang ditunjukkan gambar 1 (Ercan dalam Kucuk, 2014). 
 

 
 
 
 

Sejarah Matematika  
Pemodelan Matematika 

 

Etnomatematika 
 
 

Matematika  
Antropologi Budaya 

 

 

Gambar 1Etnomatematika dan Disiplin Ilmu Lainnya 

Menurut Glorin (1980) dan Ascher (1991), etnomatematika merupakan studi tentang praktek 
matematika pada kelompok budaya tertentu di dalam proses menangani masalah lingkungan dan kegiatan. 

Kata depan "ethno" mengacu pada kelompok budaya, seperti masyarakat suku nasional, kelas profesional, 
dan sebagainya.  Termasuk  juga  bahasa  dan praktek  kehidupan sehari-hari  mereka.  Kata  "mathema" 
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berarti menjelaskan, memahami, dan mengelola realita tertentu dengan menghitung, mengukur, 

mengklasifikasi, dan memodelkan pola di dalam lingkungan.Akhiran "tics" berarti seni untuk teknik. 

Sedangkan menurut John (1998), etnomatematika adalah studi teknik matematika yang digunakan oleh 
kelompok-kelompok budaya yang diidentifikasi dalam memahami, menjelaskan, dan mengelola masalah 

dan kegiatan yang timbul dalam domainnya sendiri. Etnomatematika juga mengacu pada bentuk 

pengetahuan budaya, atau karakteristik kegiatan sosial dari kelompok sosial dan / atau budaya yang dapat 
diakui oleh kelompok lain Louis (1986). Misalnya, cara pemain bola memperkirakan sudut dan jarak 

gawang di lapangan sepakbola profesional sangat berbeda dengan cara yang digunakan oleh pengemudi 

truk ketika mengemudi. 
Sampai  awal  tahun  1980-an,  gagasan  etnomatematika  diperuntukkan  kepada  praktek  'buta 

huruf'matematika, atau yang sebelumnya dicap sebagai bangsa primitif (Ascher, M. & Ascher, R., 1997). 

Apa yang dibutuhkan adalah analisis mendetail dari ide-ide matematika dalam etnomatematika, yang 

diklaim terkait dengan matematika Barat yang rumit dan modern.Secara luas, etnomatematika diartikan 
sebagai studi tentang hubungan antara matematika dan budaya. Meskipun pada awalnya sebagian besar 
landasan teoritis dan perspektif ini tampak berfokus pada budaya non-Barat,tujuan etnomatematika tidak 

untuk mengurangi peran kontribusi Barat untuk matematika, tetapi untuk menyajikan peran input budaya 
lain pada matematika secara seimbang dan objektif (Izmirli, 2011). 

Etnomatematika sebagai pedagogi yang relatif baru telah diusulkan untuk mengatasi masalah cara 

mendidik siswa melalui fenomena lokal dan pengalaman hidup siswa di lingkungan dan budaya mereka. 

Pedagogi ini, diidentifikasi sebagai pendekatan berbasis tempat berlangsungnya pendidikan oleh 
Komunitas Orion (Sobel, 2005).Jadi, dapat disimpulkan bahwa etnomatematika adalah pendekatan 

pembelajaran  matematika  yang  mengintegrasikan  matematika  dan  budaya  dengan  kearifan  lokal 

kelompok setempat melalui suatu aktivitas. Budaya memiliki makna yang luas, tidak hanya sekedar 
tentang suku, bangsa, bahasa, tetapi juga tentang aktivitas, keyakinan, pola pikir, maupun penalaran suatu 

kelompok dalam kehidupan sehari-hari. 

 
Etnomatematika pada Peninggalan Sejarah 

Salah satu peninggalan sejarah di Kalimantan Selatan adalah Masjid Sultan Suriansyah. Masjid 
ini didirikan di tepi sungai Kuin yang memiliki gaya arsitektur tradisional Banjar. Guru dapat 

memanfaatkan  masjid  untuk  kegiatan siswa  pada  materi pengukuran.  Kegiatan  mengukur  seringkali 
diterapkan siswa dalam kehidupannya sehari-hari. Namun, siswa juga perlu dilatih kemampuannya untuk 

mengukur dengan tepat dan melakukan konversi satuan ukur. 
Konstruksi masjid seperti rumah panggung dan beratap tumpang. Pada bagian mihrab masjid ini 

memiliki atap sendiri yang terpisah dengan bangunan induknya. Selanjutnya, bagian menarik dari masjid 
ini adalah atap masjid yang bentuknya menyerupai bangun ruang limas dengan alas segiempat. Siswa 

dapat  mengidentifikasi  unsur  dan  sifat-sifat  dari  suatu  limas  segiempat,  selanjutnya  siswa  dan 

mengembangkannya pada limas segi-  dengan bimbingan 

guru.
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(Sumber: www.jurirakyat.net ) 
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Selain bentuk atapnya yang unik, Masjid Sultan Suriansyah juga memiliki arsitektur yang cocok 

untuk pembelajaran matematika khususnya materi bangun datar. Siswa dapat mengidentifikasi berbagai 

unsur dan sifat dari suatu bangun datar. Pada ukiran pagarnya berbentuk persegi dan ukiran di pintu 
masuknya berbentuk persegi, persegi panjang, dan belah ketupat. Selanjutnya, berdasarkan sifat yang 

telah diidentifikasi siswa dapat membedakan ketiga bangun datar tersebut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Sumber: www.www.travel.detik.com ) 

Etnomatematika pada Makanan Khas 

Suku Banjar memiliki makanan khas beragam, seperti soto Banjar, pundut, dodol Kandangan, 
klepon buntut, bingka kentang, kue lam, lapat, wadai cincin, dan lain-lain. Pembelajaran matematika 
tentang pecahan dapat dijelaskan menggunakan ilustrasi kue khas Banjar yang mudah untuk diiris seperti 

dodol Kandangan, bingka kentang, atau kue lam. Konsep pecahan yang dapat dijelaskan juga meliputi 
tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kue diiris sebanyak bagian yang 

diinginkan, kemudian irisan tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan definisi dan operasi pada 
pecahan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Sumber: www.indonesiakaya.com ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Sumber: www.lafempat.wordpress.com ) 



220  

 
(Sumber: www.cookpad.com ) 

 
Etnomatematika pada Aktivitas 

Kuin adalah perkampungan yang menjadi pusat hunian awal masyarakat dagang. Keberadaan 
mereka melahirkan pasar di muara Sungai Kuin. Orang-orang Banjar, terutama mereka yang mendiami 

pemukiman yang berada di sepanjang muara Sungai Barito dan sekitarnya juga melakukan kegiatan jual 
beli hasil bumi dan barang-barang keperluan hidupnya menggunakan transportasi air yang selanjutnya 

dikenal sebagai Pasar Terapung. Aktivitas jual-beli di Pasar Terapung dapat dimanfaatkan untuk 
pembelajaran matematika sekolah dari tingkat SD sampai perguruan tinggi pada berbagai materi, seperti 

aljabar, sistem persamaan linier, dan matematika ekonomi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Sumber: www.maritimenews.id ) 

 
Pada pembelajaran matematika ekonomi melalui pasar terapung, siswa dapat mempelajari 

penerapan materi tentang keuntungan, kerugian, fungsi permintaan, fungsi penawaran. Selanjutnya, siswa 

dapat menggambarkannya ke dalam sebuah grafik. Aktivitas pembelajaran berbasis etnomatematika ini 
sejalan dengan pendapat Bishop (1991) yang mengungkapkan bahwa konsepsi hitungan matematika yang 

lebih luas menggambarkan bahwa matematika berdasarkan pada kebudayaan akan membangkitkan 
pengetahuan matematika untuk menyesuaikan dengan sasaran dan tujuan yang diharapkan dapat 

menyelesaikan masalah dan untuk menentukan aturan dalam kehidupannya. Aktivitas matematika ini 
memberikan pengalaman bagi siswa agar mahir dalam mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari. 

 
PENUTUP 

Etnomatematika adalah pendekatan pembelajaran matematika yang mengintegrasikan matematika 
dan budaya dengan kearifan lokal kelompok setempat melalui suatu aktivitas. Budaya memiliki makna 

yang luas, tidak hanya sekedar tentang suku, bangsa, bahasa, tetapi juga tentang aktivitas, keyakinan, pola 

pikir, maupun penalaran suatu kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Etnomatematika dapat diterapkan 

pada kelas multikultural dengan kearifan lokal setempat, seperti peninggalan sejarah, makanan khas, dan 
aktivitas  masyarakatnya.  Melalui  pembelajaran  berbasis  etnomatematika,  diharapkan  pembelajaran 
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matematika menjadi lebih menyenangkan dan siswa mampu menerapkan pengetahuannya pada soal-soal 

yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 
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