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Abstrak 

Kurang menariknya buku ajar matematika SMA yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa 

menjadikan siswa kurang berinteraksi dengan buku ajar matematika. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kebutuhan buku ajar matematika SMA kelas X. Penelitian ini merupakan penelitian 

ekploratif. Subjek penelitian adalah siswa kelas X yang berjumlah 150 siswa dan 2 guru mata 

pelajaran matematika SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Sampel penelitian terdiri dari 48 siswa 

yang diambil secara acak. Teknik pengambilan data menggunakan angket dan wawancara. 

Instrumen untuk pengambilan data menggunakan lembar angket dan lembar wawancara  Analisa 

data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil peneliti, terlihat hanya 47,92% yang 

menyatakan tampilan fisik buku ajar matematika menarik. Di sisi lain terlihat 91,67% siswa 

membutuhkan buku ajar matematika yang dapat digunakan untuk menemukan konsep secara lebih 

mudah dan menarik. 

Kata Kunci: kebutuhan, buku ajar, matematika 

 

1. PENDAHULUAN  

Pendidikan adalah suatu proses dalam 

rangka mempengaruhi siswa agar dapat 

menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap 

lingkungannya. Pendidikan pada dasarnya 

merupakan suatu sistem untuk 

mengembangkan semua potensi yang dimiliki 

siswa secara maksimal. Melalui pendidikan 

diharapkan mengantar siswa mewujudkan 

cita-citanya dan mengantarkan siswa menuju 

kedewasaan dan bertanggung jawab secara 

moral terhadap semua yang dilakukannya. 

Oleh karena itu, butuh upaya untuk 

meningkatkan proses pembelajaran yang baik 

sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan yang lebih baik. Dengan demikian 

sumber belajar merupakan salah satu 

komponen dalam pembelajaran selain peserta 

didik, pendidik, dan lingkungan belajar. 

Sumber belajar dapat berupa tempat, 

lingkungan sekitar, bahan ajar, benda dan 

orang yang memuat informasi yang dapat 

digunakan peserta didik untuk belajar. 

Bahan ajar merupakan salah satu bentuk 

sumber belajar. Bahan ajar adalah segala 

bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu pendidik dalam kegiatan 

pembelajaran Bahan ajar dapat berupa bahan 

tertulis dan bahan tidak tertulis. Bahan ajar 

tertulis antara lain buku, buku ajar, lembar 

kerja siswa (LKS), handout, dan sebagainya. 

Buku ajar adalah sebuah buku yang ditulis 

agar peserta didik dapat belajar mandiri tanpa 

bimbingan pendidik. 

Dalam kegiatan pembelajaran terdapat 

beberapa matapelajaran, salah satu 

matapelajaran adalah matematika. Seperti 

mata pelajaran lainnya, matapelajaran 

matematika juga membutuhkan bahan ajar. 

Bahan ajar tersebut dapat disediakan oleh 

pemerintah, sekolah, maupun diusahakan 

sendiri oleh orang tua siswa. Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata 

pelajaran matematika SMA dalam Kurikulum 

Satuan Pendidikan (KTSP) diatur dalam 

lampiran Permendiknas nomor 22 tahun 2006 

halaman 388-403. Sedangkan Kompetensi 

Inti dan Kompetensi Dasar mata pelajaran 

matematika SMA dalam Kurikulum 2013 

diatur dalam lampiran 16 Permendikbud 

nomor 024 tahun 2016. Berdasarkan 

kompetensi dasar tersebut dapat ditentukan 

materi pembelajaran matematika, materi ini 

memuat fakta, konsep, prinsip dan prosedur 
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yang harus dikuasai peserta didik untuk dapat 

mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam 

kurikulum.  

Untuk mengetahui penggunan bahan ajar 

matematika di sekolah maka pada tanggal 

dilakukan observasi dan wawancara di SMA 

Muhammadiayah 5 Yogyakarta. Dari hasil 

observasi dan wawancara diperoeleh 

informasi bahwa sekolah tidak memiliki buku 

ajar dan untuk penunjang pelajaran 

matematika setiap peserta didik menggunakan 

LKS. Dalam kegiatan pembelajaran 

matematika peserta didik hanya menggunakan 

1 buku untuk dua peserta didik, buku tersebut 

hanya dipinjam di perpustakan sekolah saat 

pembelajaran matematika. 

Selain dari segi sumber belajar yang 

kurang memadahi, peserta didik juga terlihat 

lamban dalam menerima pelajaran 

matematika, dalam hal ini peserta didik 

merasa kesulitan untuk mengulang kembali 

penjelasan masalah terkait konsep 

matematika.  

Berdasarkan situasi di lapangan maka 

proses pembelajaran matematika agar 

berkualitas harus dilakukan proses 

pembelajaran yang inovatif sehingga 

menjadikan siswa aktif dalam memecahkan 

masalah secara intensif dibawah pengawasan 

guru. Metode  pembelajaran  yang  dipilih  

harus  sesuai  dengan materi  pelajaran  yang  

akan  disampaikan,  karena  pemilihan  

metode pembelajaran yang tepat akan 

membantu tercapainya hasil belajar yang 

memuaskan. Untuk dapat menentukan metode 

pembelajaran yang tepat guru harus memilih 

metode pembelajaran matematika yang 

menuntut guru lebih kreatif menciptakan 

situasi pembelajaran yang dapat membuat 

siswa belajar aktif menemukan pengetahuan 

sendiri. Dalam hal ini siswa belajar melalui 

keterlibatannya secara aktif dengan konsep-

konsep dan prinsip yang dapat menambah 

pengalaman dan mengarah pada kegiatan 

eksperimen. Kegiatan pembelajaran dengan 

Metode Penemuan Terbimbing dirancang 

sedemikian rupa sehingga siswa dapat 

menemukan konsep-konsep dan prinsip-

prinsip melalui proses mentalnya sendiri. 

Dalam menemukan konsep, siswa melakukan 

pengamatan, menggolongkan, membuat 

dugaan, menjelaskan, menarik kesimpulan 

dan sebagainya untuk menemukan beberapa 

konsep atau prinsip. Berdasarkan hal ini 

diharapakan siswa mampu ikut serta dalam 

pembelajaran matematika.  

Berdasarkan pemaparan di atas, maka 

rumusan masalah yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah perlukah buku ajar 

matematika berbasis penemuan terbimbing 

untuk siswa SMA Kelas X? 

Berdasarkan rumusan masalah maka dapat 

dituliskan tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis kebutuhan buku ajar matematika 

berbasis penemuan terbimbing untuk siswa 

SMA Kelas X.  

 

2.  KAJIAN LITERATUR DAN 

PEGEMBANGAN HIPOTESIS  
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 

disebutkan: “Buku teks pelajaran sebagai 

buku siswa dan buku Panduan guru sebagai 

buku guru.”  Buku adalah bahan tertulis yang 

memuat ilmu dan pengetahuan yang 

merupakan hasil pemikiran dari 

pengarangnya.  

Langkah-langkah menyusun buku dalam 

Depdiknas (2008; 22): (a) Mempelajari 

kurikulum dengan cara menganalisisnya. (b) 

Menentukan judul buku yang akan ditulis 

sesuai dengan SK yang akan disediakan 

bukunya. (c) Merancang outline buku agar isi 

buku lengkap mencakup seluruh aspek yang 

diperlukan untuk mencapai suatu kompetensi. 

(d) Mengumpulkan referensi sebagai bahan 

penulisan, upayakan untuk menggunakan 

referensi terkini dan relevan dengan bahan 

kajiannya. (e) Menulis buku dilakukan 

dengan memperhatikan penyajian kalimat 

yang disesuaikan dengan usia dan 

pengalaman pembacanya. Untuk siswa SMA 

upayakan untuk membuat kalimat yang tidak 

terlalu panjang, maksimal 25 kata per kalimat 

dan dalam satu paragraf  3 – 7 kalimat. (f) 

Mengevaluasi/mengedit hasil tulisan dengan 

cara membaca ulang.  Jika ada kekurangan 

segera dilakukan penambahan. (g) 

Memperbaiki tulisan dan (h) Gunakan 

berbagai sumber belajar yang dapat 

memperkaya materi misalnya buku, majalah, 

internet, jurnal hasil penelitian. 

Model Pembelajaran penemuan terbimbing 

dalam Lampiran III Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 

Tahun 2014 halaman 358 disebutkan: “Model 
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Pembelajaran Penemuan Terbimbing 

(Discovery Learning) adalah proses belajar 

yang di dalamnya tidak disajikan suatu 

konsep dalam bentuk jadi (final), tetapi siswa 

dituntut untuk  mengorganisasi sendiri cara 

belajarnya dalam menemukan konsep.” 

Menurut model tersebut siswa menemukan 

sendiri suatu konsep dengan bimbingan guru. 

Siswa harus mengontruksi sendiri suatu 

konsep, sehingga siswa memahami suatu 

konsep secara mendalam.  

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

eksploratif. Penelitian ini menganalisis 

kebutuhan buku ajar matematika berbasis 

penemuan terbimbing siswa SMA Kelas X. 

Penelitian ini di lakukan di SMA 

Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Subjek 

penelitiannya adalah siswa kelas X dengan 

pengambilan sampel sebanyak 48 siswa dan 2 

guru mata pelajaran matematika. Penelitian 

ini dilaksanakan pada bulan Januari semester 

genap tahun ajaran 2016/2017. Sampel yang 

dipakai diperoleh dengan menggunakan 

teknik purposive sampling.   

Prosedur dalam penelitian ini meliputi 

tahap pesiapan, tahap pelaksanaan, tahap 

analisis dan tahap penulisan laporan. 

Langkah pengumpulan data yaitu 

membuat kisi-kisi pertanyaan angket, 

membuat pertanyaan angket, validasi angket, 

yang terakhir melakukan pengumpulan data 

menggunakan angket yang telah dibuat dan di 

validasi oleh validator. Validator yang 

dimaksud adalah dosen ahli dibidang 

metodologi penelitian pendidikan. Setelah 

data terkumpul maka dilakukan analisis data 

terhadap hasil yang diperoleh. Hal ini 

dilakukan agar data yang diperoleh tersusun 

sistematis dan lebih mudah untuk 

menafsirkannya sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan oleh peneliti. Data yang dianalisis 

yaitu data hasil wawancara dan hasil angket. 

Teknik pengumpulan data adalah non tes. 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan 

adalah wawancara dan angket. Alasan 

melakukan wawancara yaitu untuk melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang akan diteliti. Alasan 

menggunakan angket yaitu mempermudah 

peneliti untuk menganalisa pokok 

permasalahan yang dihadapi. Data dan 

informasi yang diperoleh diolah dengan 

metode kualitatif. Wawancara dilakukan pada 

siswa dan guru matematika SMA 

Muhammadiyah 5 Yogyakarta.  

Analisis data yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif, dimana hasilnya akan 

digunakan untuk mendeskripsikan respon siswa 

dan respon guru tentang kebutuhan buku ajar 

matematika siswa SMA kelas X. 

Penelitian lanjutan dari analisis kebutuhan 

buku ajar ini adalah pengembangan buku ajar 

matematika berbasis penemuan terbimbing 

untuk siswa SMA kelas X dan kemudian akan 

diukur keefektifitasannya dari buku ajar 

tersebut. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian deskripsi ini tidak 

diperlukan hipotesa, karena tidak dimaksudkan 

untuk membuktikan suatu kebenaran.  

Sebaran butir pertanyaan soal angket respon 

siswa dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Butir Pertanyaan Angket Siswa 
NO Butir Pertanyaan 

1 Apakah anda memiliki buku teks / buku 

ajar matematika 

2 Apakah tampilan fisik buku ajar menarik 

3 Apakah bahasa yang digunakan mudah 

dipahami 

4 Apakah anda mencari bahan lain selain 

buku dari sekolah untuk membantu anda 

dalam memahami suatu materi 

5 Apakah anda mengalami kesulitan belajar 

matematika dari buku tersebut?  

6 Apakah petunjuk yang terdapat pada buku 

ajar mudah dipahami 

7 Apakah gambar yang terdapat pada buku 

ajar berguna untuk membantu menguasai 

materi 

8 Apakah contoh soal yang diberikan 

membantu memahami materi 

9 Apakah latihan soal membantu mengukur 

penguasaan materi 

10 Apakah evaluasi dan penilaian membantu 

untuk bisa mengukur kemampuan sendiri 

11 Apakah strategi pembelajaran matematika 

pada panduan buku ajar membantu anda 

memudahkan melakukan penemuan konsep 

/ rumus 

12 Apakah Anda membutuhkan buku ajar 

matematika yang dapat digunakan untuk 

melakukan penemuan konsep / rumus 

secara lebih mudah dan menarik 
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Berikut hasil respon siswa dan respon guru 

terhadap angket anlisis kebutuhan dapat dilihat 

pada tabel 2 dan tabel 3.  

Tabel 2. Hasil Respon Siswa  
No butir  

Pernyataan 

Presentase Respon Siswa 

(%) 

1 95,83 

2 47,92 

3 68,75 

4 64,58 

5 62,50 

6 60,42 

7 68,75 

8 89,58 

9 89,58 

10 68,75 

11 91,67 

 

 

Tabel 3. Hasil Respon Guru 

No Inisial Nama 

Guru Matematika 

Persentase 

Kebutuhan Buku 

Ajar 

1. T 100% 

2. P 100% 

 

Tabel 2. Menunjukkan persentase skor 

tiap butir pertanyaan dari respon siswa 

melalui angket yang diberikan kepada siswa. 

Banyak butir pertanyaan pada angket siswa 

yaitu 12 butir soal. Jumlah siswa kelas VII 

ada 150 siswa dan diambil 48 siswa sebagai 

sampel dalam menganalisis kebutuhan buku 

ajar matematika berbasis penemuan 

terbimbing untuk siwa SMA kelas X.  

Tabel 3. Menunjukkan persentase dari 

respon guru melalui angket yang diberikan 

kepada guru matematika di SMA 

Muhammadiyah 5 Yogyakarta yang disajikan 

dalam bentuk tabel. Banyak butir pertanyaan 

pada angket guru yaitu 8 butir soal. Pada 

penelitian ini diambil 2 guru matematika yang 

dijadikan sampel dalam menganalisis  

kebutuhan buku ajar matematika berbasis 

penemuan terbimbing untuk siwa SMA kelas 

X.  

Berdasarkan respon guru mata pelajaran 

matematika menunjukkan perlunya buku ajar 

matematika yang dapat mempermudah belajar 

siswa dengan model penemuan terbimbing. 

Sama halnya pada respon siswa juga 

menunjukkan perlunya buku ajar matematika 

yang dapat digunakan untuk melakukan 

penemuan konsep / rumus secara lebih mudah 

dan menarik yaitu sebesar 91,67 %, selain itu 

juga terlihat bahwa buku ajar yang digunakan 

selama ini kurang menarik terlihat dari respon 

siswa hanya 47,92 % yang menyatakan 

menarik.  

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

diuraikan diatas maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa siswa dan guru matematika 

di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta 

membutuhkan buku ajar matematika yang 

dapat membuat siswa lebih mudah menemukan 

konsep dan mempermudah guru dalam 

membimbing siswa saat proses belajar 

mengajar dimana buku ajar tersebut adalah 

buku ajar berbasis penemuan terbimbing. 

Berdasarkan hasil penelitian, presentase 

kebutuhan siswa terhadap buku ajar 

matematika berbasis penemuan terbimbing  

mencapai 91,67 % dan persentase kebutuhan 

guru terhadap buku ajar mencapai 100% dari 

presentase maksimal 100%. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar  membuat busana pria pada peserta didik  

kelas XI Busana Butik 3 SMK Negeri 2 Gedangsari dengan menerapkan  model pembelajaran Tutor 

Sebaya. Penelitian dilakukan di SMK Negeri 2 Gedangsari Gunungkidul. Jenis penelitian adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dengan subyek 25 peserta didik.  Penelitian ini dilaksanakan 

dalam 2 siklus dimana setiap siklus terdiri dari 3 pertemuan, mulai  bulan Agustus dan berakhir 

bulan Oktober. Setiap siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi dan  Refleksi .Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah  Observasi, Tes hasil belajar dan Dokumentasi .Indikator 

keberhasilan dalam penelitian ini adalah  terdapat peningkatan hasil belajar yang ditunjukkan 

dengan rata-rata nilai tes. Hipotesis dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Tutor sebaya 

dapat meningkatkan hasil belajar membuat busana pria pada peserta didik kelas XI Busana Butik 3 

SMK Negeri 2 Gedangsari pada materi menjahit bagian-bagian busana. Hasil penelitian  sebelum 

diberikan perlakuan  nilai rata-rata peserta didik adalah 77 ,28. Pada siklus I, nilai rata-rata  peserta 

didik  79,96. Pada siklus I ini terjadi peningkatan 2,68%. Pada siklus II, nilai rata-rata  peserta didik  

87,72 . Pada siklus II ini terjadi peningkatan sebesar 7,76%. Berdasarkan hasil pra siklus, siklus I, 

dan siklus II dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Tutor Sebaya dapat meningkatkan hasil 

belajar membuat busana pria.  

Kata Kunci: Hasil belajar, Tutor Sebaya, Menjahit bagian-bagian busana 

 

A. PENDAHULUAN 

Perkembangan Ilmu pengetahuan dan 

Teknologi (IPTEK) dari waktu kewaktu 

semakin pesat. Perkembangan tersebut perlu 

diikuti dengan perubahan-perubahan positif 

dalam dunia pendidikan, khususnya dalam 

lingkup pembelajaran. Berbagai metode 

pembelajaran inovatif dapat diterapkan dalam 

rangka menjawab tuntutan perubahan yang 

terjadi. Guru sebagai pengelola kegiatan 

belajar mengajar perlu memunculkan banyak 

variasi mengajar. Situasi proses belajar 

mengajar harus mengaktifkan peserta didik, 

guru sebagai fasilitator akan banyak 

memunculkan ide-ide kreatif yang bisa 

dikembangkan peserta didik.  

Kenyataannya yang  dijumpai  peserta 

didik kelas XI Busana Butik 3 SMKN 2 

Gedangsari hasil praktiknya masih kurang 

benar tekniknya, ukurannya kurang tepat, 

kurang rapi dan tidak bersih dalam menjahit 

busana pria, ,berikut gambaran sekilas 

keadaan peserta didik dalam pembelajaran 

membuat busana pria : (1). Diruang kelas 

terdapat 40% (10) peserta didik  kurang aktif, 

(2). 48% (12) peserta didik tidak konsentrasi 

saat pembelajaran berlangsung.(3). 16% (4) 

peserta didik tidak mengerjakan tugas yang 

diberikan guru saat pembelajaran 

berlangsung.(4). Model pembelajaran yang 

digunakan guru kurang bervariasi.    

mailto:sugeng.smpn1kls@gmail.com
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Untuk mewujudkan pembelajaran 

membuat busana pria yang efektif, maka 

perlu dilakukan tindakan untuk mengatasinya. 

Penerapan metode Tutor Sebaya kiranya 

dipandang tepat karena pendekatan ini 

merupakan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan seorang peserta didik kepada 

peserta didik lainnya dan salah satu peserta 

didik itu lebih memahami materi 

pembelajaran.  

Berdasarkan latar belakang yang telah 

dikemukakan, maka  rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakah 

meningkatkan hasil belajar peserta didik 

terhadap mata pelajaran membuat busana pria 

melalui model pembelajaran Tutor Sebaya  

pada peserta didik kelas XI Busana Butik 3 di  

SMKN 2 Gedangsari tahun pelajaran 

2016/2017? 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik 

terhadap mata pelajaran membuat busana pria 

melalui model pembelajaran tutor sebaya 

pada peserta didik kelas XI Busana Butik 3 di 

SMKN 2 Gedangsari tahun pelajaran 

2016/2017.  

Manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Bagi Guru: 

a. Hasil penelitian ini dapat memperluas 

pengetahuan tentang hasil belajar dan 

model pembelajaran Tutor Sebaya 

b. Dapat dijadikan dasar bagi guru 

dalam meningkatkan kualitas proses 

belajar mengajar dengan 

memperhatikan  hasil belajar serta 

ketrampilan mengajar guru. 

2. Bagi Peserta didik: 

a. Meningkatkan hasil belajar  pada 

mata pelajaran membuat busana pria 

3. Bagi sekolah: 

a. Meningkatkan hasil belajar peserta 

didik 

b. Sebagai satu masukan  untuk 

mengetahui hambatan dan kelemahan 

penyelenggaraan pembelajaran 

membuat busana pria. 

c. Untuk memperbaiki dan mengatasi 

masalah-masalah pembelajaran yang 

dihadapi di kelas. 

 

B. KAJIAN LITERATUR 

1. Metode Pembelajaran Tutor 

Sebaya  
Kata metode berasal dari bahasa 

yunani methodos. Menurut sumitro 

(1997:76), metode adalah cara yang teratur 

untuk mencapai tujuan. Metode 

pendidikan adalah cara-cara yang dipakai 

oleh orang atau sekelompok orang untuk 

membimbing anak/peserta didik sesuai 

dengan perkembangannya kearah tujuan 

yang hendak dicapai. Tujuan dari metode 

adalah untuk mencapai target yang sudah 

ditentukan baik perorangan ataupun 

kelompok. Metode dilakukan supaya 

proses pembelajaran berjalan optimal. 

Metode Tutor Sebaya adalah suatu 

metode pembelajaran yang dilakukan 

dengan cara memberdayakan siswa yang 

memiliki daya serap tinggi dari kelompok 

siswa itu sendiri untuk menjadi tutor bagi 

teman-temannya, dimana siswa yang 

menjadi tutor bertugas untuk memberikan 

materi belajar dan latihan kepada teman-

temannya (tutte) yang belum faham 

terhadap materi/latihan yang diberikan 

guru dengan dilandasi aturan yang sudah 

disepakati bersama dengan kelompok 

tersebut, sehingga akan terbangun suasana 

belajar kelompok yang bersifat kooperatif 

bukan kompetitif (Ida Prihantina,2013: 

12). 

Pembelajaran teman/tutor sebaya 

adalah pembelajaran yang terpusat pada 

siswa, dalam hal ini siswa belajar dari 

siswa lain yang memiliki status umur, 

kematangan/harga diri yang tidak jauh 

berbeda dari dirinya sendiri, sehingga anak 

tidak merasa begitu terpaksa untuk 

menerima ide-ide dan sikap dari “gurunya” 

yang tidak lain adalah teman sebayanya itu 

sendiri. Dalam tutor sebaya teman yang 

lebih pandai memberikan bantuan belajar 

kepada teman-teman sekelasnya disekolah. 

Bantuan belajar oleh teman sebaya dapat 

menghilangkan kecanggungan, bahasa 

teman sebaya lebih mudah dipahami, 

selain itu dengan teman sebaya tidak ada 

rasa enggan, rendah diri malu, dan 

sebagainya, sehingga diharapkan siswa 

yang kurang paham tidak segan-segan 

untuk mengungkapkan kesulitan-kesulitan 

yang dihadapinya (Suherman, 2003:277) 

Sintak pembelajaran tutor sebaya: 
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1. Memilih materi sesuai dengan 

Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar. 

2. Membagi siswa menjadi kelompok-

kelompok kecil yang hiterogen, 

sebanyak sub-sub materi yang akan 

disampaikan guru. Siswa-siswa 

pandai disebar dalam setiap 

kelompok dan bertindak sebagai tutor 

sebaya. 

3. Masing-masing kelompok diberi 

tugas mempelajari satu bab materi. 

Setiap kelompok dipandu oleh siswa 

yang pandai sebagai tutor sebaya 

4. Beri mereka waktu yang cukup, baik 

di dalam kelas maupun diluar kelas 

5. Setiap kelompok melalui wakilnya 

menyampaikan sub materi sesuai 

dengan tugas yang telah diberikan. 

Guru bertindak sebagai nara sumber 

utama. 

6. Setelah kelompok menyampaikan 

tugasnya secara berurutan sesuai 

dengan urutan sub materi, beri 

kesimpulan dan klarifikasi 

seandainya ada pemahaman siswa 

yang perlu diluruskan. 

2. Membuat Busana Pria 

 Membuat Busana Pria adalah 

Kompetensi yang harus dipelajari peserta 

didik Busana Butik kelas XI . Pokok 

bahasan dalam penelitian ini adalah 

menjahit bagian-bagian busana pria yaitu 

Menempelkan bahan pengeras (tengah 

muka/lidah, daun dan khaki kerah, 

manset, belahan manset), menjahit saku, 

menjahit kerah, menjahit belahan manset 

pada kedua lengan, menyambung pas 

bahu belakang dengan badan depan, 

memasang kerah pada badan, memasang 

kerung lengan pada badan, menyambung 

sisi lengan dengan badan dan memasang 

manset ke lengan.  

 

3. Kerangka Berpikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor dari siswa : 

Kurang termotivasi, kurang 

aktif,kurang konsentrasi, 

tidak mengerjakan tugas 

Faktor dari guru 

Penggunaan model pembelajaran 

kurang tepat..Pembelajaran 

menggunakan metode 

konvensional (menulis, 

mendengar, demonstrasi) PTK : 

Penerapan Model 

Pembelajaran Tutor sebaya 

       Kondisi Awal 
             Prestas hasil  belajar rendah, 

          Nilai rata-rata = 77,28 

Siklus I 

Planning 

Acting 

Observing 

Reflecting 

Siklus II 

Planning 

Acting 

Observing 

Reflecting 

Kondisi Akhir  

Diduga hasil belajar membuat busana 

pria  dapat meningkat 
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4. Hipotesis Tindakan 

  Berdasarkan kajian teori dan 

kerangka teori diatas maka dapat 

dirumuskan hipotesa sebagai berikut: 

bahwa melalui metode tutor sebaya dapat 

meningkatkan hasil  belajar membuat 

busana pria siswa kelas XI Busana Butik 

3 SMKN 2 Gedangsari Tahun Ajaran 

2016/2017. 

 

C. METODOLOGI PENELITIAN 

1. Subyek dan Tempat Penelitian 

  Subyek penelitian tindakan 

kelas ini adalah peserta didik kelas XI 

Busana Butik 3 SMK Negeri 2 

Gedangsari, Gunungkidul yang berjumlah 

25 peserta didik yang terdiri dari 23 

perempuan dan 2 laki-laki. 

 Penelitian ini dilakukan di SMK 

Negeri 2 gedangsari kabupaten Gunungkidul. 

Waktu penelitian ini berlangsung antara bulan 

Agustus sampai bulan Oktober 2016. 

Pelaksanaan penelitian Tindakan Kelas 

merupakan suatu rangkaian siklus yang 

berkelanjutan. Siklus pelaksanaan tersebut 

dapat dilukiskan seperti berikut ini. 

 

 
    Gambar 1. Model Kemmis dan McTaggart  

Keterangan :  

Plan I : Perencanaan I 

Act &Observe I  : Tindakan dan Observasi I 

Reflect I : Refleksi I 

Plan II : Rencana Ferevisi I 

Act &Observe II  : Tindakan dan Observasi II 

Reflect II : Refleksi II 

 

2.Indikator Keberhasilan Tindakan 

 Tindakan pengajaran 

dinyatakan berhasil apabila rata-rata 

nilai hasil belajar membuat busana 

pria mengalami peningkatan. 

3.Langkah-langkah Penelitian 

  Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas (PTK) yang direncanakan 

dalam 2 (dua) siklus. Tiap siklus terdiri dari 
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4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi. 

4.Alat Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah  tes 

praktik belajar membuat busana pria sebagai 

instrumen utama,  observasi  dan 

dokumentasi sebagai instrumen pendukung. 

Instrumen data sesuai dengan Standar 

kompetensi dan Kompetensi Dasar , 

instrumen soal ini telah divalidasi dengan 

cara diberikan kepada guru sejawat, setelah 

instrumen tersebut tidak ada masalah sudah 

sesuai dengan bahasa yang baik dan benar, 

sesuai dengan Ejaan yang disempurnakan 

maka instrumen soal dinilai baik dan valid 

sehingga dapat digunakan untuk 

pengumpulan data. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini ada dua yaitu analisis data 

kuantitatif dan analisis data deskriptif 

kualitatif.  

D. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 

2016 di SMK Negeri 2 Gedangsari. Hasil 

penelitian ini adalah terdapat peningkatan 

hasil belajar Membuat Busana Pria dengan 

penerapan metode pembelajaran Tutor Sebaya 

pada kelas XI Busana Butik 3. Peningkatan 

hasil belajar ini tampak dari peningkatan 

persentase aktivitas belajar peserta didik dan 

peningkatan nilai rata-rata peserta didik. 

 

Tabel 1.1.  Aktivitas Belajar Kondisi Siklus I 

N0 Kualifikasi Aktif 

bertanya 

Persentase Aktif menjawab 

pertanyaaan 

Persentase 

1 Kurang 12 48 11 44 

2 Cukup 5 20 5 20 

4 Baik 8 32 9 36 

Jumlah 25 100 25 100 

 

Tabel 1.2.  Aktivitas Belajar Kondisi Siklus I 

N0 Kualifikasi Bekerjasama 

dengan peserta 

didik lain 

Persentase Aktif 

mengerjakan 

tugas 

Persentase 

1 Kurang 9 36 9 36 

2 Cukup 7 28 8 32 

4 Baik 9 36 8 32 

Jumlah 25 100 25 100 

 

Tabel 2.1.  Aktivitas Belajar Kondisi Siklus II 

N0 Kualifikasi Aktif 

bertanya 

Persentase Aktif menjawab 

pertanyaaan 

Persentase 

1 Kurang 2 8 2 8 

2 Cukup 8 32 11 44 

4 Baik 15 60 12 48 

Jumlah 25 100 25 100 

 

Tabel 2.2.  Aktivitas Belajar Kondisi Siklus II 

N0 Kualifikasi Bekerjasama 

dengan peserta 

didik lain 

Persentase Aktif 

mengerjakan 

tugas 

Persentase 

1 Kurang 0 0 0 0 

2 Cukup 11 44 5 20 

4 Baik 14 56 20 80 

Jumlah 25 100 25 100 
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Tabel 3. Nilai rata-rata hasil belajar peserta didik antar siklus 

 

No. Nilai Hasil 

Belajar 

Pra Siklus Predikat Siklus 

I 

Predikat Siklus 

II 

Predikat 

1 Rata-rata 77,28 Kompeten 79,96 Kompeten 87,72 Kompeten 

2 Nilai Terendah 77 
 

78 
 

85 
 

3 Nilai Tertinggi 78 
 

85 
 

95 
 

4 Peningkatan 
  

2,68% 
 

7,76% 
 

 

       

Grafik I.  Rata-rata nilai hasil belajar peserta didik antar siklus 

 
 

 

 

Tabel 4. Nilai rata-rata hasil belajar peserta didik secara kelompok 

 

No. Nilai Hasil 

Belajar 

Siklus I Predikat Siklus II Predikat 

1 Rata-rata 82 Kompeten 87,72 
Kompeten 

 

2 Nilai Terendah 80 
 

88 
 

3 Nilai Tertinggi 85 
 

95 
 

4 Peningkatan 
  

10% 
 

 

        

 

Grafik 2.  Rata-rata nilai hasil belajar peserta didik antar siklus 
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Kenaikan prosentase hasil belajar 

peserta didik pada pra siklus ke siklus I 

menunjukkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran Tutor Sebaya dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik, 

meskipun pada siklus I kenaikan 

prosentase rata-rata hasil belajar peserta 

didik tidak signifikan, dan belum 

memenuhi indicator keberhasilan 

penelitian yaitu nilai rata-rata hasil belajar 

sebesar 82.Nilai rata-rata pada pra siklus 

sebesar 77,28 sedangkan nilai rata-rata 

siklus I sebesar 79,96. Berdasarkan hasil 

rata-rata dari pra siklus ke siklus I diatas , 

hasil belajar peserta didik mengalami 

peningkatan 2,68%. Hal ini disebabkan 

karena peserta didik kurang aktif dalam 

bertanya, kurang aktif dalam bekerjasama 

dan kurang aktif dalam mengerjakan 

tugas. 

Peningkatan prosentase hasil 

belajar peserta didik siklus ke II 

mengalami peningkatan secara signifikan, 

dimana nilai rata-rata pada siklus II 

menjadi 87,72. Meningkatnya hasil belajar 

peserta didik yang signifikan disebabkan 

bahwa proses pembelajaran sudah sangat 

baik yaitu guru memberikan motivasi yang 

sangat baik, guru member materi yang 

relevan, guru menguasai kelas dengan 

baik, guru menggunakan alat peraga dan 

media pembelajaran yang menarik 

perhatian peserta didik, guru member 

evaluasi diakhir pembelajaran dan 

memberikan penghargaan bagi siswa yang 

bagus dalam praktiknya serta peserta didik 

dalam mengerjakan tugas dengan 

semangat dan percaya diri. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar diantaranya faktor 

pendekatan belajar, yaitu jenis upaya 

belajar peserta didik  meliputi strategi dan 

metode yang digunakan peserta didik 

untuk melakukan kegiatan pembelajaran 

serta materi-materi pelajaran. Ini dapat 

diartikan, salah satu faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar adalah model 

pembelajaran.  

 

 

 

 

E. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasannya maka dapat disimpulkan  

penerapan model pembelajaran Tutor 

sebaya dapat meningkatkan hasil  belajar 

peserta didik  kelas XI Busana Butik 3 

SMK Negeri 2 Gedangsari. Hasil 

penelitian sebelum diberikan perlakuan 

nilai rata-rata 77,28.pada siklus I, nilai 

rata-rata peserta didik 79,96.Pada siklus i 

ini terjadi peningkatan 2,68%. Pada siklus 

II, nilai rata-rata peserta didik 87,72. Pada 

siklus II ini terjadi peningkatan sebesar 

7,76%. 

2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian inovasi 

pembelajaran ini, penulis memberikan 
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saran supaya hasil inovasi ini dapat 

dijadikan inspirasi guru-guru lainnya, 

untuk mengembangkan metode inovasi 

lainnya seorang guru harus lebih kreatif 

dalam melaksanakan proses pembelajaran 

karena cakupan materi lebih banyak dan 

luas. Dengan demikian materi pelajaran 

menjadi mudah dipahami oleh peserta 

didik terutama praktik, sehingga hasilnya 

lebih berkualitas.  
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Abstrak 

Topi Berangka untuk Niteni-Niroke-Nambahi dalam pembelajaran Deskripsi Fisik Manusia adalah 

untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam mendeskripsikan fisik manusia. Metode ini 

merupakan inovasi pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik yang diterapkan 

pada 35 peserta didik kelas X Busana Butik 2 SMKN 2 Gedangsari pada materi deskripsi fisik 

manusia dengan menerapkan Topi Berangka untuk Niteni-Niroke-Nambahi. Teknik analisis data 

yang digunakan analisis perbandingan artinya membandingkan data nilai kemampuan sebelum 

perlakuan dengan setelah perlakuan. Hasil implementasi menunjukkan hasil yang signifikan untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mendeskripsikan fisik manusia sebelum menerapkan 

Topi Berangka yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal hanya 15 peserta didik (49,9%)  dan 

yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal sebanyak 20 peserta didik (57, 14%) sedangkan 

nilai setelah menerapkan Topi Berangka mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu 

jumlah peserta didik yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal hanya 2 peserta didik 

(5,71%) dan siswa yang nilainya mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal yaitu 33 peserta didik 

(94,28%). Dengan menggunakan Topi Berangka peserta didik lebih cepat memahami tentang materi 

deskripsi fisik manusia, dengan menerapkan Topi Berangka peserta didik lebih aktif, menyenangkan 

dan semangat dalam mengikuti pelajaran. Setelah dilakukan analisis data dapat disimpulkan bahwa 

penerapan Topi Berangka untuk Niteni-Niroke-Nambahi dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran bahasa Inggris kelas X Busana Butik 2 materi deskripsi fisik manusia 

SMKN 2 Gedangsari semester gasal tahun pelajaran 2016/2017. 

Kata Kunci: topi berangka, niteni-niroke-nambahi, deskripsi fisik manusia.   

A. PENDAHULUAN 

  Pendidikan merupakan salah 

satu unsur yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia dan menentukan 

aspek-aspek kehidupan lainnya. Oleh 

karena itu, pengelolaan pendidikan perlu 

mendapat prioritas dan perhatian yang 

serius oleh segenap jajaran masyarakat, 

sekolah dan pemerintah. Hal ini 

ditegaskan dalam Undang-Undang 

tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 1 ayat 10, disebutkan bahwa satuan 

pendidikan adalah kelompok layanan 

pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan pada jalur formal, non 

formal, dan informal pada setiap jenjang 

dan jenis pendidikan. Ini berarti 

tanggung jawab pendidikan saling terkait 

satu sama lain. Sejalan dengan Tri Pusat 

Pendidikan menurut Dewantara tentang 

pembelajaran di keluarga, sekolah, 

masyarakat. Dengan ketiga unsur yang 

saling sinergis diharapkan prestasi 

belajar siswa dapat lebih baik. 

  Pendekatan yang digunakan 

dalam pembelajaran bahasa Inggris  di 

sekolah pada saat ini menggunakan 

pendekatan konvensional. Hingga saat 

ini mata pelajaran bahasa inggris yang 

diterima anak - anak sekolah dipandang 

belum mampu mencapai hasil belajar 

yang baik. Padahal kebanyakan orang tua 

sadar betapa pentingnya bahasa inggris 

untuk masa depan putra putri mereka 

(buchori, 2000:59). Permasalahan masih 

rendahnya hasil belajar pada mata 

mailto:supintama@gmail.com
mailto:sugeng.smpn1kls@gmail.com
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pelajaran bahasa inggris dipengaruhi 

beberapa faktor, antara lain prasarana, 

guru, siswa dan pola pembelajaran. 

Hingga saat ini sebagian guru 

menggunakan pola pembelajaran 

konvensional yang hasilnya hanya 

mencapai 42,9%. Pembelajaran dengan 

pola konvensional dalam pelaksanaanya 

siswa diminta memperhatikan bacaan 

guru dari suatu bacaan atau teks dan 

siswa menirukan kemudian guru 

menterjemahkan teks atau bacaan dan 

siswa diberikan tugas untuk menjawab 

pertanyaan pertanyaan yang 

berberkenaan dengan teks. Siswa tidak 

 mampu mencapai tingkat psikomotorik 

tetapi hanya sampai pada tingkatan 

kognitif.  

Melihat kenyataan tersebut guru perlu 

mengadakan berbagai upaya dan 

mencoba berbagai pola pembelajaran 

yang bervariasi agar siswa tidak bosan 

dan jenuh mengikuti mata pelajaran 

bahasa inggris, guru perlu 

mengedepankan proses belajar mengajar 

dengan pola pembelajaran yang dapat 

menarik minat dan motivasi siswa 

berbagai pihak sering kali 

menganggap bahwa mengajarkan tata 

bahasa (grammar) merupakan 

pemborosan waktu (waste of time ) dan 

bahkan membosankan (boring). 

  Ditilik dari sejarah 

perkembangan pembelajaran bahasa, 

telah terjadi berbagai upaya untuk 

mewujudkan metode pembelajaran yang 

lebih baik. Upaya Mencari metode 

pembelajaran yang lebih baik selalu 

didasari atas kritik terhadap kekurangan 

metode pembelajaran yang telah ada 

sebelumnya. Sebagai contoh, Grammar 

Translation Method yang menekankan 

pada pengajaran membaca, tatabahasa, 

dan kosakata dianggap kurang efektif 

dalam membekali siswa dengan 

kemampuan komunikatif. Dengan dasar 

kritik inilah maka muncullah metode 

pembelajaran bahasa yang lainnya 

seperti Direct Method, yang menekankan 

pada menggunakan bahasa yang 

dipelajari dalam berkomunikasi. Dierct 

Method juga akhirnya menuai kritik, dan 

lahirlah Audio-Lingual Method, The 

Silentway, Suggestopedia, Community 

 Language, Communicative Approach, 

hingga Total Physical Response. 

Kehadiran Total Physical Response pun 

menuai kritik. 

Sejalan dengan perkembangan jaman 

muncullah gagasan untuk 

mengembangkan proses pembelajaran 

Dewantara dengan konsep Niteni, 

Niroke, Nambahi yang dikombinasi 

dengan penerapan model pembelajaran 

Numbered Heads Together. Dengan 

inovasi antara konsep pembelajaran Ki 

Hajar Dewantara dengan Model 

Pembelajaran Numbered Heads 

Together, saya memberi nama “Topi 

Berangka untuk Niteni-Niroke-

Nambahi”. Dengan penerapan model 

pembelajaran Topi Berangka untuk 

Niteni-Noroke-Nambahi dalam 

pembelajaran deskripsi fisik manusia 

maka proses belajar mengajar dapat 

berjalan efektif dan menyenangkan. 

Memperhatikan dampak positif berbagai 

kajian tentang konsep Pembelajaran 

Dewantara dan model NHT dalam 

menunjang pembelajaran di sekolah, 

tidak berlebihan jika di sekolah – sekolah 

ditanah air juga memiliki prospek masa 

depan yang memungkinkan untuk 

mengimplementasikan Pembelajaran 

dengan Topi Berangka untuk Niteni-

Niroke-Nambahi dalam menunjang 

pembelajaran. 

Dengan metode pembelajaran 

menggunakan Topi Berangka untuk 

Niteni-Niroke-Nambahi akan membawa 

perubahan terhadap hasil belajar bahasa 

inggris yang terjadi di SMK Negeri 2 

Gedangsari dibanding dengan 

menggunakan metode konvensional. 

Metode pembelajaran dengan Topi 

Berangka untuk Niteni-Niroke-Nambahi 

memiliki fungsi penunjang yang sangat 

efektif di dalam proses penyampaian 

informasi dalam pembelajaran. 

Memperhatikan atau mencermati 

implementasi dari niteni, menirukan, 

mengembangkan atau menambahi 

implementasi dari nambahi, dengan pola 

pembelajaran mencermati kemudian 

menirukan dilanjutkan dengan 

mengembangkan dari materi yang 
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diberikan oleh guru akan lebih maksimal 

hasilnya. 

Penggunaan metode pembelajaran 

dengan Topi Berangka untuk Niteni-

Niroke-Nambahi mempunyai kekuatan 

untuk mendorong dan meningkatkan 

motivasi, memberikan peluang pada 

siswa untuk memperhatikan, 

mencermati, menirukan, serta 

mengembangkan, menambah-nambahi 

diharapkan dapat mempengaruhi hasil 

belajar mata pelajaran bahasa inggris 

pada materi deskripsi fisik manusia.  

  Berdasarkan hal di atas, maka 

dibuatlah makalah hasil kajian tentang 

penerapan metode pembelajaran dengan 

Topi Berangka untuk Niteni-Niroke-

Nambahi pada pembelajaran deskripsi 

fisik manusia pada pembelajaran bahasa 

inggris, dengan tujuan metode itu dapat 

diterapkan di berbagai jenjang 

pendidikan, sehingga menghasilkan 

output yang lebih baik dari sebelumnya. 

  

B. LANDASAN TEORI 

1. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah hasil yang 

dicapai oleh seseorang setelah ia 

melakukan perubahan belajar, baik 

di sekolah maupun di luar sekolah. 

 Istilah prestasi belajar terdiri 

dari dua suku kata, yaitu prestasi dan 

belajar. Istilah prestasi di dalam 

Kamus Ilmiah Populer (Adi Satrio, 

2005: 467) didefinisikan sebagai 

hasil yang telah dicapai. Noehi 

Nasution (1998: 4) menyimpulkan 

bahwa belajar dalam arti luas dapat 

diartikan sebagai suatu proses yang 

memungkinkan timbulnya atau 

berubahnya suatu tingkah laku 

sebagai hasil dari terbentuknya 

respon utama, dengan syarat bahwa 

perubahan atau munculnya tingkah 

baru itu bukan disebabkan oleh 

adanya kematangan atau oleh adanya 

perubahan sementara karena sesuatu 

hal. 

 Pengertian yang lebih umum 

mengenai prestasi belajar ini 

dikemukakan oleh Moh. Surya 

(2004:75), yaitu “prestasi belajar 

adalah hasil belajar atau perubahan 

tingkah laku yang menyangkut ilmu 

pengetahuan, keterampilan dan sikap 

setelah melalui proses tertentu, 

sebagai hasil pengalaman individu 

dalam interaksi dengan 

lingkungannya”. 

 Pengertian prestasi belajar 

sebagaimana tercantum dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (2001:895) 

“Prestasi balajar adalah penguasaan 

pengetahuan atau keterampilan yang 

dikembangkan melalui mata 

pelajaran, lazimnya ditunjukan 

dengan nilai yang diberikan oleh 

guru”. 

 Menurut I.L Pasaribu dan B. 

Simanjuntak (1983:91) menyatakan 

bahwa “prestasi belajar adalah isi 

dan kapasitas seseorang. Maksudnya 

adalah hasil yang diperoleh 

seseorang setelah mengikuti 

pendidikan ataupun pelatihan 

tertentu. Ini bisa ditentukan dengan 

memberikan tes pada akhir 

pendidikan itu”. 

 Sedangkan Winkel (Sunarto, 

2012) mengemukakan bahwa 

prestasi belajar merupakan bukti 

keberhasilan yang telah dicapai oleh 

seseorang. Maka prestasi belajar 

merupakan hasil maksimum yang 

dicapai oleh seseorang setelah 

melaksanakan usaha-usaha belajar. 

 Arif Gunarso (Sunarto, 2012) 

mengemukakan bahwa prestasi 

belajar adalah usaha maksimal yang 

dicapai oleh seseorang setelah 

melaksanakan usaha-usaha belajar. 

Prestasi dapat diukur melalui tes 

yang sering dikenal dengan tes 

prestasi belajar. 

 Dan lagi menurut Bloom 

(Sunarto, 2012) bahwa hasil belajar 

dibedakan menjadi tiga aspek yaitu 

Kognitif, Afektif dan Psikomotor. 

 Sedangkan menurut 

Muhibbin Syah (2008 : 141), 

“Prestasi belajar merupakan hasil 

dari sebagian faktor yang 

mempengaruhi proses belajar secara 

keseluruhan.” 

 Menurut Gagne (1985:40) 

menyatakan bahwa prestasi belajar 

http://belajarpsikologi.com/
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dibedakan menjadi lima aspek, yaitu 

: kemampuan intelektual, strategi 

kognitif, informasi verbal, sikap dan 

ketrampilan. 

 Menurut Drs. H. Abu 

Ahmadi menjelaskan Pengertian 

Prestasi Belajar sebagai berikut: 

Secara teori bila sesuatu kegiatan 

dapat memuaskan suatu kebutuhan, 

maka ada kecenderungan besar 

untuk mengulanginya. Sumber 

penguat belajar dapat secara 

ekstrinsik (nilai, pengakuan, 

penghargaan) dan dapat secara 

ekstrinsik (kegairahan  untuk 

menyelidiki,  mengartikan situasi). 

adalah hasil yang dicapai oleh 

seseorang setelah ia melakukan 

perubahan belajar, baik di sekolah 

maupun di luar sekolah. 

 Dari pendapat para ahli diatas 

dapat disimpulkan bahwa prestasi 

belajar adalah perubahan tingkah 

laku mencakup tiga aspek (kognitif, 

afektif dan motorik) seperti 

penguasaan, penggunaan dan 

penilaian berbagai pengetahuan dan 

ketrampilan sebagai akibat atau hasil 

dari proses belajar dengan faktor-

faktor yang mempengaruhinya yang 

tertuang dalam bentuk nilai yang di 

berikan oleh guru. 

 

2. Topi Berangka 

Topi Berangka ini sumber pokoknya 

dari model pembelajaran Numbered 

Heads Together yang dimodifikasi 

sehingga pembelajaran lebih efektif 

dan menyenangkan. Topi berangka 

berfungsi untuk mengurutkan 

kegiatan siswa pada suatu konsep 

pembelajaran. Numbered Heads 

Together adalah suatu Model 

Pembelajaran yang lebih 

mengedepankan kepada aktifitas 

siswa dalam mencari, mengolah, dan 

melaporkan informasi dari berbagai 

sumber yang akhirnya 

dipresentasikan di depan kelas 

(Rahayu, 2006). 

 

 

3. Teks deskriptif  tentang Fisik 

Manusia 

Teks deskripsi adalah sebuah 

paragraf dimana gagasan utamanya 

disampaikan dengan cara 

menggambarkan secara jelas obyek, 

tempat, atau peristiwa yang sedang 

menjadi topik kepada pembaca. 

Ahmad Manarul Hakim dalam 

http://www.yuksinau.com/2016/07/te

ks-deskripsi-pengertia-struktur-

contoh.html. Jadi deskripsi fisik 

manusia adalah cara 

menggambarkan secara jelas tentang 

manusia meliputi tinggi, bobot, 

kekhususan fisik, ekspresi wajah. 

 

 

4. Niteni-Niroke-Nambahi 

Mardjuki (dalam Harefa, 2002:31) 

seorang penulis kreatif dari 

Yogyakarta di tahun 80-an, definisi 

dari Niteni-Niroke-Nambahi adalah 

mengamati diartikan sebagai 

kegiatan melihat dengan cermat dan 

teliti mengenai sebuah obyek. 

Menirukan dalam konteks 

pembelajaran adalah berimajinasi 

tentang apa, siapa, dimana, kapan, 

mengapa peristiwa itu terjadi dan 

bagaimana akibatnya akhirnya 

meniru pola yang berbeda dengan 

yang dilihatnya dengan berbagai 

pola dan variasi.  Menambahi 

adalah memberikan warna khas 

terhadap pekerjaannya sehingga 

lebih lengkap dan berbeda dengan 

obyek tiruannya. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian  

Berdasarkan data hasil aplikasi 

penggunaan metode pembelajaran 

Topi Berangka untuk Niteni-Niroke-

Nambahi menunjukkan nilai yang 

signifikan dibanding sebelum 

menggunakan metode pembelajaran 

tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan 

data nilai pada tabel 3.1 sebagai 

berikut: 

 

 

 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-prestasi-belajar/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-prestasi-belajar/
http://belajarpsikologi.com/
http://www.yuksinau.com/2016/07/teks-deskripsi-pengertia-struktur-contoh.html
http://www.yuksinau.com/2016/07/teks-deskripsi-pengertia-struktur-contoh.html
http://www.yuksinau.com/2016/07/teks-deskripsi-pengertia-struktur-contoh.html
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 Jumlah siswa Rata-rata Nilai terendah Nilai tertinggi Ketuntasan  

Sebelum 

mendapat 

perlakuan 

36 70,85 40 90 15/ 42,85% 

Setelah 

mendapat 

perlakuan 

36 85,91 70 100 
33/ 

94,28% 

Tabel 3.1 Daftar skor sebelum dan sesudah metode Topi Berangka untuk Niteni-Niroke-

Nambahi. 

 

 
Gambar 3.1 Diagram ketuntasan belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan metode 

Topi Berangka 

 

   
  Gambar 3.2 Diagram Persentase Ketuntasan Nilai Hasil Belajar 

 

Berdasarkan data tabel 3.1 

menunjukkan bahwa rata-rata nilai 

sebelum mendapatkan perlakuan 

metode Topi Berangka adalah 70,85 

dan rata-rata setelah mendapatkan 

perlakuan menjadi 85,91. Rata-rata 

sebelum perlakuan metode dan 

sesudah perlakuan mengalami 

peningkatan 15,06 atau 17,52%, dan 

nilai peserta didik sebelum 

menerapkan metode Topi Berangka 

Niteni-Niroke-Nambahi yang 

mencapai KKM hanya 15 peserta 

didik (42,85%) dan yang belum 

mencapai KKM sebanyak 20 peserta 

didik (57,14%) sedangkan nilai 

setelah menerapkan metode Topi 

Berangka untuk Niteni-Niroke-

Nambahi mengalami peningkatan 

yang signifikan yaitu peserta didik 

yang belum mencapai KKM hanya 2 

peserta didik (5,71%) dan peserta 

didik yang nilainya mencapai batas 

KKM yaitu 33 peserta didik 

(94,28%). Siswa yang tuntas 

sebelum perlakuan dan yang tuntas 

sesudah perlakuan meningkat 

51,43%. 

2. Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisis data yang 

telah dilakukan maka hasil belajar 

dengan model pembelajaran Topi 
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Berangka untuk Niteni-Niroke-

Nambahi telah berhasil sangat 

signifikan. Peningkatan prosentase 

yang memenuhi kriteria ketuntasan 

minimal sebelum dan sesudah 

mendapatkan perlakuan metode 

Topi Berangka adalah 51,43%. 

Penyebab peserta didik ada 

peningkatan yang signifikan dalam 

mendeskripsikan fisik manusia 

karena langkah-langkah yang ada 

dalam metode Topi Berangka. 

Langkah - langkah tersebut 

kombinasi antara konsep 

pembelajaran dan metode 

pembelajaran yang merupakan suatu 

inovasi baru. Langkah itu antara 

lain: 

 Siswa dibagi dalam 

kelompok, setiap siswa dalam 

kelompok mendapatkan nomor. 

Penomoran terdiri dari Niteni untuk 

nomor 1, Niroke untuk nomor 2, 

sedangkan nomor 3 untuk Nambahi. 

Dalam pembagian kelompok terdiri 

dari kemampuan siswa yang 

heterogen sehingga siswa yang 

kurang mampu dapat belajar dan 

mengikuti anak-anak yang sudah 

memahami materi. Hal ini 

menyebabkan anak yang tidak 

mencapai KKM dapat tuntas karena 

teman sekelompoknya. 

 Tahap yang kedua adalah 

penugasan, penugasan ini diberikan 

kepada peserta didik berdasarkan 

nomor. Untuk kelompok Niteni 

memberikan ciri-ciri yang akan 

digunakan untuk Niroke. Di sub 

Niroke siswa tidak hanya sekedar 

meniru atau jiplak saja tetapi 

disesuaikan dengan soal yang ada. 

Kemudian untuk siswa bernomor 3 

kelompok Nambahi bertugas untuk 

mengembangkan apa yang telah 

dibuat kelompok niteni dan niroke. 

Di langkah ini siswa kreatif dan 

kompak karena satu keatuan makna 

yang sinergis. Untuk nomor 1 

setelah niteni bertugas mencatat 

soal, kemudian untuk nomor 2 

setelah niroke memunyai tugas 

mengerjakan soal. Dan nomor 3 

setelah nambahi bertugas untuk 

melaporkan hasil pekerjaannya ke 

depan kelas serta 

menyimpulkannya. Pada tahap 

inilah yang sangat penting karena 

inti dari metode Topi Berangka ada 

di langkah ini. Siswa mengerjakan 

soal sesuai dengan tugas masing-

masing dan mengkomunikasikan 

dengan teman senomor di 

kelompoknya sehingga 

membutuhkan konsentrasi dan 

ketelitian.  

 Langkah berikutnya guru 

memberi kesempatan siswa untuk 

berkunjung dan bertanya kepada 

kelompok lain yang nomor dan 

tugasnya sama. Dalam kesempatan 

ini siswa dengan tugas yang sama 

bisa saling membantu atau 

mencocokkan hasil kerjasama 

mereka. Hasil belajar dapat 

meningkat di langkah ini karena 

siswa dapat berkomunikasi dengan 

temannya hal-hal yang belum jelas 

dan siswa mendapatkan pengalaman 

dari teman yang sebelumnya tidak 

dimengerti. 

 Siswa maju ke depan untuk 

melaporkan hasil diskusi dan 

menyimpulkannya dan kelompok 

lain untuk menanggapinya, siswa 

dipancing untuk mengutarakan 

jawaban yang tidak sama dengan 

kelompoknya sendiri. Pada bagian 

ini guru sebagai fasilitator dan 

meluruskan dari kesimpulan yang 

dibuat oleh masing-masing 

kelompok. Siswa terpupuk 

keberaniannya untuk 

mengungkapkan di depan orang 

banyak, berlatih untuk menjawab 

pertanyaan dan menyanggah 

jawaban yang sekiranya memang 

benar. Di langkah terakhir ini siswa 

mendapatkan pengalaman yang 

sangat besar dan penting bagaimana 

berbicara di depan orang banyak 

dengan menghargai pendapat orang 

lain. 
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D. SIMPULAN DAN SARAN 

I.  Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Penerapan model Topi Berangka 

sangat efektif dan signifikan 

ditinjau dari hasil belajar siswa 

pada materi deskripsi fisik 

manusia. 

2. Siswa mencapai peningkatan 

ketuntasan sebelum perlakuan 

metode dan setelah perlakuan 

metode sebesar 51,43%. 

II. Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut di 

atas, penulis mengemukakan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Bagi guru, hendaknya model 

pembelajaran Topi Berangka 

digunakan sebagai salah satu 

alternatif dalam pembelajaran 

bahasa inggris untuk membantu 

siswa dalam mengembangkan 

kemampuan menulis khususnya 

deskripsi fisik manusia. Namun 

dalam penerapannya harus 

diimbangi dengan perencanaan 

yang matang dan pengelolaan 

yang tepat agar suasana belajar 

semakin kondusif sehingga 

memperoleh hasil yang optimal. 

2. Bagi pembaca dan peneliti yang 

lain ingin mengembangkan 

penelitian lanjutan metode 

pembelajaran Topi Berangka 

yang berasal dari kombinasi 

konsep 3N dan model 

pembelajaran NHT sehingga 

terbentuk inovasi pembelajaran 

baru dengan nama “Topi 

Berangka untuk Niteni-Niroke-

Nambahi” hendaknya melakukan 

pengkajian yang lebih mendalam, 

seperti pembagian waktu sebaik 

mungkin agar proses 

pembelajaran sesuai dengan yang 

diharapkan. 
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Abstrak 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang ditemukan selama pra-penelitian, yaitu 

tingginya tingkat kecemasan siswa kelas VII C SMP Negeri 4 Wonosobo Tahun Ajaran 2016/2017. 

Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil pra-penelitian yang menunjukkan bahwa rata-rata tingkat 

kecemasan siswa 87,39 (tinggi). Sehingga penelitian ini bertujuan untuk  mengurangi kecemasan 

siswa kelas VII C SMP Negeri 4 Wonosobo Tahun Ajaran 2016/2017 dalam pembelajaran 

matematika menggunakan Problem Based Learning (PBL). Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas dengan desain yang dikembangkan oleh Kemmis & McTaggart yang terdiri dari 

empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah 

siswa kelas VII C SMP N 4 Wonosobo Tahun Ajaran 2016/2017, penelitian ini dilakukan dalam 2 

siklus pada bulan Oktober-November 2016. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, tes, dan angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kecemasan siswa 

pada siklus I menurun menjadi 85,89 (tinggi), dan pada siklus II menurun kembali menjadi 82,57 

(sedang). Serta diperoleh tingkat keterlaksanaan pembelajaran sebesar 88%. Sehingga dapat 

disimpulkan pembelajaran dengan menggunakan PBL dapat digunakan sebagai alternatif 

pembelajaran untuk menurunkan tingkat kecemasan siswa. 

Kata Kunci: kecemasan, problem based learning

1. PENDAHULUAN  

Pembelajaran matematika saat ini 

sejatinya menerapkan paham 

konstruktivisme dimana siswa dilibatkan 

secara aktif dalam proses pembelajaran. 

Hal tersebut sejalan dengan semangat  

Kurikulum 2013 bahwa seharusnya 

pembelajaran berpusat pada siswa.  

Meskipun demikian nampaknya siswa 

belum sepenuhnya terlibat aktif dalam 

pembelajaran matematika, dimana masih 

banyak siswa yang beranggapan bahwa 

matematika merupakan mata pelajaran 

yang menakutkan. Perasaan takut inilah 

yang menjadi cikal bakal adanya 

kecemasan yang berlebihan pada siswa.  

Berdasarkan pra penelitian yang telah 

dilakukan di SMP Negeri 4 Wonosobo 

dengan membagikan angket kecemasan 

siswa di Kelas VII C, diperoleh data 

kondisi awal tingkat kecemasan siswa 

yang ditunjukan pada Tabel 1. 

Table 1. Kondisi Awal Kecemasan 

Siswa Kelas VII C 

Kriteria Kecemasan Siswa 

Sangat tinggi 7,14% 

Tinggi 53,57% 
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Sedang 39,29% 

Rendah 0% 

Sangat rendah 0% 

Rata-rata 87,39 

Berdasarkan hasil tersebut diperoleh 

informasi bahwa siswa masih mempunyai 

tingkat kecemasan yang tinggi dengan 

rata-rata 87,39. Kecemasan yang tinggi 

ini perlu adanya suatu treatment 

(tindakan) yang tepat.  

Wu (Thijsse, 2002: 8) menegaskan 

penyebab dari kecemasan saat belajar 

matematika adalah ketidaktepatan dalam 

menerapkan model pembelajaran. 

Ketidaktepatan model yang digunakan 

menyebabkan munculnya kecemasan 

pada siswa (Arem, 2010: 20). Fakta 

umum yang dapat dijumpai di sekolah 

menengah adalah sebagian besar 

pengajaran matematika masih 

menerapkan paradigma lama melalui 

pembelajaran teacher centered tanpa 

banyak memperhatikan kemungkinan 

penerapan model pembelajaran lain yang 

memungkinkan siswa aktif dalam belajar. 

NCTM (2000, 18) menyebutkan 

bahwa guru mempunyai kewajiban untuk 

mendorong siswa agar berpikir, bertanya, 

menyelesaikan soal, mendiskusikan ide-

ide, strategi, dan penyelesaiannya. 

Pembelajaran yang berpusat pada guru 

akan menyebabkan siswa kurang aktif 

dalam pembelajaran sedangkan tujuan 

utama dalam proses pembelajaran adalah 

bagaimana siswa aktif ketika 

pembelajaran berlangsung. Paradigma 

pembelajaran yang berpusat pada siswa 

akan menciptakan  pembelajaran yang 

bermakna, dimana siswa didorong untuk 

membangun sendiri pengetahuannya, dan 

guru berperan sebagai fasilitator yang 

memberikan pelayanan kepada siswa 

untuk memudahkan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran.  

Salah satu model pembelajaran yang 

dapat digunakan adalah Problem Based 

Learning (PBL). PBL merupakan model 

pembelajaran yang menggunakan masalah 

sebagai titik awal pembelajaran. Dengan 

demikian siswa belajar suatu konsep dan 

prinsip sekaligus memecahkan masalah. 

Pembelajaran dengan model PBL 

mengubah arah interaksi pebelajaran yang 

berpusat pada guru kepada pembelajaran 

yang memungkinkan siswa terlibat aktif 

dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 

Guru berperan sebagai fasilitator, 

mediator yang menyajikan masalah dan 

scaffolding yang diperlukan siswa untuk 

mengkonstruksi pengetahuannya.  

Masalah-masalah yang digunakan di 

kelas diharapkan dapat membantu siswa 

untuk melakukan investigasi. Proses 

investigasi dapat memotivasi sisiwa untuk 

terlibat aktif mengkonstuksi pengetahuan 

yang dibutuhkan dan menumbuhkan sikap 

positif terhadap matematika dan 

mengurangi rasa kecemasan matematika. 

Siswa-siswa yang diajarkan dengan  

model PBL memiliki tujuan instrinsik 

tingkat tinggi, dapat memaknai tugas-

tugas, menggunakan elaborasi sebagai 

strategi belajar, dapat berfikir kritis, 

memeiliki keyakinan terhadap 

metakognisinya dan menjadi pelajar yang 

mandiri (Sungur & Tekkaya, 2006: 307).  

Berdasarkan uraian di atas, maka 

peneliti perlu untuk mengadakan 

penelitian tindakan kelas sebagai upaya 

untuk menurunkan tingkat kecemasan 

siswa kelas VII C SMP Negeri 4 
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Wonosobo Tahun Pelajaran 2016/2017 

dengan menggunakan model PBL. 

Sehingga diharapkan hasil penelitian ini 

dapat digunakan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan, khususnya dalam 

pembelajaran matematika. Selain itu hasil 

penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan kontribusi dalam rangka 

memperbaiki permasalahan-permasalahan 

terkait pembelajaran matematika, 

khususnya mengenai upaya menurunkan 

tingkat kecemasan siswa. 

 

2. KAJIAN LITERATUR  

Problem Based Learning 

Arends dan Kilcher (2010: 326) 

menyatakan bahwa “problem based 

learning is a student-centered approach 

that organizes curriculum and instruction  

around carefully crafted „ill structured‟ 

and real world problem situations”. 

Selanjutnya Weissinger (2004: 46) 

mengatakan bahwa “Problem Based 

Learning (PBL) is an instructional 

strategy that encourages students to 

develop critical thinking and problem-

solving skills that they can carry with 

them throughout their lifetimes”. 

Kemudian Widjajanti (2011: 3) 

menyatakan bahwa PBL merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran yang 

menggunakan masalah sebagai dasar atau 

titik awal dari pembelajaran.  

Model PBL merupakan model 

pembelajaran yang melatih dan 

mengembangkan kemampuan untuk 

menyelesaikan masalah yang berorientasi 

pada masalah otentik dari kehidupan 

aktual siswa untuk merangsang 

kemampuan berpikir tinggi (Suhartono, 

2008: 2). Selanjutnya Arends (2004: 391) 

menyatakan bahwa PBL merupakan 

pembelajaran yang menghadapkan siswa 

dengan masalah autentik yang dapat 

menuntun siswa dalam penyelidikan dan 

inkuiri. PBL merupakan pembelajaran 

yang menyajikan masalah yang kemudian 

merangsang siswa untuk berpikir tingkat 

tinggi yang berorientasi pada masalah. 

Sebelum siswa mempelajari suatu konsep 

atau materi, masalah yang berkaitan 

dengan materi tersebut terlebih dahulu 

disajikan kepada siswa. Sehingga siswa 

akan menyadari bahwa mereka 

membutuhkan pengetahuan baru yang 

harus dipelajari untuk menyelesaikan 

masalah tersebut. Rusman (2010: 236) 

yang menyatakan bahwa berpikir 

digunakan dalam PBL ketika peserta 

didik merencanakan, membuat hipotesis, 

mengemukakan gagasan secara sistematis 

Arends (2004: 396) menjelaskan 

bahwa PBL membantu peserta didik 

untuk mengembangkan keterampilan  

berpikir dan keterampilan mengatasi 

masalah, mempelajari peran-peran orang 

dewasa, dan menjadi pelajar yang 

mandiri. Hal senada disampaikan oleh 

Silver (Eggen, 2012: 307) yang 

mengemukakan bahwa PBL adalah 

seperangkat model mengajar yang 

menggunakan masalah sebagai fokus 

untuk mengembangkan keterampilan 

pemecahan masalah, materi, dan 

pengaturan diri. 

Berdasarkan beberapa pengertian di 

atas dapat disimpulkan bahwa PBL 

merupakan model pembelajaran yang 

menggunakan permasalahan nyata 

sebagai awal dari proses pembelajaran 

yang memberikan kesempatan bagi siswa 



Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purworejo, 
Ruang Seminar UMP, Sabtu, 20 Mei 2017 

399 

 

untuk melakukan penyelidikan baik 

secara individu maupun kelompok, 

kemudian membuat hipotesis, dan 

mengemukakan gagasan untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Arends (2004: 406) mengemukakan 

pendapat tentang indikator hal-hal yang 

perlu dilakukan guru dalam PBL yaitu: 

engorientasikan siswa pada masalah, 

mengorganisasikan siswa untuk belajar, 

membimbing penyelidikan baik individu 

maupun kelompok, mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya, dan menganalisis 

dan mengevaluasi proses penyelesaian 

masalah. 

Kecemasan 

Mayer (2008: 4) menyatakan bahwa 

kecemasan didefinisikan sebagai keadaan 

agitasi intens, firasat, ketegangan, dan 

ketakutan yang terjadi dari ancaman nyata 

atau dianggap bahaya yang akan datang. 

Elliot dan Smith (2006: 9) menjelaskan 

bahwa kecemasan adalah perkara yang 

normal. Namun, kecemasan akan menjadi 

masalah jika setiap saat seseorang selalu 

merasa cemas. Lebih lanjut dijelaskan 

bahwa kecemasan berada dalam dimensi 

kognitif, afektif, dan somatik.  

Richardson & Suinn (Thijsse, 2002: 

13) menyampaikan bahwa kecemasan 

matematika adalah perasaan tegang dan 

cemas yang hadir ketika berkaitan dengan 

menyelesaikan masalah dalam 

matematika. Secara tegas, Ikegulu 

(Uusimaki & Kidman, 2004: 1) 

menyebutkan bahwa kecemasan 

matematika berhubungan dengan evaluasi 

(tes). Menurut Haylock dan Thangata 

(2007: 12) kecemasan matematika adalah 

suatu kondisi yang menghambat 

kemampuan siswa untuk mencapai 

potensi pengalaman belajar dan penilaian 

matematika di kelas, atau keduanya yang 

merupakan respon emosional dan obyek 

dari rasa takut atau ketakutan. 

Aspek kecemasan matematika juga 

berkaitan dengan performance  siswa 

dalam menghadapi situasi dalam 

pembelajaran matematika. Posamentier 

(2010: 5) menjelaskan bahwa kecemasan 

matematika merupakan respon (siswa) 

terhadap tekanan sepanjang waktu dalam 

pembelajaran dalam kelas berupa kegiatan 

tes, persaingan dalam keluarganya, atau di 

tempat kerja. 

Penyebab kecemasan matematika 

pada siswa tidak hanya terletak pada 

content pelajaran matematika tetapi juga 

tes pada pelajaran matematika. Menurut 

Ashcraft, Krause, dan Hopko (Zeidner & 

Metehews, 2011: 23) kecemasan 

matematika mengacu pada perasaan yang 

tidak menyenangkan pada keprihatinan, 

ketegangan, kekhawatiran, disorganisasi 

mental, dan tubuh terkait gejala yang 

muncul dalam situasi yang melibatkan 

perhitungan matematika, pemecahan 

masalah, dan penilaian. Kecemasan 

matematika yang berkaitan dengan 

perhitungan matematika merupakan 

bagian dari proses pembelajaran 

matematika. Dengan demikian kecemasan 

matematika dapat dikaitkan dalam aspek 

pembelajaran matematika. Penilaian dan 

pemecahan masalah yang memunculkan 

kecemasan matematika dapat juga 

diklasifikasikan pada aspek tes 

matematika. 

Kecemasan matematika itu terdapat 

pada matematika sebagai mata pelajaran, 
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proses pembelajaran, dan tes matematika. 

Arem (2010: 34) menegaskan bahwa 

pengalaman yang buruk dalam 

pembelajaran matematika (pembelajaran), 

metode pembelajaran yang buruk (guru), 

matematika sebagai mata pelajaran dan 

perhitungan dalam matematika (tes) 

merupakan faktor pencetus kecemasan 

matematika.  

Berdasarkan pemaparan di atas, 

kecemasan matematika adalah respon 

negatif terhadap matematika yang 

disebabkan oleh kompleksitas pelajaran 

matematika (matematika), rendahnya 

kemampuan dalam menyelesaikan 

permasalahan matematika (tes), guru mata 

pelajaran matematika, dan adanya 

pengalaman buruk saat pembelajaran 

matematika (proses pembelajaran) yang 

berakibat pada kecemasan dan ketegangan 

yang meliputi dimensi kognitif, afektif, 

dan konatif (somatik). 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas (PTK) yang dilakukan 

secara partisipatif dan kolaboratif, artinya 

peneliti tidak melakukan penelitian sendiri, 

tetapi berkolaborasi dengan guru mata 

pelajaran matematika. Desain PTK yang 

digunakan menggunakan desain yang 

dikembangkan Kemmis & Mc Taggart 

(1991: 32) yang terdiri dari empat tahap 

berulang, yaitu planning (perencanaan), 

action (pelaksanaan), observation 

(pengamatan), dan reflection (refleksi). 

Alur penelitian ini ditunjukan pada 

Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Desain Kemmis & Mc 

Taggart 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VII 

C SMP Negeri 4 Wonosobo Tahun Ajaran 

2016/2017 yang terdiri dari 28 siswa, 

dengan rincian yaitu 13 siswa laki-laki dan 

15 siswa perempuan. Penelitian 

dilaksanakan pada bulan Oktober hingga 

bulan November 2016. Tindakan 

penelitian yang dilakukan ialah 

menerapkan model pembelajaran PBL 

untuk mengurangi tingkat kecemasan 

siswa dalam pembelajaran matematika. 

Penelitian ini dilaksanakan 2 siklus. Siklus 

I dilaksanakan dalam 3 pertemuan dan 

siklus II dilaksanakan dalam 2 pertemuan. 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, tes, dan 

angket. Obervasi menggunakan lembar 

observasi kegiatan guru dan siswa. Tes 

dilaksanakan berupa pretest dan posttest. 

Serta angket yang digunakan ialah angket 

kecemasan siswa yang terdiri dari 25 butir 

pernyataan. 

Analisis data yang digunakan adalah 

analisis data secara deskriptif kualitatif dan 

kuantitatif. Adapun kriteria hasil 

pengukuran angket kecemasan siswa 

ditunjukan pada Tabel 2. 



Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purworejo, 
Ruang Seminar UMP, Sabtu, 20 Mei 2017 

401 

 

Tabel 2. Kriteria Hasil Pengukuran 

Angket  

Variabel 

Afektif 
Interval Kriteria 

Kecemasan 

Siswa 

 

x > 100 Sangat 

Tinggi 

83,33 < x < 100 Tinggi 

66,67 < x < 83,33 Sedang 

50 < x < 66,67 Rendah 

 x ≤ 50 Sangat 

Rendah 

  

Teknik analisis data untuk lembar 

observasi keterlaksanaan pembelajaran 

dilakukan dengan cara memberikan skor 

untuk setiap aspek yang diamati dalam 

lembar observasi. Bila terlaksana 

diberikan nilai 1 dan bila tidak terlaksana 

ialah 0. Analisis ini dilakukan untuk 

setiap pertemuan dalam setiap siklus. 

Setelah itu dihitung persentase 

keterlaksanaan proses pembelajaran. 

Persentase keterlaksanaan pembelajaran 

tersebut dapat dihitung dengan rumus 

berikut. 

 

Keterangan: 

PT : persentase keterlaksanaan  

KT : kegiatan pembelajaran yang 

terlaksana 

n   : total kegiatan 

Teknik analisis data untuk tes 

dilakukan dengan cara memberikan skor 

pada setiap jawaban siswa berdasarkan 

pedoman penskoran yang telah dibuat. 

Terkait dengan kriteria, persentase siswa 

yang tuntas atau mencapai KKM adalah ≥ 

75%. KKM mata pelajaran matematika 

SMP Negeri 4 Wonosobo adalah 75. 

Untuk menentukan persentase siswa yang 

tuntas atau mencapai KKM dapat 

menggunakan rumus berikut. 

 

Ket: PK : persentase ketuntasan  

SK : siswa yang tuntas 

n   : total siswa 

Indikator keberhasilan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut.  

a. Terjadi penurunan kecemasan siswa 

untuk tiap siklusnya dan mencapai 

target yang sudah dibuat yaitu 0% 

untuk kategori sangat tinggi, 25% 

untuk kategori tinggi, 50% untuk 

kategori sedang, dan 25% untuk 

kategori rendah atau kecemasan dalam 

rata-rata sedang. 

b. Tingkat keterlaksanaan pembelajaran 

85%. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum dilakukan penelitian, terlebih 

dahulu dilakukan observasi awal. Kegiatan 

yang dilaksanakan ialah pemberian angket 

kecemasan, pretest dengan materi 

aritmatika, dan observasi proses 

pembelajaran. Kondisi awal siswa 

ditunjukan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Analisis Data Kondisi 

Awal 

Variabel Kriteria 
Kondisi 

Awal 

Afektif 

(Kecemasan 

Siswa) 

Sangat Tinggi 7,14% 

Tinggi 53,57% 

Sedang  39,29% 

Rendah 0% 

Sangat Rendah 0% 

Rata-rata 87,39 

Kognitif 

(Prestasi 

Yang tuntas 

 
0% 
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Variabel Kriteria 
Kondisi 

Awal 

belajar) Rata-rata 50,71 

Proses 

Pembelajaran 

Pembelajaran 

Berhasil 
<50% 

 

Berdasarkan Tabel 3, kecemasan siswa 

kelas VII C masih tergolong dalam kriteria 

tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa banyak 

siswa yang masih mengalami rasa takut 

yang tinggi dan rasa cemas berlebihan 

ketika pelaksanaan pembelajaran 

matematika. Hasil pretest menunjukkan 

bahwa belum ada siswa yang mencapai 

batas KKM. Serta tingkat keterlaksanaan 

pembelajaran masih jauh dari kriteria 85%. 

Setelah melaksanakan pembelajaran 

matematika dengan PBL diperoleh hasil 

pada siklus I yang ditunjukan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Analisis Data pada 

Siklus I 

Variabel Kriteria 
Akhir 

Siklus I 

Afektif 

(Kecemasan 

Siswa) 

Sangat Tinggi 3,57% 

Tinggi 50,00% 

Sedang  46,43% 

Rendah 0% 

Sangat Rendah 0% 

Rata-rata 85,89 

Kognitif 

(Prestasi 

belajar) 

Yang tuntas 

 
64,29% 

Rata-rata 70,89 

Proses 

Pembelajaran 

Pembelajaran 

Berhasil 
70% 

Berdasarkan Tabel 4, pembelajaran 

matematika dengan PBL belum mampu 

mencapai target yang ditetapkan. Hasil 

pada akhir siklus I menunjukkan 

kecemasan siswa masih berada pada level 

tinggi, meskipun angka rata-ratanya sudah 

berkurang dari kondisi awalnya. Prestasi 

belajar belum mencapai target yang 

ditetapkan yaitu nilai rata-rata kelas 

mencapai 75 dan persentase ketuntasan 

secara klasikal minimal 75%. Serta proses 

pembelajaran belum mencapai target 

walaupun telah mengalami peningkatan 

menjadi 70%. Sehingga perlu dilaksanakan 

siklus II. 

Proses pembelajaran pada siklus I 

kemudian direfleksi, refleksi ini kemudian 

yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran siklus II. Setelah menjalakan 

siklus II dalam 2 pertemuan, diperoleh hasil 

yang ditunjukan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Hasil Analisis Data pada 

Siklus II 

Variabel Kriteria 
Akhir 

Siklus II 

Afektif 

(Kecemasan 

Siswa) 

Sangat Tinggi 0% 

Tinggi 35,71% 

Sedang  64,29% 

Rendah 0% 

Sangat Rendah 0% 

Rata-rata 82,57 

Kognitif 

(Prestasi 

belajar) 

Yang tuntas 

 
78,57% 

Rata-rata 78,81 

Proses 

Pembelajaran 

Pembelajaran 

Berhasil 
88% 

Berdasarkan Tabel 5, kecemasan siswa 

mengalami penurunan dari kriteria tinggi 

menjadi sedang. Diperoleh rata-rata 78,81 

dengan persentase kentutasan melebihi 

75%. Serta tingkat keterlaksanaan 

pembelajaran naik menjadi 88%. Ini berarti 

indikator keberhasilan dalam penelitian 

telah tercapai. Sehingga penelitian ini 

dihentikan setelah  2 siklus. 
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5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa 

setelah dilaksanakan pembelajaran 

matematika dengan Problem Based 

Learning (PBL) pada siswa kelas VII C 

SMP Negeri 4 Wonosobo tahun ajaran 

2016/2017 dalam 2 siklus dapat 

mengurangi rasa kecemasan siswa setelah 

dilakukan perbaikan dari pembelajaran 

siklus I ke siklus II. 
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Abstrak 

Penalaran matematis adalah keterampilan dasar matematika yang diperlukan dalam memahami 

konsep matematika, menggunakan ide-ide matematika dan prosedur fleksibel, dan merekonstruksi 

pemahaman matematika. Kemampuan penalaran matematis siswa dapat diidentifikasi menggunakan 

materi faktorisasi aljabar yang meliputi pemfaktoran dengan sifat distributif, pemfaktoran selisih dua 

kuadrat, pemfaktoran bentuk  dan , pemfaktoran bentuk  

dengan , dan pemfaktoran bentuk  dengan . Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan kemampuan penalaran matematis siswa SMP dalam menyelesaikan faktorisasi 

aljabar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif pada 3 subjek dari siswa kelas VIII SMP di 

mana masing-masing satu subjek dari kemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah. 

Ditemukan bahwa subjek berkemampuan matematika tinggi dan sedang dapat mengajukan dugaan, 

melakukan manipulasi matematika, menarik kesimpulan; menyusun bukti; memberikan alasan atau 

bukti terhadap kebenaran solusi, menarik kesimpulan dari pernyataan, memeriksa kesahihan 

argumen, dan memenemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. 

Sedangkan subjek berkemampuan matematika rendah dapat mengajukan dugaan, melakukan 

manipulasi matematika, menarik kesimpulan; menyusun bukti; memberikan alasan atau bukti 

terhadap kebenaran solusi, dan menarik kesimpulan dari pernyataan. Hasil tersebut menunjukan 

adanya perbedaan kemampuan penalaran matematis siswa pada level pendidikan yang sama. 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengembangkan kemampuan penalaran 

matematis siswa sesuai kemampuan yang dimiliki. 

 

Kata Kunci : penalaran matematis, faktorisasi aljabar. 

 

1. PENDAHULUAN 

Depdiknas (2006) menyatakan bahwa salah 

satu tujuan pembelajaran matematika yaitu 

menggunakan penalaran pada pola dan sifat, 

melakukan manipulasi matematika dalam 

membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dari pernyataan 

matematika. NCTM (2000) menyatakan 

bahwa proses pembelajaran matematika 

hendaknya memfasilitasi kemampuan 

pemecahan masalah (problem solving), 

kemampuan penalaran (reasoning), 

kemampuan komunikasi (communication), 

kemampuan koneksi (connection), dan 

kemampuan representasi (representation). 

Matematika merupakan suatu ilmu yang 

diperoleh melalui penalaran dan pemikiran 

yang kontinu, sehingga dalam matematika 

terdapat suatu proses berpikir kritis, kreatif, 

logis, dan ilmiah. Shadiq (2008) menyatakan 

bahwa materi matematika dan penalaran 

merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan, materi matematika dipahami 

melalui penalaran dan penalaran dipahami 

dan dilatih melalui belajar materi matematika. 

Hal tersebut tidak sejalan dengan hasil survei 
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Service Study (TIMSS) pada tahun 2011 yang 

menunjukkan bahwa jawaban benar siswa 

SMP Indonesia pada soal matematika di level 

pengetahuan adalah 31%, penerapan 23%, 

sedangkan penalaran 17% (Rosnawati, 2013). 

Presentase kemampuan penalaran matematika 

siswa Indonesia masih jauh dari rata-rata 

internasional yaitu 30%. 

Faktorisasi aljabar merupakan salah satu 

materi pokok dalam pelajaran matematika 

kelas VIII semester pertama dengan standar 

kompetensi yaitu memahami bentuk aljabar, 

relasi, fungsi dan persamaan garis lurus 

dengan kompetensi dasar 1.2 yaitu 

menguraikan bentuk aljabar ke dalam faktor-

faktornya. Faktorisasi aljabar adalah 

menyatakan bentuk penjumlahan menjadi 

suatu bentuk perkalian dari bentuk aljabar. 

Faktorisasi aljabar terdiri dari pemfaktoran 

dengan sifaf distributif, pemfaktoran selisih 

dua kuadrat, pemfaktoran bentuk 

 dan , 

pemfaktoran bentuk  dengan 

, dan pemfaktoran bentuk  

dengan . Contoh faktorisasi aljabar : 5ab 

+10b = 5b(a + 2), p
2
 – 4 = (p – 2)(p + 2), x

2
 + 

5x + 6 = (x + 2)(x + 3), dan 2x
2
 + 11x +12 = 

(x + 4)(2x + 3). Penelitian Sari (2013) 

menunjukkan bahwa kesalahan siswa kelas 

VIII dalam menyelesaikan masalah faktorisasi 

aljabar meliputi kesalahan memahami sifat 

distributif, perpangkatan pada aljabar, 

subtitusi, sifat perpangkatan dua variabel, 

perkalian aljabar, kesalahan tidak 

melanjutkan proses penyelesaian, tidak 

mampu memanipulasi langkah, langkah 

penyelesaian tidak sistematis. Penelitian Dewi 

(2014) menunjukkan bahwa siswa kelas VIII 

masih mengalami banyak kesalahan dalam 

melakukan pemfaktoran suku aljabar yaitu 

kesalahan dalam memlilih prosedur 

pemfaktoran, kesalahan memahami sifat 

distributif, dan kesalahan dalam menentukan 

 dan  pada pemfaktoran 

bentuk dengan  dan 

dengan .  

Penalaran matematika merupakan 

kemampuan penting yang harus dimiliki oleh 

setiap siswa untuk memecahkan masalah 

yang kompleks dalam kehidupan sehari-hari. 

Baroody dalam Setiadi (2012) menyatakan 

bahwa penalaran dapat secara langsung 

meningkatkan hasil belajar peserta didik, 

yaitu jika peserta didik diberi kesempatan 

untuk menggunakan ketrampilan bernalarnya 

dalam melakukan pendugaan - pendugaan 

berdasarkan pengalaman sendiri, sehingga 

peserta didik akan lebih mudah memahami 

konsep. Kemampuan siswa terbagi menjadi 

tiga kategori dalam suatu kelas yaitu, tinggi, 

sedang, dan rendah. Perbedaan kemampuan 

tersebut menuntut guru untuk memberikan 

perlakuan yang berbeda kepada siswa. 

Perlakukan tersebut bukan memberikan 

metode yang berbeda saat mengajar dikelas, 

tetapi memberikan pendekatan yang berbeda 

kepada masing-masing siswa berdasarkan 

kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan kemampuan penalaran 

matematis siswa SMP dalam menyelesaikan 

faktorisasi aljabar.  

2. KAJIAN LITERATUR 

Menurut Suriasumantri (2007) 

penalaran merupakan suatu proses berpikir 

dalam menarik sesuatu kesimpulan yang 

berupa pengetahuan. Menurut Wardhani 

(2008) penalaran adalah suatu kegiatan, suatu 

proses atau suatu aktivitas berpikir untuk 

menarik suatu kesimpulan atau membuat 

suatu pernyataan baru yang benar berdasar 

pada beberapa pernyataan yang kebenarannya 

telah dibuktikan atau diasumsikan 

sebelumnya. Sedangkan penalaran matematis 

menurut Ball dan Bass (Susanti, 2012) adalah 

ketrampilan dasar dari matematika yang 

diperlukan untuk beberapa tujuan, untuk 

memahami konsep matematika, menggunakan 

ide-ide matematika dan prosedur fleksibel, 
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dan untuk merekonstruksi pemahaman 

matematika. Berdasarkan pernyataan-

pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penalaran matematis adalah kegiatan berpikir 

matematika untuk menarik kesimpulan baru 

yang benar berdasarkan pernyataan yang telah 

dibuktikan kebenarannya. 

NCTM (2000) menyatakan bahwa 

penalaran dan bukti dalam program 

instruksional dari pra TK sampai kelas 12 

harus memungkinkan semua siswa untuk 

mengenal pemahaman dan bukti sebagai 

aspek yang mendasar dalam matematika 

(recognize reasoning and proof as 

fundamental aspecsts of mathemathics), 

membuat dan menyelidiki dugaan-dugaan 

matematis (make and investigate 

mathematical conjectures), mengembangkan 

dan mengevaluasi argumen dan bukti 

matematis (develop and evaluate 

mathematical arguments and proofs), serta 

memilih dan menggunakan berbagai macam 

pemahaman dan metode pembuktian (select 

and use various types of reasoning and 

methods of proof). Menurut Peraturan Dirjen 

Dikdasmen Depdiknas Nomor 

506/C/Kep/PP/2004 tanggal 11 November  

tentang rapor diuraikan bahwa indikator siswa 

memiliki kemampuan dalam penalaran adalah 

mampu mengajukan dugaan, melakukan 

manipulasi matematika, menarik kesimpulan; 

menyusun bukti; memberikan alasan atau 

bukti terhadap kebenaran solusi, menarik 

kesimpulan dari pernyataan, memeriksa 

kesahihan suatu argumen, dan menemukan 

pola atau sifat dari gejala matematis untuk 

membuat generalisasi (Wardhani, 2008). 

Menurut Sulistiawati (2014) indikator 

penalaran matematis siswa yaitu 

memperkirakan jawaban dan proses solusi, 

menganalisis pernyataan-pernyataan dan 

memberikan penjelasan atau alasan yang 

dapat mendukung atau bertolak belakang, 

mempertimbangkan validitas dari argumen 

yang menggunakan berpikir deduktif atau 

induktif, menggunakan data yang mendukung 

untuk menjelaskan mengapa cara yang 

digunakan serta jawaban adalah benar, dan 

memberikan penjelasan dengan menggunakan 

model, fakta, sifat-sifat, dan hubungan.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Suprihatiningsih (2014) menunjukkan 

bahwa penalaran matematis siswa 

berkemampuan tinggi dapat menuliskan 

informasi dari permasalahan matematika, 

menyajikan pernyataan matematika dan 

melakukan perhitungan, mengajukan dugaan 

dan manipulasi matematika, dan menarik 

kesimpulan. Penalaran matematis siswa 

berkemampuan sedang dapat menuliskan 

informasi dari permasalahan matematika dan 

menyajikan pernyataan matematika dan 

melakukan perhitungan. Penalaran matematis 

siswa berkemampuan rendah hanya dapat 

menuliskan informasi yang diketahui dari 

permasalahan matematika. Sedangkan 

penelitian Hidayati (2015) menunjukkan 

bahwa subjek berkemampuan matematika 

rendah menunjukkan ada aktivitas proses 

penalaran matematis dalam memecahkan 

masalah kecuali pada tahap membuat rencana 

pemecahan masalah dan tahap melaksanakan 

rencana pemecahan masalah, subjek 

berkemampuan matematika sedang 

menunjukkan ada aktivitas proses penalaran 

matematis dalam memecahkan masalah 

kecuali tahap melaksanakan rencana 

pemecahan masalah, sedangkan subjek 

berkemampuan matematika tinggi 

menunjukkan ada aktivitas proses penalaran 

matematis pada setiap tahap memecahkan 

masalah. 

3. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif 

deskriptif. Data pada penelitian ini berupa 

tulisan-tulisan, gambar-gambar, rangkaian 

kata-kata, dokumen dan bahasa tubuh. 

Penelitian ini dilakukan dengan memberikan 

tes tentang materi faktorisasi aljabar yang 

daripadanya dapat diperoleh informasi yang 
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cukup sehingga dapat digunakan untuk 

mendeskripsikan kemampuan penalaran 

matematis. Subjek penelitian adalah 3 siswa 

kelas VIIIB SMP Negeri 1 Salatiga, terdiri 

dari satu siswa berkemampuan matematika 

tinggi, satu siswa berkemampuan matematika 

sedang, dan satu siswa berkemampuan 

matematika rendah. Siswa yang dipilih 

sebagai subjek dianggap telah memiliki cukup 

pengetahuan dan keterampilan tentang 

faktorisasi aljabar. Pemilihan subjek dari 

masing-masing kategori berdasarkan 

rekomendasi guru mata pelajaran matematika. 

Nilai yang digunakan sebagai acuan kategori 

tinggi, sedang, dan rendah adalah nilai 

Penilaian Akhir Semester 1 tahun ajaran 

2016/2017. Dari nilai tersebut ditemukan rata-

rata adalah 66 dan standar deviasi adalah 5,2. 

Berdasarkan rata-rata dan standar deviasi 

dapat ditentukan kategori kemamuan 

matematika siswa yaitu tinggi, sedang, dan 

rendah pada tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Kategori Kemampuan Matematika 

Rentang 

Nilai 
Kategori 

Nilai 

Siswa 
Inisial 

nilai ≥ 72 Tinggi 98 ST 

61 ≤ nilai < 

72 
Sedang 70 SS 

nilai < 61 Rendah 58 SR 

Instrumen dalam penelitian ini adalah 

instrumen utama dan instrumen bantu. 

Instrumen utama yaitu peneliti sendiri dan 

instrumen bantu berupa tes kemampuan 

penalaran matematis materi faktorisasi 

aljabar.  Metode pengumpulan data pada 

penelitian ini yaitu tes dan wawancara. Tes 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tes tertulis. Wawancara dilakukan terhadap 

subjek berdasarkan jawaban yang telah 

diberikan dalam menyelesaikan soal tes. Data 

yang terkumpul dari hasil tes, hasil 

wawancara dan observasi dianalisis 

menggunakan 3 alur kegiatan menurut Miles 

dan Huberman dalam Sugiyono (2012) yang 

terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Indikator yang digunakan untuk mengetahui 

kemampuan penalaran matematis siswa SMP 

pada materi faktorisasi aljabar ditunjukkan 

oleh tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Rancangan Indikator
*) 

Indikator 

Penalaran 

Matematis 

Aspek Yang Diukur 

Mengajukan 

dugaan 

- Memperkirakan cara 

penyelesaian untuk 

menyelesaikan masalah 

matematika sesuai dengan 

pengetahuan yang dimiliki.  

- Memperkirakan yang dimaksud 

berupa menentukan cara  yang 

akan digunakan untuk 

memecahkan masalah 

matematika, seperti rumus, 

konsep, dan lainnya. 

Melakukan 

manipulasi 

matematika 

- Menyelesaikan masalah 

matematika menggunakan cara 

yang sudah ditentukan 

sebelumnya sehingga tercapai 

tujuan yang dikehendaki.  

- Menyelesaikan masalah yang 

dimaksud adalah melakukan 

perhitungan-perhitungan 

berdasarkan cara penyelesaian 

yang dipilih, seperti menentukan 

faktor yang sesuai dengan , 

menguraikan bentuk aljabar, 

menggunakan sifat distributif, 

dan menggunakan rumus. 

Menarik 

kesimpulan, 

menyusun 

bukti, 

memberikan 

alasan atau 

bukti 

terhadap 

kebenaran 

solusi 

- Menarik kesimpulan berupa 

penarikan kesimpulan 

berdasarkan jawaban yang 

diperoleh. 

- Menyusun bukti berupa 

penyusunan bukti dari hasil 

kesimpulan. 

- Memberikan alasan atau bukti 

mengenai kebenaran solusi yang 

dilakukan. 

Menarik 

kesimpulan 

dari 

pernyataan 

 

- Membuat pernyataan baru yang 

benar berdasarkan pada 

beberapa pernyataan yang 

kebenarannya telah dibuktikan 

atau diasumsikan sebelumnya 

melalui manipulasi matematika. 



408 
Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika, “Inovasi 
Matematika dan Pendidikan Matematika dalam Tantangan Global” 

 

Memeriksa 

kesahihan 

suatu 

argumen 

- Memeriksa atau menyelidiki 

kebenaran dari pernyataan yang  

diberikan. 

Menemukan 

pola atau 

sifat dari 

gejala 

matematis 

untuk 

membuat 

generalisasi 

- Menemukan pola atau cara dari 

penyataan yang ada sehingga 

dapat mengembangkannya ke 

dalam kalimat matematika. 

- Menemukan pola yang 

dimaksud seperti menarik 

kesimpulan yang sahih yang 

sudah dibuktikan dan diperiksa 

kebenarannya. 

*)
 

Diadaptasi dari Peraturan Dirjen 

Dikdasmen Depdiknas Nomor 

506/C/Kep/PP/2004 tanggal 11 November 

dalam Wardhani (2008) 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Pemfaktoran bentuk  dengan 

 

Pemfaktoran bentuk  

dengan  (  bilangan bulat) 

merupakan bentuk pemfaktoran yang jika 

difaktorkan menjadi ,  dan  

merupakan bilangan bulat. Berikut hasil 

pekerjaan tertulis ketiga subjek. 

 
 

                           a. 

 

 

 

“Ini  yang di 

depan dikalikan  

yang disini 

hasilnya , terus 

5 kali 7 itu 35,  

kali 7 tambah  

kali 5 itu hasilnya 

 

                                 b. 

 
 

                                 c. 

Gambar 1. Jawaban dan pembuktian soal 

pemfaktoran bentuk  dengan 

 oleh subjek : a. ST, b. SS, dan c. SR 

Ketiga subjek yaitu ST, SS, dan SR 

dapat memperkirakan proses penyelesaian 

pada pemfaktoran bentuk  

dengan , karena ketiga subjek dapat 

mengerjakan pemfaktoran. ST mengerjakan 

dengan menguraikan  kemudian 

menentukan dua bilangan yang jika dikalikan 

hasilnya adalah c dan jika dijumlahkan 

hasilnya adalah b. SS mengerjakan dengan 

menguraikan b  menjadi dua bilangan yang 

jika dikalikan hasilnya adalah a.c dan jika 

dijumlahkan hasilnya adalah b kemudian 

memfaktorkan dengan sifat distributif. SR 

mengerjakan dengan menguraikan  

kemudian menentukan dua bilangan yang jika 

dijumlahkan hasilnya adalah b dan jika 

dikalikan hasilnya adalah c. Untuk bentuk 

aljabar dengan nilai  dan  ketiga 

subjek menggunakan cara yang sama dengan 

jika nilai  dan nilai  untuk 

medapatkan hasil pemfaktoran. Oleh karena 

itu ketiga subjek dapat melakukan manipulasi 

matematika. Pernyataan tersebut dikuatkan 
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dengan cuplikan wawancara 1 oleh ST, SS, 

dan SR berikut ini : 

Cuplikan wawancara 1. 

P    : “Oke. Kira-kira kamu bisa menjelaskan 

langkah-langkahnya apa tidak ?” 

ST  :“Bisa, itu kan  dijabarkan jadi  sama 

, karena plus semua jadi plus plus, 

kalo dijumlahin hasilnya 12 kalo 

dikaliin hasilnya 35 kan 5 sama 7 

gitu.” 

SS  :“Ini kan  ini  ini . Lalu  kali  itu  1 

kali 35 hasilnya 35, lalu cari faktor dari 

35 yang jika ditambah hasilnya , 

nah faktor dari 35 yang hasilnya 

adalah  dan , jadi 

disubtitusikan kesini , 

terus diginiin terus diuraikan 

difaktorkan dilepas lalu ini yang diluar 

jadi satu dalam kurung lalu yang disini 

jadi ini (sambil menunjuk langkah-

langkah penyelesaian).” 

SR :“Ini kan  dibagi dulu biar kuadratnya 

hilang, ini hasil kali dari bilangan ini 

ama ini... Ehhh... Hasil tambah (sambil 

menunjuk hasil pemfaktoran).” 

Menurut ketiga subjek hasil pemfaktoran 

benar yang dibuktikan dengan perkalian suku 

dua kali suku dua. Hasil perkalian 

menunjukkan hasil yang sama dengan bentuk 

aljabar, sehingga ketiga subjek yakin hasil 

pemfaktoran memang benar. Ketiga subjek 

dapat memeriksa kesahihan argumen, terlihat 

dari hasil pemfaktoran dan langkah-langkah 

penyelesaian benar. Ketiga subjek dapat 

menemukan pola atau sifat dari gejala 

matematis untuk membuat generalisasi pada 

pemfaktoran bentuk  dengan 

 yaitu, ST dan SR menguraikan  

dan menentukan dua bilangan yang jika 

dijumlahkan hasilnya adalah b dan jika 

dikalikan hasilnya adalah c, sedangkan SS 

menentukan dua bilangan yang jika dikalikan 

hasilnya adalah a.c dan jika dijumlahkan 

hasilnya adalah b kemudian memfaktorkan 

dengan sifat distributif. 

b. Pemfaktoran bentuk  dengan 

 

Pemfaktoran bentuk  dengan  

merupakan pemfaktoran bentuk selisih dua 

kuadrat yang jika difaktoran menjadi 

,  merupakan bilangan bulat. 

Berikut hasil pekerjaan tertulis ketiga subjek. 

  

                              a. 

 

 

                           b. 

  

                            c. 

 

Ketiga subjek yaitu ST, SS, dan SR 

dapat memperkirakan proses penyelesaian 

untuk pemfaktoran bentuk  dengan 

, karena ketiga subjek dapat 

mengerjakan pemfaktoran. ST dan SS 

mengerjakan dengan menguraikan  dan 

menentukan nilai dari akar c. SR mengerjakan 

dengan mengakarkan nilai c, kemudian 

diperoleh hasil . Oleh karena itu 

ketiga subjek dapat melakukan manipulasi 

matematika. Pernyataan tersebut dikuatkan 

Gambar 2. Jawaban dan pembuktian soal 

pemfaktoran bentuk  dengan  

oleh subjek : a. ST, b. SS, dan c. SR 
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dengan cuplikan wawancara 2 oleh subjek 

ST, SS, dan SR berikut ini : 

   Cuplikan wawancara 2. 

P   :“Sekarang coba kamu jelaskan jawaban 

ini, dari langkah awalnya ini bisa 

menjadi seperti ini itu bagaimana ? 

Coba jelaskan !” 

ST :“Itu kalo nomor 4, ini kan dari hasil 

pangkat semuanya jadinya kalo 

dijabarkan kan sama terus ini 8 

sama 8 karena ini min jadi yang satu 

min yang satu plus.” 

SS :“  itu punya....  itu di.... Kayak bisa 

dibagi gitu. Lalu 64 dibagi ehh dicari 

faktornya, lalu dikuadratkan itu kan 

dikali 2 jadi ini 64 dibagi 2 gitu. Eh 

enggak ding, 64 itu dicari diakarkan, 

sehiingga ketemu 8.” 

SR :“Ya kan 4 kali  itu , 4 kali -16 itu ya 

-64, tapi  e itu salah. Ya itu mikire 

akar dari 64 itu 4, lha nanti kalo 4 kali 

4 kan 16 kali 4 lagi kan 64.” 

Menurut ST dan SS hasil pemfaktoran 

benar yang dibuktikan dengan perkalian suku 

dua kali suku dua, sedangkan menurut SR 

hasil pemfaktoran salah yang dibuktikan 

dengan perkalian suku satu kali suku dua. 

Hasil perkalian ST dan SS menunjukkan hasil 

yang sama dengan bentuk aljabar, sehingga 

ST dan SS yakin hasil pemfaktoran memang 

benar. Sedangkan hasil perkalian SR tidak 

sama dengan bentuk aljabar sehingga yakin 

hasil pemfaktoran memang salah. ST dan SS 

dapat memeriksa kesahihan argumen terlihat 

hasil pemfaktoran dan langkah-langkah 

penyelesaian benar, SR dapat memeriksa 

kesahihan argumen karena mengetahui hasil 

pemfaktoran dan langkah penyelesaian salah 

tetapi tidak dapat membetulkan. ST dan SS 

dapat menemukan pola atau sifat dari gejala 

matematis untuk membuat generalisasi pada 

pemfaktoran bentuk  dengan  

yaitu dengan selisih dua kuadrat, sedangkan 

SR tidak dapat menemukan pola atau sifat 

dari gejala matematis untuk membuat 

generalisasi. 

c. Pemfaktoran bentuk  dengan 

 

Pemfaktoran bentuk  dengan 

 jika difaktorkan menjadi ,  

merupakan variabel yang dicari faktornya dari 

kedua suku menggunakan FPB, kemudian 

difaktorkan menggunakan sifat distributif. 

Berikut hasil pekerjaan tertulis ketiga subjek. 

  

                            a. 

  

                            b. 

  

                            c. 

Gambar 3. Jawaban dan pembuktian soal 

pemfaktoran bentuk  dengan  

oleh subjek : a. ST, b. SS, dan c. SR 

Ketiga subjek yaitu ST, SS, dan SR dapat 

memperkirakan proses penyelesaian untuk 

pemfaktoran bentuk  dengan , 

karena ketiga subjek dapat mengerjakan soal. 

ST dan SS mengerjakan dengan mencari 

faktor dari kedua suku menggunakan FPB 

kemudian memfaktorkan dengan sifat 

distributif. SR mengerjakan dengan 

menguraikan  dan . Untuk bentuk 

aljabar dengan nilai ketiga subjek 

mengerjakan dengan cara yang sama dengan 
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jika nilai  untuk mendapatkan hasil 

pemfaktoran. Oleh karena itu ketiga subjek 

dapat melakukan manipulasi matematika. 

Pernyataan tersebut dikuatkan dengan 

cuplikan wawancara 3 oleh subjek ST, SS, 

dan SR berikut ini : 

Cuplikan wawancara 3. 

P  :“Sekarang apakah kamu bisa menjelaskan 

langkah-langkahnya ?” 

ST :“Ini kan yang sama  jadi  yang 

dikeluarkan terus dalam kuruang  min 

2 

SS :“  dikali    dikali  hasilnya , 

nomor 8  kali   d dikali 3 hasilnya 

 , nomor 9  dikali    dikali  

hasilnya  (menuliskan pembuktian 

pada kertas oret oretan).” 

SR :“Yaa...ini kan  dibagi sini  sini , ini 

kan 2 dibagi lagi sini a sini a. Tapi salah 

mbak.” 

Menurut ST dan SS hasil pemfaktoran 

benar, sedangkan menurut SR hasil 

pemfakoran salah. Ketiga subjek 

membuktikan dengan perkalian suku satu kali 

suku dua. Hasil perkalian ST dan SS 

menunjukkan hasil yang sama dengan bentuk 

aljabar sehingga ST dan SS yakin hasil 

pemfaktoran  memang benar, sedangkan hasil 

perkalian SR tidak sama dengan bentuk 

aljabar sehingga hasil pemfktoran memang 

salah. ST dan SS dapat memeriksa kesahihan 

argumen terlihat hasil pemfaktoran dan 

langkah-langkah penyelesaian benar. SR 

dapat memeriksa kesahihan argumen karena 

mengetahui hasil pemfaktoran dan langkah 

penyelesaian salah tetapi tidak dapat 

membetulkan. ST dan SS dapat menemukan 

pola atau sifat dari gejala matematis untuk 

membuat generalisasi pada pemfaktoran 

bentuk  dengan  dengan sifat 

distributif, sedangkan SR tidak dapat 

menemukan pola atau sifat dari gejala 

matematis untuk membuat generalisasi. 

d. Pemfaktoran bentuk  dengan 

 

Pemfaktoran bentuk  

dengan  (  bilangan bulat) jika 

difaktoran menjadi ,  dan  

merupakan bilangan bulat. Berikut hasil 

pekerjaan tertulis ketiga subjek. 

  

                                a. 

  

                               b. 

 
 

                               c. 

Gambar 4. Jawaban dan pembuktian soal 

pemfaktoran bentuk  dengan 

 oleh ST, b. SS, dan c. SR 

Ketiga subjek yaitu ST, SS, dan SR  

dapat memperkirakan proses penyelesaian 

untuk pemfaktoran bentuk  

dengan , karena ketiga subjek dapat 

mengerjakan soal. ST mengerjakan dengan 

cara coba-coba yaitu menguraikan  dan 

menentukan dua bilangan yang jika dikalikan 

hasilnya adalah c, ST melakukan hal tersebut 

sampai hasilnya sesuai dengan soal. SS 

mengerjakan dengan menentukan dua 

bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah 

a.c, menguraikan b, memfaktorkan dengan 

sifat distributif. SR mengerjakan dengan 

memecah  dan c. Untuk bentuk aljabar 
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dengan nilai  dan nilai  ketiga 

subjek mengerjakan dengan cara yang sama 

dengan jika nilai  dan nilai  untuk 

mendapatkan hasil pemfaktoran. Oleh karena 

itu ketiga subjek dapat melakukan manipulasi 

matemtika. Pernyataan tersebut dikuatkan 

dengan cuplikan wawancara 4 oleh ST, SS, 

dan SR berikut ini : 

  Cuplikan wawancara 4. 

P :“Sekarang apakah kamu bisa 

menjelaskan langkah-langkahnya ?” 

ST :“Coba-coba kan ini kan a nya 2, 

,  itu kan karena bukan 

dari hasil pangkat jadi gak bisa 

diakarin, jadi   yang satu pasti  terus 

emmm.Nyari angka yang kalo 

dikalikan hasilnya 20 kan coba dulu 

sama angka 4 dan 5, kan 4 disini 5 

disini, terus ini gimana ya. Eeee..Ini 

min ini plus” 

SS :“Ini kan sama kayak nomor 1, 2, 3, ini 

kan  nya 2  nya 20 jadi  kali  40, 

cari faktor dari 40 yang jika 

dijumlahkan itu 6, jadi 4 dan 10, 

disubtitusikan jadi  , 

terus diuraikan lagi , 

yang diluar jadi satu dalam kurung ini 

sama juga dikasihke         sini.” 

SR :”Ini  bener, tapi ini tambah ini jadi -

22 (sambil menunjuk pembuktian) lha 

ini malah plus 20. Ya kalo ditambah 6 

kalo dikali 20.” 

Menurut ST dan SS hasil pemfaktoran mereka 

benar, sedangkan hasil pemfaktoran SR salah.  

Ketiga subjek membuktikan dengan 

menggunakan perkalian suku dua kali suku 

dua. Hasil perkalian ST dan SS menunjukkan 

sama dengan bentuk aljabar sehingga ST dan 

SS yakin hasil pemfaktoran benar, sedangkan 

hasil perkalian SR tidak sama dengan soal 

sehingga hasil pemfaktoran salah. ST dan SS 

dapat memeriksa kesahihan argumen terlihat 

hasil pemfaktoran dan langkah-langkah 

penyelesaian benar. SR dapat memeriksa 

kesahihan argumen karena mengetahui hasil 

pemfaktoran dan langkah penyelesaian salah 

tetapi tidak dapat membetulkan. ST dan SS 

dapat menemukan pola atau sifat dari gejala 

matematis untuk membuat generalisasi pada 

pemfaktoran bentuk  dengan 

, ST dengan menguraikan , 

menentukan dua bilangan yang jika dikalikan 

hasilnya adalah c, sedangkan SS dengan 

menentukan dua bilangan yang jika dikalikan 

hasilnya adalah a.c, menguraikan b kemudian 

memfaktorkan dengan sifat distributif, 

sedangkan SR tidak dapat menemukan pola 

atau sifat dari gejala matematis untuk 

membuat generalisasi. 

e. Pemfaktoran bentuk  dengan 

 

Pemfaktoran bentuk  dengan 

 jika difaktoran menjadi 

,  merupakan bilangan 

bulat. Misalkan dengan cara sifat distributif 

dan selisih dua kuadrat. Berikut hasil 

pekerjaan tertulis ketiga subjek. 

  

                              a. 

  

                              b. 

 

 

 

                              c. 

Gambar 5. Jawaban dan pembuktian soal 

pemfaktoran bentuk  dengan 



Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purworejo, 
Ruang Seminar UMP, Sabtu, 20 Mei 2017 

413 

 

oleh subjek : a. ST, b. SS, dan c. SR 

Ketiga subjek yaitu ST, SS dan SR 

dapat memperkirakan proses penyelesaian 

untuk pemfaktoran bentuk  dengan 

, karena ketiga subjek dapat 

mengerjakan soal. ST dan SS mengerjakan 

dengan menentukan FPB dari kedua suku, 

kemudian diperoleh bentuk , 

kemudian  difaktorkan menggunakan 

selisih dua kuadrat. Awalnya SS hanya 

mengerjakan sampai bentuk , 

namun ketika wawancara SS dapat 

melanjutkan langkah selanjutnya sehingga 

mendapatkan hasil . SR 

mengerjakan dengan cara menguraikan  

dan  c. Oleh karena itu ketiga subjek dapat 

melakukan manipulasi matematika. 

Pernyataan tersebut dikuatkan dengan 

cuplikan wawancara 5 oleh ST, SS, dan SR 

berikut ini : 

   Cuplikan wawancara 5. 

P   :“Sekarang coba kamu bisa menjelaskan 

langkah-langkahnya ?” 

ST :“kan nomor 13 itu soalnya , 

itu kan dikeluarkan 5 karena yang 

sama 5, kalo dikeluarkan 5 itu kan 

bentuknya berubah jadi , 

jadinya ini .” 

SS :“Mencari faktor dari 5 dan 25. Jadi 5 

dikali itu , 5 kali  itu . 

Caranya pake yang jika dikali hasilnya 

 dan  terus pake selisih kuadrat. 

SR :“Ini kan kalo dikali nanti jadi  ini 

depannya bener tapi aku mikirnya tu 

gimana ya. 125 itu hasil kalinya 25 

kali 5.” 

Menurut ST dan SS hasil pemfaktoran 

mereka benar yang dibuktikan dengan 

melakukan perkalian suku dua kali suku dua, 

sedangkan menurut SR hasil pemfaktoran 

salah yang dibuktikan dengan perkalian suku 

satu kali suku dua. Hasil perkalian ST dan SS 

menunjukkan sama dengan bentuk aljabar 

sehingga ST dan SS yakin hasil pemfaktoran 

memang benar, sedangkan hasil perkalian SR 

tidak sama dengan bentuk aljabar sehingga 

hasil pemfaktoran memang salah.  ST dan SS 

dapat memeriksa kesahihan argumen terlihat 

hasil pemfaktoran dan langkah-langkah 

penyelesaian benar. SR dapat memeriksa 

kesahihan argumen karena mengetahui hasil 

pemfaktoran dan langkah penyelesaian salah 

tetapi tidak dapat membetulkan. ST dan SS 

dapat menemukan pola atau sifat dari gejala 

matematis untuk membuat generalisasi pada 

pemfaktoran bentuk  dengan  

dengan cara sifat distributif dan selisih dua 

kuadrat, sedangkan SR tidak dapat 

menemukan pola atau sifat dari gejala 

matematis untuk membuat generalisasi. 

f. Pemfaktoran bentuk  dengan 

  

Pemfaktoran bentuk  dengan 

 jika difaktoran menjadi  atau 

,  merupakan variabel atau x 

merupakan koefisien yang dicari faktornya 

dari kedua suku menggunakan FPB. Berikut 

hasil pekerjaan tertulis ketiga subjek. 

  

                              a. 

  

                             b. 
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                             c. 

Gambar 6. Jawaban dan pembuktian soal 

pemfaktoran bentuk  dengan 

oleh subjek : a. ST, b. SS, dan c. SR 

Ketiga subjek dapat memperkirakan 

proses penyelesaian untuk pemfaktoran 

bentuk  dengan , karena 

ketiga subjek dapat mengerjakan soal. ST dan 

SS  mengerjakan dengan mencari faktor dari 

kedua suku menggunakan FPB kemudian 

menggunakan sifat distributif, sedangkan 

subjek SR mengerjakan dengan cara 

mengubah kedua suku menjadi bentuk 

kuadrat. Untuk bentuk aljabar dengan nilai 

ketiga subjek mengerjakan dengan cara 

yang sama dengan jika nilai  untuk 

mendapatkan pemfaktoran. Oleh karena itu 

ketiga subjek dapat melakukan manipulasi 

matematika. Pernyataan tersebut dikuatkan 

dengan cuplikan wawancara 6 oleh ST, SS, 

dan SR berikut ini : 

Cuplikan wawancara 6. 

P  :“Sekarang coba jelaskan langkah-

langkahnya ?” 

ST :“16 itu kan  itu kan yang sama 

nya jadi  dikeluarkan jadinya 

. (kemudian menuliskan 

pembuktian).” 

SS :“Cara sama kayak ini (menunjuk nomor 

15). Cari faktor yang bisa buat ngali 

yang di dalam kurung.” 

SR :“Salah mbak ini harusnya  ya kalau 

dikuadratin 2 kan 4  jadi . Kayak 

gini mbak. Ini kan  jadinya . 

Tapi ini salah mbak, harusnya gak  

disini.” 

Menurut ST hasil pemfaktoran benar, 

menurut SS hasil pemfaktoran belum tepat 

kemudian melakukan pembetulan, menurut 

SR hasil pemfaktoran salah. ST dan SS 

membuktikan dengan menggunakan perkalian 

suku satu kali suku dua. Hasil perkalian ST 

dan SS menunjukkan sama dengan bentuk 

aljabar sehingga ST dan SS yakin hasil 

pemfaktoran memang benar, sedangkan hasil 

perkalian SR tidak sama dengan bentuk 

aljabar sehingga hasil pemfaktoran memang 

salah. ST dan SS dapat memeriksa kesahihan 

argumen terlihat hasil pemfaktoran dan 

langkah-langkah penyelesaian benar. SR 

dapat memeriksa kesahihan argumen karena 

mengetahui hasil pemfaktoran dan langkah 

penyelesaian salah tetapi tidak dapat 

membetulkan. ST dan SS dapat menemukan 

pola atau sifat dari gejala matematis untuk 

membuat generalisasi pada pemfaktoran 

bentuk  dengan  yaitu dengan 

cara sifat distributif, sedangkan SR tidak 

dapat menemukan pola atau sifat dari gejala 

matematis untuk membuat generalisasi. 

Berdasarkan uraian di atas dapat 

diketahui bahwa ST memenuhi keenam 

indikator penalaran matematis pada keenam 

bentuk pemfaktoran. Sedangkan SS 

memenuhi keenam indikator penalaran 

matematis kecuali pada pemfaktoran bentuk  

 dengan , SS tidak memenuhi 

indikator penalaran matematis yaitu 

memeriksa kesahihan argumen. Sedangkan 

SR dapat memenuhi keenam indikator 

penalaran matematis pada pemfaktoran 

bentuk  dengan  saja, 

untuk bentuk pemfaktoran lainnya SR hanya 

memenuhi empat indikator penalaran 

matematis yaitu mengajukan dugaan, 

melakukan manipulasi matematika, menarik 

kesimpulan, memberikan bukti serta alasan, 

menarik kesimpulan dari pernyataan. Oleh 

karena itu dapat dibuat hasil dari penelitian 

ini pada tabel 3 berikut ini. 
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Tabel 3. Hasil Penelitian 

Indikator Penalaran 

Matematis 

      Subjek 

ST SS SR 

Mengajukan dugaan √ √ √ 

Melakukan manipulasi 

matematika 
√ √ √ 

Menarik kesimpulan, 

menyusun bukti, memberikan 

alasan atau bukti terhadap 

kebenaran solusi 

√ √ √ 

Menarik kesimpulan dari 

pernyataan 
√ √ √ 

Memeriksa kesahihan suatu 

argument 
√ √ - 

Menemukan pola atau sifat 

dari gejala matematis untuk 

membuat generalisasi 

√ √ - 

Berdasarkan analisis dan hasil analisis, dapat 

dibuat pembahasan yang ditinjau dari 

indikator penalaran matematis yang dikaitkan 

dengan indikator penalaran matematis lain 

dan penelitian lain berikut ini : 

a. Mengajukan dugaan 

Subjek berkemampuan matematika tinggi, 

sedang, dan rendah dapat mengajukan dugaan 

pada keenam bentuk pemfaktoran dengan 

cara yang berbeda-beda. Hal tersebut tidak 

sejalan dengan penelitian Suprihatiningsih 

(2014) yang menunjukkan bahwa hanya 

subjek berkemampuan matematika tinggi saja 

yang dapat mengajukan dugaan dan penelitian 

Hidayati (2015) yang menunjukkan bahwa 

subjek kemampuan matematika tinggi dan 

sedang saja yang dapat membuat rencana 

pemecahan masalah. Ketiga subjek dapat 

memperkirakan proses penyelesaian setiap 

bentuk pemfaktoran karena ketiga subjek 

memahami cara yang digunakan untuk 

menyelesaikan keenam bentuk pemfaktoran. 

b. Melakukan manipulasi matematika 

Subjek berkemampuan matematika 

tinggi, sedang, dan rendah dapat melakukan 

manipulasi matematika kemudian dapat 

menjelaskan langkah penyelesaian yang 

digunakan melalui wawancara. Hal tersebut 

tidak sejalan dengan penelitian 

Suprihatiningsih (2014) yang menunjukkan 

bahwa hanya subjek berkemampuan 

matematika tinggi dan rendah saja yang dapat 

melakukan perhitungan dan penelitian 

Hidayati (2015) yang menunjukkan bahwa 

hanya subjek kemampuan matematika tinggi 

saja yang dapat melaksanakan rencana 

pemecahan masalah. Setiap subjek dapat 

melakukan manipulasi matematika karena 

setiap subjek memahami langkah-langkah 

dalam menentukan faktorisasi aljabar. 

c. Menarik kesimpulan, menyusun bukti dan 

memberikan alasan atau bukti terhadap 

kebenaran solusi 

Subjek berkemampuan matematika 

tinggi, sedang, dan rendah dapat menarik 

kesimpulan bahwa jawaban yang diperoleh 

pada bentuk pemfaktoran benar dan salah. 

Ketiga subjek dapat melakukan pembuktian 

dari jawaban yang diperoleh dengan perkalian 

suku satu kali dua suku atau dua suku kali dua 

suku, serta dapat memberikan alasan dari 

langkah penyelesaian yang digunakan dan 

pembuktian yang dilakukan. Pemilihan 

metode pembuktian masing-masing subjek 

sesuai dengan indikator penalaran menurut 

NCTM (2000) yaitu memilih dan 

menggunakan berbagai macam pemahaman 

dan metode pembuktian (select and use 

various types of reasoning and methods of 

proof). Subjek berkemampuan matematika 

tinggi dan sedang juga memenuhi indikator 

penalaran matematis menurut Sulistiawati 

(2014) yaitu menggunakan data yang 

mendukung untuk menjelaskan mengapa cara 

yang digunakan serta jawaban adalah benar. 

d. Menarik kesimpulan dari pernyataan 

Subjek berkemampuan matematika 

tinggi dan sedang dapat menarik kesimpulan 

bahwa langkah penyelesaian dan hasil 

pemfaktoran benar. Sedangkan subjek 

berkemampuan matematika rendah dapat 

menarik kesimpulan bahwa langkah 

penyelesaian dan hasil pemfaktoran benar 

pada pemfaktoran bentuk  

dengan , untuk bentuk pemfaktoran 
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lainnya SR menarik kesimpulan bahwa hasil 

pemfaktoran dan langkah penyelesaian salah. 

Kesalahan yang dilakukan oleh subjek 

berkemampuan matematika rendah yaitu 

kesalahan dalam memlilih prosedur 

pemfaktoran dan kesalahan memahami sifat 

distributif yang sejalan dengan penelitian 

Dewi (2014) dan kesalahan memahami sifat 

distributif dan perpangkatan pada aljabar 

sejalan dengan penelitian Sari (2014). 

Kesalahan yang dilakukan oleh subjek 

berkemampuan matematika rendah 

dikarenakan kurang memahami materi sifat 

distributif, perpangkatan, dan memilih 

prosedur pemfaktoran. 

e. Memeriksa kesahihan argumen 

Subjek berkemampuan matematika 

tinggi dan sedang dapat memeriksa kesahihan 

argumen, karena langkah-langkah 

penyelesaian dan hasil pemfaktoran yang 

diperoleh benar, ketika terdapat jawaban yang   

kurang sesuai subjek dapat membetulkan 

jawaban. Subjek berkemampuan matematika 

rendah dapat memeriksa kesahihan argumen 

pada bentuk pemfaktoran  

dengan . Untuk pemfaktoran bentuk 

lainnya subjek tidak dapat memeriksa 

kesahihan argumen karena langkah 

penyelesaian dan jawaban kurang tepat dan 

tidak dapat membetulkan. Ketiga subjek 

memenuhi indikator penalaran matematis 

menurut Sulistiawati (2014) yaitu dapat 

mempertimbangkan validitas dari argumen 

yang menggunakan berpikir deduktif atau 

induktif. Serta indikator penalaran menurut 

NCTM (2000) yaitu mengembangkan dan 

mengevaluasi argumen dan bukti matematis 

(develop and evaluate mathematical 

arguments and proofs). 

f. Menemukan pola atau sifat dari gejala 

matematis untuk membuat generalisasi 

Subjek berkemampuan matematika 

tinggi dan sedang dapat membuat pola atau 

sifat dari gejala matematis untuk membuat 

generalisasi pada semua bentuk pemfaktoran 

dengan cara yang berbeda. Subjek 

berkemampuan matematika reendah hanya 

dapat membuat pola atau sifat dari gejala 

matematis pada pemfaktoran bentuk 

 dengan , karena untuk 

bentuk pemfaktoran lainnya mengerjakan 

dengan cara yang kurang tepat. Subjek 

berkemampuan matematika tinggi dan sedang 

memenuhi indikator penalaran menurut 

NCTM (2000) yaitu mengembangkan dan 

mengevaluasi argumen dan bukti matematis 

(develop and evaluate mathematical 

arguments and proofs). 

 

5. KESIMPULAN 

Subjek berkemampuan matematika 

tinggi, sedang, dan rendah dapat mengajukan 

dugaan pada keenam bentuk pemfaktoran, 

dapat melakukan manipulasi matematika 

berdasarkan dugaan yang diajukan, dapat 

menarik kesimpulan bahwa jawaban benar; 

menyusun bukti dengan operasi perkalian 

bentuk aljabar ; memberikan alasan atau bukti 

terhadap kebenaran solusi. Subjek 

berkemampuan matematika tinggi dan sedang 

dapat menarik kesimpulan bahwa jawaban 

dan langkah penyelesaian benar berdasarkan 

pembuktian, sedangkan subjek 

berkemampuan matematika rendah menarik 

kesimpulan bahwa jawaban dan langkah 

penyelesaian salah berdasarkan pembuktian. 

Subjek berkemampuan matematika tinggi dan 

sedang dapat memeriksa kesahihan argumen, 

sedangkan subjek berkemampuan matematika 

rendah tidak dapat memeriksa kesahihan 

argumen. Subjek berkemampuan matematika 

tinggi dan sedang dapat menemukan pola atau 

sifat dari gejala matematis untuk membuat 

generalisasi, sedangkan subjek 

berkemampuan matematika rendah tidak 

dapat menemukan pola atau sifat dari gejala 

matematis untuk membuat generalisasi. 

Subjek berkemampuan matematika 

tinggi, sedang, dan rendah mengerjakan 

pemfaktoran bentuk  dengan 

 dengan cara menentukan dua bilangan 
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yang jika dijumlahkan hasilnya adalah  dan 

jika dikalikan hasilnya adalah . Subjek 

berkemampuan matematika tinggi dan sedang 

mengerjakan pemfaktoran bentuk  

dengan  dengan cara menguraikan  

dan menentukan akar dari c. Subjek 

berkemampuan matematika tinggi dan sedang 

mengerjakan pemfaktoran bentuk  

dengan  dan pemfaktoran bentuk 

 dengan yaitu dengan cara 

menentukan FPB dari kedua suku dan 

memfaktorkan dengan sifat distributif. Subjek 

berkemampuan matematika tinggi dan sedang 

mengerjakan pemfaktoran bentuk 

 dengan dengan cara 

yang berbeda. Subjek berkemampuan 

matematika tinggi menguraikan nilai  

kemudian menetukan dua bilangan yang jika 

dijumlahkan hasilnya adalah  dan jika 

dikalikan hasilnya adalah . Sedangkan 

subjek berkemampuan matematika sedang 

mengerjakan menggunakan cara yang sama 

dengan bentuk pemfaktoran  

dengan . Subjek berkemampuan 

matematika tinggi dan sedang mengerjakan 

pemfaktoran bentuk  dengan 

dengan cara menentukan FPB dari 

kedua suku, sifat distributif, dan selisih dua 

kuadrat. 
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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan respon siswa dalam pembelajaran 

matematika melalui model pembelajaran Think Pair Share (TPS) kelas VII F SMP Negeri 33 

Purworejo Tahun Pelajaran 2016/2017. Penellitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek 

penelitian ini adalah siswa kelas VII F yang berjumlah 33 siswa yang terdiri dari 21 siswa laki-laki 

dan 12 siswa perempuan. Faktor yang diteliti berupa peningkatan respon siswa. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode obeservasi dan catatan 

lapangan. Analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa respon siswa meningkat dari 67% pada siklus I menjadi 76% pada siklus II. Jika dilihat dari 

hasil tersebut maka model pembelajaran Think Pair Share (TPS) dapat meningkatkan respon siswa 

kelas VII F SMP Negeri 33 Purworejo.  

 

Kata Kunci:  respon, think pair share, 

 

 
1. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan bidang studi 

yang menduduki peranan penting dalam 

bidang pendidikan. Hal ini dapat dilihat 

dengan jumlah jam pelajaran matematika di 

sekolah yang banyak. Matematika diberikan 

di semua jenjang pendidikan mulai dari 

sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 

Meskipun matematika sejak sekolah dasar 

mempunyai jam pelajaran yang paling 

banyak, kenyataan menunjukkan saat ini 

pelajaran matematika di sekolah masih 

dianggap sesuatu yang menakutkan bagi 

sebagian besar siswa, mereka beranggapan 

bahwa matematika adalah pelajaran yang 

paling sulit, sehingga menyebabkan mereka 

takut dan malas untuk mempelajarinya.  

Berdasarkan observasi yang peneliti 

lakukan di kelas VII F SMP Negeri 33 

Purworejo, didapatkan berbagai informasi 

tentang berbagai permasalahan yang ada 

dalam proses pembelajaran matematika. 

Pembelajaran yang berlangsung 

menggunakan metode ceramah dengan guru 

sebagai pusat informasi dan siswa hanya 

mendengarkan penjelasan guru, sehingga 

menimbulkan kurangnya interaksi antara 

siswa dengan guru. Dengan kurangnya 

interaksi antara siswa dengan guru maka 

diduga respon yang ditimbulkan oleh 

siswapun kurang, ini terlihat dari saat 

pembelajaran berlangsung, guru kadang tidak 

memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya, padahal dari sebagian siswa ada 

yang belum paham mengenai materi yang 

diajarkan. Sedangkan faktor dari siswa, ketika 

guru menanyakan tentang pemahaman 

mereka mengenai materi yang diajarkan, 

siswa hanya diam saja, mereka malu atau 

bahkan takut untuk menanyakan tentang 

materi yang belum mereka pahami dan belum 

berani dalam menyampaikan pendapat. Oleh 

karena itu perlu adanya suatu tindakan untuk 

mengatasi masalah-masalah tersebut. Salah 

satunya dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 

Share (TPS).  

Model pembelajaran tipe Think Pair 

Share (TPS) adalah salah satu tipe atau model 

kooperatif yang mudah diterapkan dalam 

meningkatkan respon siswa. Pada 

pembelajaran ini menekankan pada 

penggunaan struktur tertentu yang dirancang 

untuk mempengaruhi interaksi siswa sehingga 

mampu bekerjasama dalam kelompok kecil. 

Semakin banyak interaksi siswa maka respon 

yang ditimbulkan akan semakin meningkat. 

Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan 
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respon siswa kelas VII F SMP Negeri 33 

Purworejo dengan model pembelajaran 

TAPE. 

Menurut M. Wahyudin Zarkasyi 

(2015 : 93) “respon adalah suatu sikap yang 

menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk 

melibatkan diri dalam suatu kegiatan 

(pembelajaran)”. Hal ini bisa dilihat pada saat 

siswa berani mengajukan pertanyaan kepada 

guru jika ada beberapa penjelasan guru yang 

belum bisa diterima, siswa berani 

mengerjakan soal di depan tanpa harus 

ditunjuk terlebih dahulu, siswa mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh guru tepat waktu, 

dan siswa berani menyampaikan pendapat 

secara lisan. Indikator respon yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah siswa 

mendengarkan penjelasan guru, siswa aktif 

mengerjakan tugas, siswa berani bertanya, 

siswa berani menyampaikan pendapat.  

Menurut Miftahul Huda (2013: 206) 

model pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

memperkenalkan gagasan tentang waktu 

„tunggu dan berpikir‟ (wait or think time) 

pada elemen interaksi pembelajaran 

kooperatif yang saat ini menjadi salah satu 

faktor ampuh dalam meningkatkan respon 

siswa terhadap pertanyaan. 

Sebagai bahan pertimbangan, perlu 

dikemukakan beberapa hasil penelitian 

terdahulu yang serupa yaitu: Evi Susanti 

(2008) dengan judul Upaya peningkatan 

respon siswa pada pembelajaran matematika 

melalui pendekatan kooperatif tipe TPS  (PTK 

pembelajaran matematika di kelas VII SMP 

Negeri 1 Polokarto Sukoharjo). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

pendekatan kooperatif tipe TPS dapat 

meningkatkan respon siswa.  

 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 

(PTK) atau Classroom Action Research 

(CAR) yang dilakukan dengan cara peneliti 

bekerja sama dengan guru lain yang 

bersangkutan. Menurut Suharsimi Arikunto 

(2008: 16) terdapat empat tahapan dalam 

penelitian tindakan kelas yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Agustus sampai September 2016, dilakukan 

di SMP Negeri 33 Purworejo. Subjek 

penelitian ini adalah siswa kelas VII F SMP 

Negeri 33 Purworejo tahun pelajaran 

2016/2017 yang berjumlah 33 siswa yang 

terdiri dari 21 siswa laki-laki dan 12 siswa 

perempuan. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

observasi dan catatan lapangan. Instrumen 

pada penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang respon siswa. 

Adapun pengembangan instrumen ini adalah 

lembar observasi respon siswa. Analisis data 

menggunakan deskriptif kuantitatif.  

 

3. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil lembar observasi 

respon siswa dengan model pembelajaran 

Think Pair Share (TPS) pada siklus I sebesar 

67% masuk kategori cukup. Pembelajaran 

pada siklus I belum berjalan dengan baik, 

dikarenakan siswa tidak mendengarkan 

penjelasan guru dengan  baik, siswa tidak 

berani bertanya maupun menyampaikan 

pendapat. Hal ini menunjukkan bahwa respon 

siswa pada siklus I belum memenuhi 

indikator keberhasilan, maka dilakukan 

tindakan untuk melanjutkan ke siklus II. 

Respon siswa pada siklus II dari hasil lembar 

observasi mencapai 76% dengan kategori 

baik. Hal ini menunjukkan bahwa respon 

siswa pada siklus II sudah memenuhi 

indikator keberhasilan.   

Berikut diagram yang menunjukkan 

peningkatan respon siswa. 
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Berdasarkan tabel di atas secara 

keseluruhan respon siswa dalam proses 

pembelajaran Matematika dengan model 

pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

mengalami peningkatan. Pada siklus I 

berdasarkan hasil observasi respon siswa 

mencapai 67% dari hasil tersebut perlu 

adanya perbaikan dalam rangka 

meningkatkan respon siswa terhadap 

pelajaran Matematika. Langkah-langkah yang 

diambil untuk memperbaiki kekurangan pada 

siklus I adalah peneliti lebih intensif dalam 

memantau kegiatan proses pembelajaran. 

Respon siswa pada siklus II menunjukkan 

peningkatan yang baik, hal itu dapat 

ditunjukkan dari hasil rata-rata sebesar 67% 

menjadi 76%. Adanya peningkatan respon 

siswa menunjukkan bahwa model 

pembelajaran Think Pair Share (TPS) sangat 

efektif sebagai salah satu model dalam proses 

pembelajaran matematika. Siswa jadi lebih 

sering merespon jika guru bertanya. Rasa 

percaya diri siswa meningkat, siswa berani 

bertanya kepada guru apabila ada materi yang 

belum dipahami. Siswa tidak malu lagi ketika 

diminta untuk maju ke depan. 

Dari tabel diatas terlihat bahwa siklus 

I dan siklus II mengalami peningkatan, 

sehingga sudah memenuhi indikator 

keberhasilan dalam penelitian ini, yaitu 

persentase respon mencapai kriteria 75% atau 

lebih dengan kriteria baik. 

 

4. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan dari penelitian ini adalah 

model pembelajaran Think Pair Share (TPS)  

dapat meningkatkan respon siswa kelas VII F 

SMP Negeri 33 Purworejo. Pada 

pembelajaran matematika dengan 

menggunakan model pembelajaran Think Pair 

Share (TPS) respon siswa dapat diukur 

dengan lembar observasi pada siklus I hanya 

sebesar 67% dalam kategori cukup. Tetapi 

setelah dilakukan perbaikan-perbaikan pada 

siklus II persentase respon siswa meningkat 

menjadi sebesar 76% dalam kategori baik.  

Dari hasil penelitian dan pembahasan, 

maka peneliti dapat mengajukan saran yaitu: 

(1) Bagi Guru, dalam proses pembelajaran 

matematika, sebaiknya guru dapat 

mengembangkan keterampilan mengajarnya 

dengan menggunakan model-model 

pembelajaran yang baru sehingga proses 

pembelajaran akan lebih bervariasi dan tidak 

membosankan. (2) Bagi Siswa, hendaknya 

siswa lebih mudah beradaptasi dengan media 

pembelajaran yang digunakan, karena hal itu 

memudahkan bagi siswa untuk belajar. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kemampuan kognitif mahasiswa yang dikenai 

pembelajaran Learning Cycle 7e berbatuan Microsoft Mouse Mischief lebih baik daripada 

kemamuan kognitif mahasiswa yang dikenai pembelajaran tradisional berbatuan Microsoft Mouse 

Mischief. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu. Populasi penelitian ini adalah 

seluruh mahasiswa semester IV program studi pendidikan matematika UM Purworejo tahun ajaran 

2016/2017. Tekhnik sampling yang digunakan adalah Cluster Random Sampling.Metode 

pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan tes.Instrumen penelitian berupa tes kemampuan 

kognitif.Sedangkan uji hipotesis menggunakan Uji-t. Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh thitung 

= 3,7798 dan ttabel = 1,645, dengan demikian H0 ditolak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

kemampuan kognitif mahasiswa yang dikenai pembelajaran Learning Cycle 7e berbantuan 

Microsoft Mouse Mischief lebih baik daripada kemampuan kognitif mahasiswa yang dikenai 

pembelajaran tradisional Berbantuan Microsoft Mouse Mischief. 

Kata Kunci : Learning Cycle 7e, Microsoft Mouse Mischief, pembelajaran tradisional, kemampuan 

kognitif. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pengembangan kualitas sumber daya 

manusia untuk menghadapi persaingan di 

dunia global beriringan dengan semakin 

tingginya peranan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam kehidupan manusia.Hal ini 

berakibat pada peningkatan kualitas bidang 

pendidikan, yang khususnya berorientasi 

pada penguasaan dan pemanfaatan IPTEK 

menjadi hal yang sangat penting.Hal 

tersebut berbanding terbalik dengan 

kenyataan kualitas pendidikan di Indonesia 

yang masih memrihatinkan 

(http://mii.fmipa.ugm.ac.id).Menurut survei 

Political and Economic Risk Consultant 

(PERC), kualitas pendidikan di Indonesia 

berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di 

Asia. Lebih lanjut dikatakan bahwa, data 

Balitbang (2003) menunjukkan bahwa dari 

146.052 SD di Indonesia ternyata hanya 

delapan sekolah saja yang mendapat 

pengakuan dunia dalam kategori The 

Primary Years Programs (PYP). Dari 

20.918 SMP di Indonesia ternyata juga 

hanya delapan sekolah yang mendapat 

pengakuan dunia dalam kategori The 

Middle Years Programs (MYP) dan dari 

8.036 SMA ternyata hanya tujuh sekolah 

saja yang mendapat pengakuan dunia 

dalam kategori The Diploma Program 

(DP). Selanjutnya dari oleh data 

Internasional Mathematics Olympiads 

(IMO) mengenai prestasi wakil-wakil 

Indonesia hasilnya sebagai berikut 

(www.imo-official.org): tahun 2012 

ranking 35 dari 100 pesert, tahun 2013 

ranking 19 dari 97 peserta, tahun 2014 

ranking 29 dari 101 peserta, dan tahun 2015 

ranking 29 dari 104 peserta 

Ini merupakan suatu indikasi bahwa 

kemampuan kognitif siswa Indonesia masih 

kurang.  Menurut Bruner, kemampuan 

kognitif seorang siswa lebih dipengaruhi 

oleh pengalaman siswa itu sendiri. 

Pembelajaran matematika merupakan usaha 

membantu siswa mengkonstruksi 

pengetahuan melalui proses. Sebab 

mengetahui adalah suatu proses, bukan 

suatu produk. Proses tersebut dimulai dari 

pengalaman sehingga siswa harus diberi 

kesempatan seluas-luasnya untuk 

mengkontruksi sendiri pengetahuan yang 

mailto:wharyantiika@yahoo.co.id
mailto:ice_ajah17@yahoo.com
http://mii.fmipa.ugm.ac.id/
http://www.imo-official.org/
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harus dimiliki. Salah satu model 

pembelajaran yang sesuai adalah model 

Learning Cycle 7E. Model ini memiliki 7 

tahapan yaitu Elicit, Engange, Explore, 

Explain, Elaborate, Evaluate, dan Extend. 

Model Learning Cycle 7E 

memungkinkan proses pembelajaran 

menjadi lebih efektif, siswa lebih aktif dan 

termotivasi dalam belajar, memberikan 

kesempatan siswa untuk berpikir, mencari, 

menemukan, dan menyampaikan konsep 

yang telah dipelajarinya. Hal ini sejalan 

dengan teori Ausubel (dalam Windayana 

dkk., 2005: 13) bahwa "siswa tidak 

menerima konsep/materi jadi dari guru, 

tetapi siswa sendiri yang harus mencari 

atau menemukan konsep/materi tersebut 

agar pembelajaran yang dilakukan menjadi 

lebih bermakna bagi siswa". 

 

2. KAJIAN LITERATUR DAN 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1 Kajian Literatur 

a. Kemampuan Kognitif 

Bloom dalam Depdiknas (2007B: 194) 

menjelaskan bahwa aspek kognitif 

berkenaan dengan ingatan atau 

pengetahuan dan kemampuan intelektual 

serta keterampilan-keterampilan. Lebih 

lanjut, aspek kognitif dibagi menjadi enam 

macam kemampuan intelektual mengenai 

lingkungan yang disusun secara hirarkis 

dari yang paling sederhana sampai kepada 

yang paling kompleks. Secara terperinci 

Nana Sudjana (2006, 23 – 29) menjelaskan 

enam aspek tersebut sebagai berikut. 

1. Pengetahuan 

Istilah pengetahuan dimaksudkan 

sebagai terjemahan dari kata 

knowledge dalam taksonomi Bloom.  

2. Pemahaman 

Pemahaman dapat dibedakan ke dalam 

tiga kategori. Tingkat terendah adalah 

pemahaman terjemahan. Tingkat 

kedua adalah pemahaman penafsiran, 

yakni menghubungkan bagian-bagian 

terdahulu dengan yang diketahui 

berikutnya, atau menghubungkan 

beberapa bagian dari grafik dengan 

kejadian, membedakan yang pokok 

dan yang bukan pokok. Pemahaman 

tingkat ketiga atau tingkat tertinggi 

adalah pemahaman ekstrapolasi. 

Dengan ekstrapolasi diharapkan 

seseorang mampu melihat di balik 

yang tertulis, dapat membuat ramalan 

tentang konsekuensi atau dapat 

memperluas persepsi dalam arti waktu, 

dimensi, kasus, ataupun masalahnya. 

3. Aplikasi 

Aplikasi adalah penggunaan abstraksi 

pada situasi kongkret atau situasi 

khusus. Abstraksi tersebut mungkin 

berupa ide, teori, atau petunjuk teknis. 

Menerapkan abstraksi ke dalam situasi 

baru disebut aplikasi.  

4. Analisis 

Analisis adalah usaha memilah suatu 

integritas menjadi unsur-unsur atau 

bagian-bagian sehingga jelas 

hierarkinya dan atau susunannya.  

5. Sintesis 

Penyatuan unsur-unsur atau bagian-

bagian ke dalam bentuk menyeluruh 

disebut sintesis. Berpikir berdasar 

pengetahuan hafalan, berpikir 

pemahaman, berpikir aplikasi, dan 

berpikir analisis dapat dipandang 

sebagai berpikir konvergen yang satu 

tingkat lebih rendah daripada berpikir 

devergen.  

6. Evaluasi 

Evaluasi adalah pemberian keputusan 

tentang nilai sesuatu yang mungkin 

dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara 

bekerja, pemecahan, dan metode.  

Dengan demikian, kemampuan 

kognitif pada dasarnya merupakan tujuan 

belajar yang berhasil dicapai oleh 

mahasiswa. Tingkat ketercapaian tujuan 

belajar ini diukur dengan skor yang 

diperoleh mahasiswa dalam menyelesaikan 

sebuah tes kemampuan kognitif. 

b. Model Learning Cycle 7E 

  Karplus dan Their (1967) 

mendefinisikan learning cycle adalah suatu 

model pembelajaran yang berpusat pada 

peserta belajar. Eisenkraft (2003) 

menjelaskan kegiatan setiap tahapan 

Learning Cycle 7E sebagai Elicit, Engage, 

Explore, Explain, Elaborate, Evaluate, dan 

Extend. 

Arah pembelajaran serta aktivitas guru 

dan siswa yang dianjurkan oleh National 

Science Teachers Association (NSTA) dalam 

setiap tahap dalam learning cycle 7E dapat 
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dilihat pada Tabel 1.  

 

 

Tabel 1. Arah Pembelajaran Learning Cycle 7E 

Fase Arah 

pembelajaran 

Kegiatan dosen Kegiatan 

mahasiswa 

Elicit  Menarik perhatian 

siswa sebelum 

pemberian 

pengetahuan. 

 Membantu dalam 

mentransfer 

pengetahuan. 

 Membangun 

pengetahuan baru di 

atas pengetahuan yang 

telah ada. 

 Memfokuskan siswa terhadap 

materi 

yang akan dipelajari 

 Mengajukanpertanyaan 

kepada siswa dengan 

pertanyaan seperti 

“Apa yang kamu pikirkan?” 

atau “Apa yang kamu 

ketahui?” yang sesuai dengan 

permasalahan 

 Menampung semua jawaban 

siswa 

 Memfokuskan diri 

terhadap apa yang 

disampaikan oleh guru 

 Mengingat kembali materi 

yang telah dipelajari 

 Mengajukan pendapat 

jawaban berdasarkan 

pengetahuan sebelumnya 

atau pengalamannya 

dalam kehidupan sehari-

hari 

Engage  Memfokuskan pikiran 

dan perhatian siswa 

Bertukar informasi dan 

pengalaman dengan 

siswa 

 Menyajikan demonstrasi atau 

bercerita tentang fenomena 

alam yang sering terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari 

 Memberikan pertanyaan 

untuk merangsang motivasi 

dan keingintahuan siswa 

 Memperhatikan guru 

ketika sedang 

menjelaskan atau 

mendemonstrasikan 

sebuah fenomena 

 Mencari dan berbagi 

informasi yang 

mendukung konsep yang 

akan dipelajari 

 Memberikan pendapat 

jawaban 

Explore  Melakukan eksperimen 

 Mencatat data, 

membuat grafik, 

menginterpretasi hasil 

 Diskusi 

 Guru membimbing dan 

memeriksa pemahaman 

 Menjelaskanmaksud dari 

pembelajaran yaitu untuk 

malaksanakan eksperimen 

atau diskusi 

 Memandu dan membimbing 

mahasiswa dalam melakukan 

eksperimen 

 Memberi waktu yang cukup 

kepada siswa untuk 

menyelesaikan eksperimen 

 Melakukan eksperimen 

untuk mendapatkan data 

 Mencatat data, membuat 

grafik, dan 

menginterpretasikan hasil 

 Diskusi dalam kelompok 

untuk menjawab 

permasalahan yang 

disajikan dalam LKS 

Explain   siswa 

mengkomunikasikan 

apa yang telah 

dieksplorasi 

secara tertulis dan lisan 

 Menyimpulkan hasil 

eksplorasi 

Pembenaran 

 Membimbing siswa dalam 

menyiapkan laporan (data 

dan kesimpulan) eksperimen 

 Menganjurkan siswa untuk 

menjelaskan laporan 

eksperimen 

dengan kata-kata mereka 

sendiri 

 Memfasilitasi siswa untuk 

melakukan presentasi laporan 

eksperimen 

 Mengarahkan siswa pada data 

dan 

 Melakukan presentasi 

dengan cara menjelaskan 

data yang diperoleh dari 

hasil eksperimen 

 Mendengarkan penjelasan 

kelompok lain 

 Mengajukan pertanyaan 

terhadap 

penjelasan kelompok lain 

 Mendengarkan dan 

memahami 

penjelasan/klarifikasiyang 

disampaikan oleh guru 
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petunjuk telah diperoleh dari 

pengalaman sebelumnya 

atau dari 

hasil eksperimen untuk 

mendapatkan kesimpulan 

(jika ada) 

 Menyimpulkan hasil 

eksperimen 

berdasarkan data yang 

telah 

didapat dan petunjuk 

(penjelasan 

Elaborate  Transfer pembelajaran 

 Aplikasi dari 

pengetahuan baru yang 

telah didapatkan 

 Mengajak siswa untuk 

menggunakan 

istilah umum 

 Memberikan soal atau 

permasalahan 

dan mengarahkan siswa 

untuk 

menyelesaikan 

 Menganjurkan siswa untuk 

menggunakan konsep yang 

telah 

mereka dapatkan 

 Menggunakan istilah 

umum dan 

pengetahuan yang baru 

 Menggunakan informasi 

sebelumnya yang didapat 

untuk 

bertanya, mengemukakan 

pendapat 

dan membuat keputusan 

 Menerapkan pengetahuan 

yang 

baru untuk menyelesaikan 

soal 

Extend  Menghubungkan satu 

konsep ke konsep lain 

 Menghubungkan 

subjek 

satu ke subjek lain 

 Memperlihatkan hubungan 

antara 

konsep yang dipelajari 

dengan 

konsep yang lain 

 Memberikan pertanyaan 

untuk 

membantu siswa melihat 

hubungan 

antara konsep yang dipelajari 

dengan konsep/topik yang 

lain 

 Mengajukan pertanyaan 

tambahan 

yang sesuai dan berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari 

sebagai aplikasi konsep dari 

materi 

 Membuat hubungan antara 

konsep 

yang telah 

dipelajari dengan 

kehidupan sehari-

hari sebagai 

gambaran aplikasi 

konsep yang 

nyata 

 Menggunakan 

pengetahuan dari 

hasil eksperimen untuk 

bertanya 

dan menjawab 

pertanyaan dari 

guru, terkait dengan 

konsep yang 

telah dipelajari 

 Berfikir, mencari, 

menemukan dan 

menjelaskan contoh 

penerapan 

konsep yang telah 

dipelajari 

Evaluate Melakukan 

penilaian: 

•Formatif 

•Summatif 

•Informal 

•formal 

 Memberikan penguatan 

terhadap 

konsep yang telah dipelajari 

 Melakukan penilaian kinerja 

melalui 

observasi selama proses 

pembelajaran 

 Memberikan kuis 

 Mengerjakan kuis 

 Menjawab pertanyaan 

lisan yang 

diajukan oleh guru (baik 

berupa 

pendapat maupun fakta) 
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c. Microsoft Mouse Mischief 

Microsoft Mouse Mischief merupakan 

fitur/ add in tambahan yang terdapat pada 

Microsoft Power Point 2010 dan Microsoft 

Office 2007. Mouse Mischief menyediakan 

beberapa tools yang dapat digunakan oleh 

seorang guru untuk membuat sebuah slide 

presentasi. Dimana slide itu nantinya dapat 

mendukung penggunan Mouse lebih dari 1, 

yang memudahkan siswa/i untuk ikut 

berinterakasi dengan slide yang kita buat. 

Nantinya guru, siswa atau group yang terdiri 

dari beberapa siswa disebut sebagai 

Team.Dalam hal ini nantinya guru akan 

mengontrol jalannya presentasi. 

Microsoft Mouse Mischief berjalan pada 

sistem operasi Microsoft Windows XP SP3, 

Windows Vista dan Windows 7.Program ini 

memungkinkan guru untuk menciptakan dan 

menyisipkan pertanyaan, jajak pendapat, dan 

slide kegiatan menggambar ke dalam materi 

Office PowerPoint. Ketika pelajaran sedang 

berlangsung, siswa secara aktif dapat 

merespon slide-slide tersebut, secara individu 

maupun tim, dengan menggunakan mouse 

mereka sendiri untuk mengklik, melingkar, 

mencoret, mewarna, atau menggambar 

jawaban pada layar. 

2.2 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dari penelitian ini adalah 

Kemampuan kognitif mahasiswa yang dikenai 

model Learning Cycle 7E berbantuan 

Microsoft Mouse Mischief  lebih baik daripada 

kemampuan kognitif mahasiswa yang dikenai 

pembelajaran tradisional berbantuan Microsoft 

Mouse Mischief. 

 

3. METODE PENELITIAN 

a. Subjek, lokasi, waktu, dan jenis  

penelitian  

Subjek penelitian ini adalah seluruh 

mahasiswa semester 4 Program Studi 

Pendidikan Matematika 

UniversitasMuhammadiyah Purworejo.Lokasi 

penelitian ini adalah di Program Studi 

Pendidikan Matematika Universitas 

Muhammadiyah Purworejo Provinsi Jawa 

Tengah dengan alamat Jl. K.H.A. Dahlan No 3 

& 6 Purworejo 54111.Penelitian ini 

dilaksanakan selama 10 bulan.Penelitian ini 

merupakan penelitian eksperimental semu. 

b. Populasi, teknik sampling, dan 

sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh mahasiswa semester 4 Program Studi 

Pendidikan Matematika Universitas 

Muhammadiyah Purworejo.Teknik sampling 

yang digunakan adalah Cluster Random 

Sampling. sehingga diperoleh sampel 

penelitian yang terdiri dari 2 kelas, kelas yang 

dikenai model pembelajaran Learning Cycle 

7E berbantuan Microsoft Mouse Mischief dan 

kelas yang dikenai pembelajaran tradisional 

berbantuan Microsoft Mouse Mischief. 

c. Variabel penelitian 

Pada penelitian ini melibatkan 2 

variabel, yaitu variabel bebas dan 

terikat. 

1. Variabel bebas: Model Pembelajaran 

a) Skala pengukuran : Skala 

nominal. 

b) Indikator : kelas yang dikenai 

model pembelajaran Learning 

Cycle 7E berbantuan Microsoft 

Mouse Mischief dan kelas yang 

dikenai pembelajaran tradisional 

berbantuan Microsoft Mouse 

Mischief. 

c) Simbol : ai, dengan i = 1, 2 

a1 = Learning Cycle 7E 

berbantuan Microsoft Mouse 

Mischief. 

a2 = pembelajaran tradisional 

berbantuan Microsoft Mouse 

Mischief. 

2. Variabel terikat: kemampuan kognitif  

a) Skala Pengukuran: skala 

interval 

b) Indikator: hasil tes mata kuliah 

Statistika Matematika 

c) Simbol: Y 

d. Instrumen Penelitian 

Instrument dalam penelitian ini berupa 

tes kemampuan kognitif.Instrument tes 

kognitif yang digunakan berjumlah 20 

soal tes objektif yang telah valid dan 

reliabel dari 25 soal yang 

diujicobakan.Adapun hasil analisis 

ujicoba diperoleh 5 butir soal tidak 

memadai untuk hasil taraf kesukaran 

dan daya pembedanya, sehingga 5 butir 

soal tersebut tidak 
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digunakan.Berdasarkan hasil uji 

reliabilitas diperoleh r11 = 0,7895 dari 

20 butir soal.  

e. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian 

ini terdiri dari analisis data awal dan 

analisis data akhir. Adapun analisis 

data awal adalah uji keseimbangan 

dari kelas eksperimen dan kelas 

control, sedangakan analisis data akhir 

disini adalah analisis data setelah 

perlakuan. Uji normalitas dan 

homogenitas dilakukan sebagai 

prasyarat dari uji keseimbangan dan 

uji hipotesis.Uji Normalitas 

menggunakan uji Lilliefors dan uji 

homogenitas menggunakan uji 

Bartlett.Analisis uji hipotesis 

menggunakan uji-t. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Uji Keseimbangan 

Uji keseimbangan dilakukan untuk 

mengetahui apakah sampel penelitian yang 

dikenai model pembelajaran yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol mempunyai 

kemampuan matematika yang sama. 

Berdasarkan perhitungan diperoleh 

tobs=0,1112 dengan t0,025; 56 =1,960, 

DK= 1,960t t   atau 1,960t  . 

Karena nilai  tobsDK maka Ho diterima  

berarti tidak terdapat perbedaan rerata 

antara kelompok eksperimen dengan 

kelompok kontrol. Jadi kedua kelompok 

sampel berasal dari dua populasi yang 

mempunyai kemampuan awal yang 

sama.untuk uji normalitas dan homogenitas, 

diperoleh kesimpulan bahwa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berasal dari 

polulasi yang berdistribusi normal.Serta 

variansi kedua sampel berasal dari populasi 

yang homogen.Berikut hasil analisis uji 

normalitas disajikan dalam tabel 

rangkuman 4.1 dan uji homogenitas 

rangkumannya pada tabel 4.2. 

Rangkuman Uji Normalitas kelas ekperimen dan kelas kontrol 

Tabel 4.1 

No 

Kelompok 

mahasiswa 

yang diuji 

Lobs N LTabel Keputusan uji Kesimpulan 

1. Eksperimen 0,1643 27 0,1705 H0 diterima Berdistribusi normal 

2. Kontrol 0,1618 29 0,1645 H0 diterima Berdistribusi normal 

 

 

Rangkuman Uji Homogenitas kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Tabel 4.2 

Kelompok 
2

obs

 

2

tabel  Keputusan Kesimpulan 

Eksperimen 

dan control 

0,19 

 
3,841 

Ho 

diterima 

Kedua kelompok mempunyai 

variansi yang sama 

 

b. Uji Hipotesis  

Uji hipotesis pada penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

kemampuan kognitif mahasiswa yang 

dikenai model Learning Cycle 7E 

berbantuan Microsoft Mouse Mischief  

lebih baik daripada kemampuan kognitif 

mahasiswa yang dikenai pembelajaran 

tradisional berbantuan Microsoft Mouse 

Mischief.Sebelum pengujian dilakukan uji 

normalitas dan uji homogenitas, hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa data kelas 

eksperimen dan kontrol berasal dari 

populasi berdistribusi normal. Serta sampel 

random kelas eksperimen dan kelas control 

data kemampuan kognitif mahasiswa 
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mempunyai variansi yang sama.berikut 

akan disajikan rangkuman hasil uji 

normalitas dan homogenitas. 

 

 

 

 

Rangkuman Uji Normalitas kelas ekperimen dan kelas kontrol 

Tabel 4.1 

No 
Kelompok mahasiswa yang 

diuji 
Lobs N LTabel 

Keputusan 

uji 
Kesimpulan 

1. Eksperimen 
0,1076 

 
27 0,1705 H0 diterima 

Berdistribusi 

normal 

2. Kontrol 
0,1291 

 
29 

0,1645 

 
H0 diterima 

Berdistribusi 

normal 

 

Rangkuman Uji Homogenitas kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Tabel 4.2 

Kelompok 
2

obs
 

2

tabel
 

Keputusan Kesimpulan 

Eksperimen 

dan kontrol 

0,15 

 
3,841 Ho diterima 

Kedua kelompok mempunyai variansi 

yang sama 

 

Pada pengujian hipotesis 

digunakan uji-t, berikut adalah rangkuman 

hasil uji hipotesis: 

Tabel 4. 3 

Rangkuman Hasil Uji Hipotesis 

 

Dari tabel di atas, hasil komputasi 

yang telah dilakukan dengan taraf 

signifikansi 0,05 didapat tobs sebesar 3,7798 

dan ttabel sebesar 1,645. Dapat dikatakan 

bahwa tobs  DK yang menyebabkan H0 

ditolak sehingga diperoleh kesimpulan 

bahwa Kemampuan kognitif mahasiswa 

yang dikenai model Learning Cycle 7E 

berbantuan Microsoft Mouse Mischief  

lebih baik daripada prestasi siswa yang 

dikenai pembelajaran tradisional 

berbantuan Microsoft Mouse Mischief. 

c. Pembahasan 

Hasil uji hipotesis menunjukkan 

bahwa H0 ditolak sehingga diperoleh 

kesimpulan bahwa Kemampuan kognitif 

mahasiswa yang dikenai model Learning 

Cycle 7E berbantuan Microsoft Mouse 

Mischief  lebih baik daripada kemampuan 

kognitif mahasiswa yang dikenai 

pembelajaran tradisional berbantuan 

Microsoft Mouse Mischief. Pembelajaran 

dengan model Learning Cycle 7E 

berbantuan Microsoft Mouse Mischief 

mahasiswa menghasilkan kemampuan 

kognitif yang lebih baik daripada 

pembelajaran dengan model tradisional 

berbantuan Microsoft Mouse Mischief, 

karena pada model ini mahasiswa dalam 

pembelajaran dilatih untuk  mengkonstruk 

pengetahuannya sendiri, serta pembelajaran 

dilaksanakan dengan kegiatan yang 

berpusat pada siswa. Kegiatan 

pembelajaran yang berpusat pada 

mahasiswa menjadikan mahasiswa lebih 

aktif.Keaktifan siswa tampak pada saat 

mahasiswa mampu dan mau 

mengemukakan pendapatnya secara lisan. 

Tahap-tahap atau fase elicit, engage, 

explore, explain, elaborate, extend, dan 

evaluate. Pada pelaksanaan fase elicit 

mahasiswa dapat memfokuskan terhadap 

apa yang akan di bahas, hal ini terjadi 

karena dosen memberikan pertanyaan-

pertanyaan yang mengajak mahasiswa 

mengingat kembali pengetahuan terkait 

tobs t0,05;54 DK 

3,7798 1,645 { t| t> 1,645 } 
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yang sudah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya. Fase berikutnya adalah fase 

engage, pada pelaksanaan fase ini 

mahasiswa terlihat sangat memperhatikan 

dosen yang sedang menjelaskan materi, 

selain hal tersebut pada fase ini dosen juga 

memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 

memoyasi, dan beberapa mahasiswa 

memberikan jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan oleh dosen. Pada 

fase ini mahasiswa aktif. Fase selanjutnya 

adalah fase explore, pada fase ini 

mahasiswa diberikan tugas di diskusikan. 

Setelah fase explore, mahasiswa melakukan 

mempresentasikan hasil diskusi 

dikelompoknya masing-masing. Seluruh 

mahasiswa mendengarkan perwakilan 

masing-masing kelompok yang 

mempresentasikan jawaban dari diskusinya. 

Fase tersebut merupakan fase explain. 

Tahapan berikutnya mahasiswa di ajak 

untuk untuk menerapkan apa yang sudah 

dipahami dengan dosen memberikan 

beberapa soal untuk dikerjakan. Tahap 

tersebut adalah tahap elaborate. Pada tahap 

berikutnya mahasiswa di ajak untuk bias 

menghubungkan antara konsep yang telah 

dipelajari dengan kehidupan sehari-hari, 

serta mahasiswa diberikan kesempatan 

untuk bertanya terkait dengan konsep yang 

sudah didapatkan. Tahap tersebut adalah 

tahap extend. Selanjutnya tahap yang 

terakhir adalah tahap evaluate, pada tahap 

ini dosen memberikan soal kuis untuk 

dikerjakan masing-masing mahasiswa. 

  

5. KESIMPULAN 

Pada penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa Kemampuan kognitif mahasiswa 

yang dikenai model Learning Cycle 7E 

berbantuan Microsoft Mouse Mischief  

lebih baik daripada prestasi siswa yang 

dikenai pembelajaran tradisional 

berbantuan Microsoft Mouse Mischief. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Content Knowledge (CK) mahasiswa calon guru 

matematika menggunakan analisis vignette ditinjau dari kemampuan akademik tinggi. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Snowball sampling sebagai teknik pengambilan 

subjek dalam penelitian ini. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purworejo semester VIII yang berjumlah 3 

mahasiswa dengan kemampuan akademik tinggi (𝐼𝑃𝐾 > 3,50). Teknik pengumpulan datanya adalah 

dokumentasi berupa vignette dari hasil pekerjaan mahasiswa. Teknik analisis data dengan reduksi 

data, penyajian data, menarik kesimpulan, dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

subjek S1 dapat mendefinisikan fungsi dengan benar tetapi tidak menuliskan fungsi dengan notasi 

matematis. Sehingga disimpulkan bahwa subjek S1 berada pada level 0. Subjek S2 dan S3 dapat 

mendefinisikan fungsi dengan benar, dapat menuliskan fungsi ke dalam notasi matematis, dapat 

menginterpretasikan dan menggunakan representasi dalam bentuk pasangan terurut atau grafik. 

Serta dapat menentukan hubungan fungsi dengan materi yang lain. Sehingga  disimpulkan bahwa 

Subjek S2 dan S3 berada pada level 2. Pengetahuan CK penting dalam meningkatkan proses belajar 

mengajar yang bertujuan untuk memberikan pemahaman utuh kepada siswa. CK sama pentingnya 

dengan pengetahuan tentang materi pelajaran yang digunakan sebagai subjek proses pembelajaran. 

Tanpa CK yang baik, proses transformasi materi pelajaran dalam upaya membangun pengetahuan 

siswa, tidak akan berlangsung dengan baik. 

Kata Kunci: Content Knowledge, vignette  

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu faktor 

penting perkembangan suatu negara. Dengan 

pendidikan yang baik pastinya akan 

melahirkan generasi penerus bangsa yang 

cerdas dan kompeten dalam bidangnya. 

Berbicara tentang pendidikan tentunya tidak 

terlepas dari peran seorang guru. Guru 

merupakan ujung tombak dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan, dimana guru akan 

melakukan interaksi langsung dengan siswa 

dalam pembelajaran di kelas. Melalui proses 

pembelajaran inilah berawalnya kualitas 

pendidikan. Artinya, secara keseluruhan 

kualitas pendidikan berawal dari kualitas 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di 

ruang kelas. 

Menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang 

Guru dan Dosen menyatakan bahwa 

kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus 

dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau 

dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan. Kompetensi guru terkait 

dengan kewenangan melaksanakan tugasnya, 

dalam hal ini dalam menggunakan bidang 

studi sebagai bahan pembelajaran yang 

berperan sebagai alat pendidikan, dan 

kompetensi pedagogis yang berkaitan dengan 

fungsi guru dalam memperhatikan perilaku 

peserta didik belajar (Djohar, 2006 : 130).  

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik 

dan Kompetensi Guru, adapun macam-macam 

kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga 

guru antara lain: kompetensi pedagogik, 

mailto:riawanyudi.umpwr@gmail.com
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kepribadian, profesional dan sosial yang 

diperoleh melalui pendidikan profesi. Salah 

satu kompetensi yang harus dimiliki oleh 

seorang guru adalah kompetensi profesional. 

Kompetensi profesional merupakan 

penguasaan materi pembelajaran secara luas 

dan mendalam, yang mencakup penguasaan 

materi kurikulum mata pelajaran di sekolah 

dan substansi keilmuan yang menaungi 

materinya, serta penguasaan terhadap stuktur 

dan metodologi keilmuannya. Setiap 

subkompetensi tersebut memiliki indikator 

esensial sebagai berikut. 

1. Menguasai substansi keilmuan yang terkait 

dengan bidang studi memiliki indikator 

esensial: memahami materi ajar yang ada 

dalam kurikulum sekolah; memahami 

struktur, konsep dan metode keilmuan yang 

menaungi atau koheren dengan materi ajar; 

memahami hubungan konsep antar mata 

pelajaran terkait; dan menerapkan konsep-

konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-

hari. 

2. Menguasai struktur dan metode keilmuan 

memiliki indikator esensial menguasai 

langkah-langkah penelitian dan kajian kritis 

untuk memperdalam pengetahuan/materi 

bidang studi. 

Shulman (1987) menyatakan bahwa 

terdapat 7 kategori ranah pengetahuan yang 

penting dikuasai oleh seorang guru agar dapat 

mengelola pembelajaran secara efektif. Salah 

satunya adalah content knowledge. Content 

knowledge, yaitu pengetahuan tentang suatu 

ilmu yang mencakup aspek substantif dan 

aspek sintaktik. Content knowledge 

digambarkan sebagai hasil pengetahuan materi 

ajar yang dapat dilihat dari potongan hasil 

pekerjaan mahasiswa calon guru matematika. 

Content knowledge (CK) harus dimiliki 

oleh guru dan calon guru. CK bagi calon guru 

adalah penting sebagai penguasaan salah satu 

tuntutan dari standar kompetensi. Pengetahuan 

ini berisi bagaimana calon guru dan guru 

mampu melakukan organisasi konten materi. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam 

penelitian ini akan dieksplorasi “Content 

Knowledge (CK) Mahasiswa Calon Guru 

Matematika Menggunakan Analisis Vignette 

Ditinjau dari Kemampuan Akademik Tinggi” 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Content Knowledge (CK) 

mahasiswa calon guru matematika 

menggunakan analisis vignette ditinjau dari 

kemampuan akademik tinggi. 

 

2. KAJIAN LITERATUR DAN 

PEGEMBANGAN HIPOTESIS 

Shulman (1987) menyatakan bahwa 

terdapat 7 kategori ranah pengetahuan yang 

penting dikuasai oleh seorang guru agar dapat 

mengelola pembelajaran secara efektif. Salah 

satunya adalah content knowledge. Content 

knowledge, yaitu pengetahuan tentang suatu 

ilmu yang mencakup aspek substantif dan 

aspek sintaktik. Content knowledge 

digambarkan sebagai hasil pengetahuan materi 

ajar yang dapat dilihat dari potongan hasil 

pekerjaan mahasiswa calon guru matematika. 

Harlen & Holroyd (1997) menyatakan 

bahwa pengetahuan konten yang kuat dari 

seorang guru, akan memberikan pengaruh 

yang positif pada pembuatan keputusan yang 

berhubungan dengan perubahan strategi 

mengajar. Hal ini dimaksudkan untuk 

menciptakan kesempatan belajar yang lebih 

baik. Seorang guru yang memiliki  

pengetahuan konten yang baik akan mampu 

mengkonstruk elemen materi secara simultan 

dalam memori kerja, memperhatikan 

pengetahuan awal siswa dengan cara 

memberarahan, materi tidak disampaikan 

sekaligustau mempertimbangkan pengetahuan 

prasyarat. 

Koehler dan Mishra (2008: 12) content 

knowledge (CK) adalah pengetahuan tentang 

materi pelajaran yang akan diajarkan 

(misalnya ilmu bumi, matematika, seni bahasa, 

dll). Guru harus memahami pelajaran yang 

akan diajarkan termasuk pengetahuan tentang 

fakta-fakta, konsep, teori, dan prosedur pada 

bidang tertentu, pengetahuan tentang kerangka 

yang bisa mengatur dan menghubungkan ide-

ide dan pengetahuan tentang aturan dan juga 

bukti dari konten. 

Ada  beberapa  pendapat  yang  menyajikan   

kerangka kerja untuk menganalisis 

karakteristik pengetahuan konten berdasarkan 

level-level tertentu.  Thompson menyebutkan  

ada 3 level yaitu: Level 0, Level 1, dan Level 
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2; Ebert  & Karahasan menyebutkan  ada 3 

level  PCK yaitu:  Level  0 (inadequate), Level  

1 (good), Level 2 (strong) (Karahasan, 2010). 

 

 

Tabel 1. The Description of Main Characteristics of Content Knowledge 

COMPONENT LEVEL 0 LEVEL 1 LEVEL 2 

KNOWLEDGE 

OF CONTENT  

 UNABLE TO EXPRESS 

DEFINITIONS CORRECTLY 

 UNABLE TO USE 

APPROPRIATE NOTATION 

SENSIBLY 

 USE ONLY DECLARATIVE 

AND/OR PROCEDURAL 

QUESTIONS UNABLE TO 

INTERPRET AND USE 

DIFFERENT 

REPRESENTATIONS 

EASILY 

 FACE DIFFICULTY WHEN 

THERE IS A NEED TO SEE 

CONNECTIONS BETWEEN 

DIFFERENT 

TOPICS/SUBUNITS 

 EXPRESS DEFINITIONS 

CORRECTLY 

 USE APPROPRIATE NOTATION 

SENSIBLY 

 STILL USE DECLARATIVE 

AND/OR PROCEDURAL 

QUESTIONS 

  INTERPRET AND USE 

GRAPHICAL AND OTHER 

REPRESENTATIONS 

 SEE CONNECTIONS BETWEEN 

DIFFERENT 

TOPICS/SUBUNITS 

 EXPRESS DEFINITIONS 

CORRECTLY 

 USE APPROPRIATE 

NOTATION SENSIBLY 

 USE ALL TYPE OF 

QUESTIONS (DECLARATIVE, 

PROCEDURAL, AND 

CONDITIONAL) IN AN 

APPROPRIATE POSITIONS 

 INTERPRET AND USE 

GRAPHICAL AND 

 OTHER REPRESENTATIONS 

SENSIBLY 

 SEE CONNECTIONS 

BETWEEN DIFFERENT 

TOPIC/SUBUNITS AND MOVE 

AMONG THEM SMOOTHLY 

(Karahasan: 2010 & Ball, Phelps: 2008) 

 

Content knowledge (CK) harus dimiliki 

oleh guru dan calon guru. CK bagi calon guru 

adalah penting sebagai penguasaan salah satu 

tuntutan dari standar kompetensi. Pengetahuan 

ini berisi bagaimana calon guru dan guru 

mampu melakukan organisasi konten materi. 

Penelitian ini menggunakan teori Karahasan 

(2010) yang hanya mengambil beberapa 

indikator saja untuk menganalisis karakteristik 

CK mahasiswa calon guru matematika. 

Pada komponen pengetahuan tentang 

konten, karakteristiknya adalah: (1) Level 0: 

tidak mampu menyatakan definisi dengan 

benar, tidak mampu menggunakan notasi 

dengan tepat, tidak mampu 

menginterpretasikan dan menggunakan 

representasi yang berbeda dengan mudah, 

kesulitan ketika melihat koneksi antara 

topik/sub unit yang berbeda, (2) Level 1: 

menyatakan definisi dengan tepat, 

menggunakan notasi dengan tepat, 

menginterpretasikan dan menggunakan 

representasi grafik dan selain grafik, melihat 

koneksi antara topik/sub unit berbeda, (3) 

Level 2: menyatakan definisi dengan tepat, 

menggunakan notasi dengan tepat, 

menginterpretasikan dan menggunakan 

representasi grafik dan selain grafik, melihat 

koneksi antara topik/sub unit berbeda dan 

melangkah diantara koneksi tersebut dengan 

cermat. 

3. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kualitatif. Metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 

yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi (gabungan) dan 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2014: 

1). Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus 

adalah deskripsi dan analisis intensif terhadap 

suatu fenomena, unit sosial, atau sistem yang 

dibatasi oleh tempat dan waktu (Bloomberg & 

Volpe, 2008). Desain studi kasus dalam 

penelitian ini dilakukan untuk memperoleh 

pemahaman mendalam dari situasi dan makna, 

perhatian lebih diutamakan pada proses 

daripada hasil. 

Data yang dikumpulkan yaitu hasil 

pekerjaan mahasiswa yang berupa hasil 

vignette. Vignette merupakan suatu skenario 

yang berisi cerita/kasus/percakapan yang 
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terjadi di dalam kelas yang dituliskan pada 

lembaran kertas. Snowball sampling sebagai 

teknik pengambilan subjek dalam penelitian 

ini. Subjek dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Matematika Universitas Muhammadiyah 

Purworejo pada semester VIII yang berjumlah 

3 mahasiswa dengan kemampuan akademik 

tinggi (𝐼𝑃𝐾 > 3,50). 

Teknik pengumpulan data menurut 

Sugiyono (2014) merupakan langkah yang 

paling strategis dalam penelitian karena tujuan 

utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan 

data maka peneliti tidak akan mendapatkan 

data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan. Teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data saat pelaksanaan 

penelitian adalah dokumentasi berupa 

pengumpulan data hasil pekerjaan mahasiswa 

yang berupa hasil vignette. Teknik analisis 

data menurut Miles & Huberman (Sugiyono, 

2014) aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis 

data dilakukan dengan cara reduksi data, 

penyajian data, dan menarik kesimpulan dan 

verifikasi. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakter penelitian konten pada Level 0: 

tidak mampu menyatakan definisi dengan 

benar, tidak mampu menggunakan notasi 

dengan tepat, tidak mampu 

menginterpretasikan dan menggunakan 

representasi yang berbeda dengan mudah, 

kesulitan ketika melihat koneksi antara 

topik/sub unit yang berbeda (Karahasan, 

2010). Hal ini bisa dilihat pada contoh 

jawaban subjek S1 berikut. 

Contoh jawaban subjek S1 pada pertanyaan 

no. 1 terlihat pada Gambar 1. 

Apa hubungan antara relasi dengan fungsi? 

 

Terlihat pada jawaban subjek S1 di atas 

bahwa subjek S1 sudah dapat mendefinisikan 

fungsi dengan tepat. Sehingga subjek S1 dapat 

menjelaskan hubungan antara relasi dan 

fungsi. Karena sebelum subjek S1 menjelaskan 

hubungan diantara keduanya, subjek S1 harus 

mengetahui definisinya. 

Berikut ini jawaban subjek S1 pada 

pertanyaan no. 2a terlihat pada Gambar 2 

berikut. 

Perhatikan gambar berikut! 

   A                     B 

 

 

 

 

       A                B 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Kedua gambar di atas merupakan fungsi. 

Jika dinyatakan secara notasi matematis 

seperti apa? 

 

Terlihat pada jawaban subjek S1 di atas, 

subjek S1 belum menjawab sesuai dengan arah 

2 

3 

4 

 

 

1 

2 

3 

 

 

3 

5 

7 

 

 

2 

3 

4 
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dari pertanyaan tersebut. Terbukti subjek S1 

tidak menuliskan fungsi yang ada pada gambar 

a dan b menggunakan notasi matematis dengan 

tepat. 

Berdasarkan pembahasan di atas, subjek S1 

dapat mendefinisikan fungsi dengan benar. 

Tetapi subjek S1 belum dapat menuliskan 

fungsi yang ada pada gambar a dan b ke dalam 

notasi matematis secara tepat. Sehingga  dapat 

disimpulkan bahwa Subjek S1 berada pada 

level 0. 

Karakter penelitian konten pada Level 2: 

menyatakan definisi dengan tepat, 

menggunakan notasi dengan tepat, 

menginterpretasikan dan menggunakan 

representasi grafik dan selain grafik, melihat 

koneksi antara topik/sub unit berbeda dan 

melangkah diantara koneksi tersebut dengan 

cermat (Karahasan, 2010). Hal ini bisa dilihat 

pada contoh jawaban subjek S2 dan S3 

berikut. 

Contoh jawaban subjek S2 pada pertanyaan 

nomor 1 terlihat pada gambar 3 berikut: 

 

Terlihat pada jawaban subjek S2 di atas, 

bahwa subjek S2 sudah mampu menjelaskan 

hubungan antara relasi dan fungsi. Sebelum 

menjelaskan diantara keduanya, subjek S2 

terlebih dahulu mendefinisikan relasi dan 

fungsi. Hal ini sesuai dengan tujuan peneliti 

agar pertanyaan tersebut mengarah pada 

definisi relasi dan fungsi. 

Berikut ini jawaban subjek S2 pada 

pertanyaan nomor 2a terlihat pada gambar 4 

berikut: 

 

Terlihat pada jawaban subjek S2 di atas, 

bahwa subjek S2 sudah menjawab sesuai 

dengan arah dari pertanyaan tersebut. Terbukti 

subjek S2 telah menuliskan fungsi yang ada 

pada gambar a dan b menggunakan notasi 

matematis dengan tepat. 

Berikut ini jawaban subjek S2 pada 

pertanyaan nomor 2b terlihat pada gambar 5 

berikut: 

Bagaimana jika fungsi itu disajikan dalam 

bentuk yang lain? 

 

Terlihat pada jawaban subjek S2 di atas, 

bahwa subjek S2 dapat menyajikan fungsi 

pada gambar a dan b ke dalam bentuk yang 

lain, yaitu dalam bentuk notasi pasangan 

berurutan dan diagram garis dengan benar. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa subjek S2 

telah mampu menginterpretasikan dan 

menggunakan representasi grafik dan selain 

grafik. 

Berikut ini jawaban subjek S2 pada 

pertanyaan nomor 3 terlihat pada gambar 6 

berikut: 
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Dari jawaban subjek S2 di atas, subjek S2 

dapat melihat koneksi antara topik/sub unit 

berbeda dan melangkah diantara koneksi 

tersebut dengan cermat. Subjek S2 dapat 

menjelaskan hubungan antara fungsi dengan 

persamaan garis lurus. Kemudian subjek S2 

juga dapat menuliskannya ke dalam model 

matematika. 

Berdasarkan pembahasan di atas, subjek S2 

dapat mendefinisikan fungsi dengan benar. 

Kemudian dapat menuliskan fungsi yang ada 

pada gambar a ke dalam notasi matematis 

secara tepat. Subjek S2 juga dapat 

menginterpretasikan dan menggunakan 

representasi dalam bentuk pasangan terurut 

dan grafik. Serta dapat menentukan hubungan 

fungsi dengan materi yang lain. Sehingga  

dapat disimpulkan bahwa Subjek S2 berada 

pada level 2. 

Berikut ini adalah jawaban subjek S3 pada 

pertanyaan nomor 1 terlihat pada gambar 7 

berikut: 

 

Dari jawaban subjek S3 terlihat bahwa 

subjek S3 sudah dapat mendefinisikan fungsi 

dengan benar. Sehingga subjek S3 dapat 

menjelaskan hubungan antara relasi dan fungsi 

dengan tepat. 

Berikut ini jawaban subjek S3 pada 

pertanyaan nomor 2a terlihat pada gambar 8 

berikut: 

 

Dari jawaban tersebut, subjek S3 sudah 

dapat menuliskan fungsi yang ada pada 

gambar a dan b ke dalam notasi matematis 

dengan tepat. 

Berikut ini jawaban subjek S3 pada 

pertanyaan nomor 2b terlihat pada gambar 9 

berikut: 

 

Subjek S3 dapat menyajikan fungsi yang 

ada pada gambar a dan b ke dalam bentuk 

himpunan pasangan berurutan. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa subjek S3 dapat 

menginterpretasikan dan menggunakan 

representasi selain grafik. 

Berikut jawaban subjek S3 pada pertanyaan 

nomor 3 terlihat pada gambar 10 berikut: 

 

Berdasarkan jawaban yang dituliskan 

subjek S3, maka subjek S3 dapat 

menghubungkan materi fungsi dengan materi 

yang lain. Subjek S3 mengaitkan materi fungsi 

dengan konsep persamaan garis lurus. Subjek 

S3 juga menjelaskan bahwa konsep garis lurus 

merupakan konsep fungsi bijektif. Kemudian 

subjek S3 dapat menuliskan persamaan garis 

lurus ke dalam notasi matematis dengan tepat. 

Berdasarkan pembahasan di atas, subjek S3 

dapat mendefinisikan fungsi dengan benar. 

Kemudian dapat menuliskan fungsi yang ada 

pada gambar a dan b ke dalam notasi 

matematis secara tepat. Subjek S3 juga dapat 

menginterpretasikan dan menggunakan 
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representasi dalam bentuk pasangan terurut. 

Serta dapat menentukan hubungan fungsi 

dengan materi yang lain. Sehingga  dapat 

disimpulkan bahwa Subjek S3 berada pada 

level 2. 

Dari hasil penelitian tersebut diperoleh 

hasil bahwa mahasiswa calon guru dengan 

 belum tentu memiliki content 

knowledge (CK) yang baik. Terbukti ketiga 

subjek yaitu subjek S1 berada pada level 2. 

Sedangkan kedua subjek yang lain yaitu 

subjek S2 dan S3 berada pada level 2. Artinya, 

kemampuan akademik yang tinggi belum tentu 

menjamin pengetahuan konten seseorang 

berada pada level tertinggi. Hal ini senada 

dengan hasil penelitian Maryono (2016) 

bahwa mahasiswa dengan kemampuan 

akademik yang sangat baik belum tentu 

pengetahuan kontennya berada pada level 

tertinggi. Selain itu menurut Talbert-Johnson 

(2006), pengetahuan konten bukanlah satu-

satunya ukuran untuk membenarkan bahwa 

seorang guru sangat berkualitas. Meskipun 

demikian, pengetahuan CK penting dalam 

meningkatkan proses belajar mengajar yang 

bertujuan untuk memberikan pemahaman utuh 

kepada siswa. CK sama pentingnya dengan 

pengetahuan tentang materi pelajaran yang 

digunakan sebagai subjek proses 

pembelajaran. Tanpa CK yang baik, proses 

transformasi materi pelajaran dalam upaya 

membangun pengetahuan siswa, tidak akan 

berlangsung dengan baik. 

5. KESIMPULAN 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

tidak setiap mahasiswa calon guru matematika 

dengan kemampuan akademik tinggi memiliki 

content knowledge (CK) pada level tertinggi. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil vignette subjek 

penelitian ini yang menunjukkan bahwa subjek 

S2 dan S3 berada pada level 2. Sedangkan 

subjek S1 berada pada level 0. Meskipun 

demikian, pengetahuan CK penting dalam 

meningkatkan proses belajar mengajar yang 

bertujuan untuk memberikan pemahaman utuh 

kepada siswa. CK sama pentingnya dengan 

pengetahuan tentang materi pelajaran yang 

digunakan sebagai subjek proses 

pembelajaran. Tanpa CK yang baik, proses 

transformasi materi pelajaran dalam upaya 

membangun pengetahuan siswa, tidak akan 

berlangsung dengan baik. 
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Abstrak 

Pentingnya keyakinan dalam pembelajaran matematika saat ini telah diakui secara luas. Banyak 

peneliti menunjukkan, keberhasilan dalam pembelajaran matematika utamanya dalam pemecahan 

masalah dipengaruhi oleh keyakinan siswa tentang matematika dan tentang diri mereka sebagai 

pembelajar matematika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara met-befores 

dengan keyakinan mahasiswa terkait matematika. Penelitian menggunakan metode kualitatif, 

dilakukan dengan cara menyebarkan angket, tes matematika dan wawancara. Angket disebarkan 

secara acak pada mahasiswa Politeknik Negeri Malang angkatan tahun 2016/2017 yang terdiri dari 

30 mahasiswa. wawancara dilakukan terhadap 7 mahasiswa yang dipilih secara acak dari 30 

mahasiswa yang telah mengisi angket. Hasil penelitian menunjukkan met-befores mahasiswa 

Politeknik mempengaruhi keyakinan tentang: (1) pemahaman matematika; (2) belajar matematika, 

(3) langkah dan waktu dalam menyelesaikan masalah matematika; (4) pengajaran matematika; (5) 

kegunaan matematika. 

 

Kata Kunci: met-before, keyakinan,keyakinan terkait matematika. 

 

1. PENDAHULUAN  

Pentingnya keyakinan dalam pembelajaran 

matematika saat ini telah diakui secara luas. 

Banyak peneliti menunjukkan, keberhasilan 

dalam pembelajaran matematika utamanya 

dalam pemecahan masalah dipengaruhi oleh 

keyakinan siswa tentang matematika dan 

tentang diri mereka sebagai pembelajar 

matematika. Beberapa penelitian menyatakan 

bahwa keyakinan di pengaruhi konteks sosial 

(Griese, et al.,  2011; Hassi & Laursen, 2009; 

McLeod, 1992), kurikulum (misalnya Taylor, 

2009), diri (self) siswa (misalnya van Uden, et 

al.., 2014; Lazim, et al., 2004), dipengaruhi 

tiga konstruksi dasar motivasi yaitu harapan, 

nilai dan afektif (Pintrich & Schrauben, 1992; 

Pintrich, et al., 1993), dan met-befores (Tall, 

Lima & Healy, 2014; McGowen & Tall, 

2010). 

Gagasan met-befores diperkenalkan Tall 

(2004) untuk menggambarkan bagaimana 

pembelajaran saat ini dipengaruhi oleh penga-

laman yang telah ditemui siswa sebelumnya. 

Istilah met-befores berlaku untuk semua 

pengetahuan saat ini yang muncul melalui 

pengalaman sebelumnya, meliputi supportive 

met-befores (pengalaman yang mendukung 

pembelajaran saat ini) dan problematic met-

befores (pengalaman yang tidak mendu-kung 

atau memunculkan masalah dalam 

pembelajaran saat ini). Met-befores adalah 

struktur mental yang kita miliki sekarang 

sebagai hasil dari pengalaman yang pernah 

kita temui sebelumnya (McGowen & Tall, 

2010). Met-befores memberikan pening-katan 

tidak hanya untuk efek positif dan negatif 

pada pembelajaran, tetapi juga menimbulkan 

reaksi emosional terhadap situasi belajar. 

Supportive met-befores mem-berikan 

kepercayaan dalam menangani setiap konteks 

di mana mereka bekerja. Di sisi lain, 

problematic met-befores menghambat pem-

belajaran dan dapat menggagalkan siswa 

dalam menyusun ide-ide baru. Skemp (1979) 

menegaskan dalam teori belajar berorientasi 

pada tujuan, tujuan berkaitan dengan kese-

nangan ketika dicapai dan frustrasi ketika 

mereka sulit memahami, selanjutnya efek 

emosional terjadi. Efek emosional tersebut 

berhubungan dengan keyakinan siswa. 

Keyakinan (belief) adalah penilaian atau 

pandangan pribadi yang merupakan pengeta-

huan subjektif seseorang yang tidak membu-

tuhkan pembenaran formal (Kapetanas & 

Zachariades, 2007). Op't Eynde, De Corte, & 

Verschaffel (2002) menyatakan bahwa 

keyakinan siswa terkait-matematika adalah 

konsepsi subjektif yang secara implisit mau-

pun eksplisit dipegang siswa yang dianggap 

benar tentang pendidikan matematika, tentang 
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diri mereka sendiri sebagai pembelajar mate-

matika, dan tentang konteks sosial terkait 

belajar mengajar matematika. Keyakinan 

terkait matematika ada yang berpengaruh 

positif terhadap proses belajar dan ada yang 

berpengaruh negatif terhadap proses belajar 

matematika.  

Muis (2004) membedakan keyakinan 

tentang matematika menjadi dua. Pertama, 

keyakinan "availing" yaitu keyakinan yang 

menguntungkan atau mendukung proses 

belajar. Contoh keyakinan availing: “matema-

tika itu berguna dalam kehidupan sehari-

hari”; “selain mendapat jawaban yang benar 

dalam matematika, penting untuk memahami 

mengapa jawaban itu  benar”; “keterampilan 

komputasi tidak ada gunanya jika tidak dapat 

menerapkannya pada kehidupan nyata”; dan 

“kerja keras dapat meningkatkan kemampuan 

seseorang untuk melakukan matematika”. 

Kedua, keyakinan "nonavailing" yaitu keya-

kinan yang tidak memiliki pengaruh atau 

berpengaruh negatif pada proses belajar. 

Contoh keyakinan nonavailing“ matematika 

merupakan kumpulan fakta, aturan, rumus, 

dan prosedur”; “belajar matematika harus 

terjadi dengan cepat”; “matematika adalah 

tentang mendapatkan jawaban yang benar”; 

“matematika tidak berguna dalam kehidupan 

sehari-hari” (Cobb, 1986; Schoenfeld, 1988; 

Schoenfeld, 1989; Garofalo, 1989; Klooster-

man & Stage, 1992; McLeod, 1992; Mason, 

2003). 

Berdasarkan kajian literatur, tidak banyak 

peneliti yang mengkaji tentang met-befores. 

Selain itu, penelitian tentang met-befores 

yang telah dilakukan belum ada yang 

mengaitkan dengan keyakinan mahasiswa 

terkait matematika. Oleh karena itu, makalah 

ini mencoba untuk menyajikan hasil peneliti-

an tentang hubungan antara met-befores 

sebagaimana dikemukakan Tall (2004) 

dengan keyakinan siswa terkait matematika. 

Penelitian yang telah dilakukan mempunyai 

tujuan untuk mengetahui gambaran yang 

lebih jelas tentang met-befores (baik terkait 

materi, guru, cara belajar, metode pengajaran, 

sistem penilaian, atau yang lainnya) dan 

mengetahui hubungannya dengan keyakinan 

mahasiswa terkait matematika (misalnya 

keyakinan tentang diri, konteks sosial atau 

lainnya). 

 

2. KAJIAN LITERATUR  

2.1 Sistem keyakinan terkait-matematika 

Op‟t Eynde, De Corte, & Verschaffel 

(2002) telah melakukan metaanalisis melalui 

kajian literatur mengenai artikel tentang 

keyakinan terkait matematika kemudian 

mengemukakan definisi  
Keyakinan siswa terkait-matematika adalah 

konsepsi subjektif yang dipegang siswa baik 

secara implisit maupun eksplisit yang diang-

gap benar tentang pendidikan matematika, 

tentang diri mereka sendiri sebagai matema-

tikawan, dan tentang konteks kelas matema-

tika. Keyakinan ini salingber interaksi satu 

sama lain dan dengan pengetahuan siswa 

sebelumnya tentang belajar dan pemecahan 

masalah matematika dalam kelas. (Op‟t 

Eynde, De Corte, & Verschaffel, 2002, 

halaman 27) 

Selanjutnya mereka mengemukakan kerangka 

kerja sistem keyakinan terkait-matematika 

menjadi keyakinan tentang pendidikan mate-

matika, keyakinan tentang diri (self) dan 

keyakinan tentang konteks sosial. Secara 

ringkas disajikan dalam Gambar 1. 

Keyakinan tentang 

pendidikan matematika

Keyakinan tentang diri 

(Self)

Keyakinan tentang 

konteks sosial

1. Keyakinan tentang norma sosial dlm kelas

    -  Peran dan fungsi guru

    -  Peran dan fungsi siswa

2. K. tentang norma sosial matematika dlm kelas

1. Keyakinan self-efficacy

2. Keyakinan kontrol

3. Keyakinan nilai-tugas

4. Keyakinan orientasi-tujuan

1. Keyakinan epistemologis tentang  matematika

2. Keyakinan tentang belajar matematika

3. Keyakinan tentang pengajaran matematika

 
Gambar 1. Kerangka kerja sistem keyakinan 

terkait-matematika 

a. Keyakinan siswa tentang pendidikan 

matematika 

Keyakinan siswa tentang pendidikan 

matematika mencakup: keyakinan tentang 

matematika, keyakinan tentang pembelajaran 

matematika dan pemecahan masalah, dan  

keyakinan tentang pengajaran matematika 

(Underhill, 1988; McLeod, 1992, Kloos-

terman, 1996; Peskonen, 1995). (1) Keyaki-

nan tentang matematika, meliputi keyakinan 

tentang matematika sebagai suatu disiplin, 

keyakinan tentang pembelajaran matematika, 

keyakinan siswa pada kegunaan matematika, 

keyakinan tentang sifat matematika, subjek 

matematika, sifat dari tugas-tugas matemati-

ka, asal-usul pengetahuan matematika, dan 
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hubungan antara matematika dan dunia 

empiris. (2) Keyakinan tentang pembelajaran 

matematika dan pemecahan masalah, meliputi 

keyakinan siswa tentang strategi belajar yang 

produktif dan tidak produktif dalam matema-

tika, keyakinan lainnya tentang belajar mate-

matika, keyakinan tentang sifat belajar mate-

matika, keyakinan tentang mengatur belajar, 

keyakinan tentang  peran siswa, keyakinan 

tentang tingkat otonomi yang diharapkan dari 

siswa, keyakinan tentang siapa yang menen-

tukan kriteria kebenaran. (3) Keyakinan 

tentang pengajaran matematika, meliputi 

pandangan siswa tentang strategi pengajaran 

yang efektif, keyakinan siswa tentang peran 

guru, keyakinan tentang sifat pengajaran 

matematika, keyakinan tentang mengorga-

nisasikan pengajaran.  

b. Keyakinan siswa tentang diri 

Keyakinan siswa tentang diri terkait- 

matematika meliputi: (1) keyakinan berorien-

tasi tujuan, misalnya hal yang paling memu-

askan bagi saya dalam pelajaran matematika 

ini mencoba untuk memahami konten sedapat 

mungkin; (2) keyakinan nilai-tugas, misalnya 

penting bagi saya untuk mempelajari materi 

pelajaran di kelas matematika ini; (3) keyaki-

nan kontrol , misalnya jika saya belajar 

dengan cara yang tepat, maka saya akan dapat 

mempelajari materi dalam pelajaran; (4) 

keyakinan self-efficacy, misalnya saya yakin 

saya bisa memahami materi yang paling sulit 

disajikan dalam pelajaran matematika. 

c. Keyakinan siswa tentang konteks sosial 

Keyakinan siswa tentang konteks sosial 

dibedakan menjadi tiga. (1) Keyakinan siswa 

tentang norma-norma sosial, meliputi (1.1) 

keyakinan tentang peran dan fungsi guru, 

misalnya kriteria tentang menjadi guru yang 

baik, (1.2) keyakinan tentang peran dan fung-

si siswa, misalnya kriteria tentang menjadi 

murid yang baik. (2) Keyakinan siswa tentang 

norma-norma sosial-matematka dalam kelas, 

misalnya apa yang dianggap sebagai solusi 

yang baik, bagaimana masalah harus disele-

saikan, bagaimana seharusnya diskusi kelas 

berlangsung, dsb; (3) Keyakinan tentang 

norma-norma sosial lainnya, misalnya keya-

kinan tentang peran dan fungsi keluarga, 

keyakinan tentang peran dan fungsi masya-

rakat, dsb (Op 't Eynde, dkk, 2002). 

 

 

2.2 Hal-hal yang Berhubungan dengan 

Keyakinan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaku-

kan oleh para pakar pendidikan matematika 

yang tertarik dengan keyakinan siswa terkait 

matematika menujukkan bahwa terdapat 

beberapa hal yang mempengaruhi keyakinan 

tersebut. Keyakinan siswa terkait matematika 

antara lain dipengaruhi oleh sifat matematika, 

peran dan fungsi guru, cara belajar dan 

mengajar matematika, serta diri (self) siswa 

(van Uden, dkk, 2014; Lazim, dkk, 2004), 

juga kurikulum (Taylor, 2009) dan met-

befores (Tall, Lima & Healy, 2014; 

McGowen & Tall, 2010). Juga telah ditunjuk-

kan bahwa etnis, usia dan gender juga terkait 

dengan keyakinan siswa (Goings, 2014; 

Steiner, 2007; Fennema & Sherman, 1978). 

a. Met-befores 

 Gagasan met-befores diperkenalkan untuk 

fokus pada bagaimana pembelajaran baru 

dipengaruhi oleh pengalaman yang telah dite-

mui siswa sebelumnya (Tall, 2004). Istilah 

met-befores berlaku untuk semua pengetahu-

an saat ini yang muncul melalui pengalaman 

sebelumnya, baik positif maupun negatif. Hal 

ini dapat memberikan definisi kerja untuk 

met-befores sebagai struktur mental yang di-

miliki sekarang sebagai hasil dari pengalaman 

yang pernah ditemui sebelumnya (McGowen 

& Tall, 2010). Lebih lanjut McGowen & Tall 

menyatakan bahwa ide-ide lama met-befores 

yang mendukung ide-ide dalam konteks baru 

dalam cara yang masuk akal – dikenal dengan 

supportive met-befores. Misalnya, pengetahu-

an bahwa 2 + 2 = 4 terus bisa bekerja jika 

ditambahkan apel, pensil, bilangan bulat, 

panjang dalam meter, bobot dalam kilogram 

seperti: 2 apel + 2 apel = 4 apel; 2 pensil + 2 

pensil = 4 pensil; 2 m + 2 m = 4m; 2 kg + 2 

kg = 4 kg; dan bahkan dalam kasus-kasus 

yang lebih canggih seperti: 320 + 20 = 340, 

2a + 3b + 2a = 4a + 3b atau bahkan 2 + 5i + 2 

= 4 + 5i.  

Met-befores juga dapat menjadi masalah 

(dikenal dengan problematic met-befores), 

misalnya istilah 'selisih' sering digunakan 

tanpa tanda, misalnya 'selisih 7 dan 3 adalah 

4' dan 'selisih antara 3 dan 7 adalah juga 4', 

jadi 'selisih' dalam hal ini berarti  'bilangan 

lebih kecil mengambil dari yang lebih besar'. 

Dalam pengalaman pertama anak dalam 

aritmatika, hal ini  tidak menyebabkan ada 
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masalah, tapi ketika anak diminta untuk 

mengurangi bilangan kecil dari yang lebih 

besar dalam kasus bilangan dua digit muncul 

masalah, misalkan untuk mengurangi 43 

dengan 27 berikut 

 
Met-befores memberikan peningkatan 

tidak hanya untuk efek positif dan negatif 

pada pembelajaran, tetapi juga menimbulkan 

reaksi emosional terhadap situasi belajar. Di 

satu sisi, supportive met-befores memberikan 

kepercayaan dalam menangani setiap konteks 

di mana mereka bekerja. Supportive met-

befores meningkatkan peluang membuat rasa 

ide-ide baru, meningkatkan kemungkinan 

mencapai tujuan pemahaman konseptual. Di 

sisi lain, problematic met-befores mengham-

bat pembelajaran dan dapat menggagalkan 

pelajar dalam membuat rasa ide-ide baru. 

Sebagaimana Skemp (1979) menegaskan 

dalam teori belajar berorientasi pada tujuan, 

tujuan berkaitan dengan kesenangan ketika 

dicapai dan frustrasi ketika mereka sulit 

memahami, selanjutnya efek emosional 

terjadi. 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kuali-

tatif, dilakukan dengan cara menyebarkan 

angket, tes matematika dan wawancara. Ang-

ket disebarkan secara acak pada mahasiswa 

Politeknik Negeri Malang angkatan tahun 

2016/2017 yang terdiri dari 30 mahasiswa. 

Angket berisi isian yang meliputi identitas 

mahasiswa termasuk latar belakang sekolah, 

serta beberapa pertanyaan menyangkut 

keyakinan terkait-matematika. Dari angket 

yang terkumpul diperoleh data sebagai 

berikut: partisipan terdiri dari 21 mahasiswa 

laki-laki, 9 orang mahasiswa perempuan. 

Selain itu juga diketahui bahwa 9 mahasiswa 

berasal dari SMK, 19 mahasiswa dari SMA 

dan 2 mahasiswa dari MA (Madrasah 

Aliyah).   

Met-before mahasiswa terkait matematika 

ditelusuri melalui wawancara yang mengacu 

hasil tes matematika yang telah diikuti sebe-

lumnya dan dikombinasikan dengan hasil 

angket yang telah diisi. Wawancara dilakukan 

terhadap 7 subjek yang dipilih secara acak 

dari 30 parti-sipan yang telah mengisi angket.  

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengumpulan data 

melalui wawancara dan angket tersebut, 

diperoleh met-before mahasiswa Politeknik 

yang dapat dikelompokkan menjadi met-

before terkait: (1) materi, (2) guru, (3) cara 

belajar, (4) metode pengajaran, (5) sistem 

penilaian, dan (6) pengalaman kerja. 

Met-before terkait materi matematika. 

Wawancara dengan seorang mahasiswa 

menunjukkan bahwa pada saat menyelesaikan 

persamaan diferensial dia tidak dapat men-

jumlahkan logaritma yang seharusnya dikua-

sai sebelum kuliah. Berdasarkan hasil wawan-

cara dan hasil tes diketahui bahwa kesalahan 

yang terjadi dalam menyelesaikan soal persa-

maan diferensial bukan karena tidak mema-

hami materi persamaan diferensial tetapi 

karena tidak memahami operasi penjumlahan 

pada logaritma. Juga, mahasiswa tersebut 

tidak menyadari apabila pekerjaannya salah 

karena dia meyakini kalau pekerjaannya 

benar. Kesalahan pemahaman tersebut 

ternyata di dukung oleh kebiasaan sewaktu 

SMA tes menggunakan pilihan ganda, kalau 

dia tidak hafal rumus maka dijawab dengan 

cara melakukan coba-coba pada jawaban 

yang tersedia. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa saat SMA mahasiswa berkeyakinan 

yang penting dalam matematika mendapatkan 

jawaban yang benar bukan pemahaman. 

Ausubel (1968) menyatakan bahwa faktor 

tunggal yang paling penting yang mempenga-

ruhi belajar adalah apa yang telah diketahui 

siswa. Gagasan met-before diperkenalkan 

(Tall, 2004) untuk fokus pada bagaimana 

pembelajaran baru dipengaruhi oleh pengala-

man yang telah dirtemui siswa sebelumnya. 

Dalam hal ini, lebih tepatnya adalah 

problematic met-befores. Jadi jelas bahwa 

problematic met-before tentang materi 

logaritma dan sistem penilaian pilihan ganda 

sewaktu SMA (sebelum kuliah) mempengaru-

hi keyakinan mahasiswa terkait matematika  

khususnya keyakinan tentang pemahaman 

matematika. Tepatnya problematic met-before 

berpengaruh pada keyakinan nonavailing 

tentang pemahaman matematika. Sebaliknya 

supportive met-before akan berpengaruh pada 

keyakinan availing mahasiswa. Selain itu, 

hasil angket mengungkapkan bahwa salah 

satu alasan perubahan keyakinan tentang 

kegunaan matematika adalah materinya. 
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Mereka menyatakan “sebelum kuliah mate-

matika yang rumit tampak tidak berguna 

dalam kehidupan sehari-hari, namun setelah 

kuliah ternyata matematika ada sangkut 

pautnya dengan mata kuliah lain yang juga 

berhubungan dengan jurusan yang saya 

ambil”. 

Met-before terkait guru matematika. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas terungkap 

bahwa guru sangat mempengaruhi keyakinan 

tentang belajar dan pengajaran matematika, 

juga tentunya berpengaruh dengan kinerja 

matematika. Tidak hanya karakter guru atau 

metode pengajaran yang disampaikan guru 

yang berpengaruh terhadap belajar matema-

tika siswa, bahkan kebiasaan (habit) guru 

pada saat mengajar juga berpengaruh terha-

dap belajar matematika siswa. Karakter atau 

kebiasan guru yang baik (supportive met-

before) akan membuat seorang siswa 

menyukai matematika, selanjutnya akan 

mempengaruhi keyakinan availing tentang 

pemahaman matematika. Sebaliknya karakter/ 

kebiasaan buruk (bad habit) pada saat menga-

jar (problematic met-before), membuat seo-

rang siswa menjauhi matematika, selanjutnya 

akan mempengaruhi keyakinan nonavailing 

tentang pemahaman matematika. Selain itu, 

guru yang dalam mengajar matematika men-

jelaskan tentang manfaat atau kegunaan mate-

matika dari materi yang diajarkan juga akan 

berpengaruh terhadap keyakinan mahasiswa 

tentang kegunaan matematika (guru yang 

menjelaskan kegunaan matematika merupa-

kan supportive met-before). 

Met-before terkait cara belajar matema-

tika. Wawancara dengan beberapa mahasiswa 

menunjukkan bahwa keyakinan tentang kom-

pleksitas matematika (keyakinan tentang 

langkah-langkah dalam menyelesaikan masa-

lah matematika) mempengaruhi cara belajar 

mahasiswa. Sebagai contoh mahasiswa yang 

meyakini bahwa selalu ada prosedur atau 

langkah-langkah yang harus diikuti untuk 

menyelesaikan masalah matematika mempu-

nyai cara belajar matematika dengan mengha-

falkan rumus. Jadi berbagai cara yang dilaku-

kan untuk menghafalkan rumus, misalnya 

dengan cara mengerjakan banyak soal sambil 

melihat rumus, menghafalkan rumus terlebih 

dahulu kemudian menger-jakan banyak soal 

agar tetap hafal rumus, dan sebaginya. Di 

samping itu, berdasarkan wawancara juga 

diperoleh bahwa menyelesaikan masalah 

matematika menggunakan rumus akan lebih 

cepat dibandingkan menggunakan nalar atau 

logika. Hal itu menunjukkan bahwa met-

before terkait cara belajar berpengaruh pada 

keyakinan mahasiswa tentang Langkah, 

selanjutnya berpengaruh pada keyakinan 

tentang waktu dalam menyelesaikan masalah 

matematika. 

Met-before terkait metode pengajaran. 

Pengalaman mahasiswa tentang metode 

pengajaran yang dialami sebelum kuliah (SD 

– SMA) berpengaruh terhadap keyakinan 

mahasiswa tentang pengajaran matematika. 

Keyakinan tentang pengajaran matematika 

akan berpengaruh pada (1) keyakinan tentang 

konteks sosial, (2) keyakinan tentang diri, (3) 

keyakinan tentang Langkah (kompleksitas 

matematika), dan (4) keyakinan tentang 

belajar matematika. 

Met-before terkait sistem penilaian 

(assesment). Hasil wawancara dengan maha-

siswa diperoleh bahwa kebiasaan sejak SMA 

yang soal/tesnya menggunakan pilihan ganda 

membuat mahasiswa berpandangan bahwa 

yang penting jawabannya benar. Hal itu 

menunjukkan bahwa sistem penilaian yang 

dialami sebelumnya berpengaruh pada panda-

ngan mahasiswa bahwa dalam matematika 

yang penting adalah mendapatkan jawaban 

yang benar (keyakinan tentang pemahaman 

matematika). Jadi met-before terkait sistem 

penilaian (pilihan ganda) sewaktu SMA 

(sebelum kuliah) berpengaruh terhadap 

keyakinan tentang pemahaman matematika. 

Met-before terkait pengalaman kerja. 

Pengalaman kerja seorang mahasiswa sebe-

lum kuliah berpengaruh terhadap keyakinan 

tentang matematika khususnya keyakinan 

tentang kegunaan matematika. Hasil wawan-

cara menunjukkan bahwa mahasiswa menya-

kini matematika berguna dalam kehidupan 

sehari-hari setelah dia bekerja pada suatu 

industri, saat itulah dia mulai menyadari 

kegunaan matematika. Juga, keyakinan 

tersebut di dukung kenyataan bahwa matema-

tika banyak dipakai pada berbagai mata 

kuliah lain di Politeknik, utamanya pada mata 

kuliah praktek. Jadi jelas bahwa pengalaman 

kerja berpengaruh terhadap keyakinan 

mahasiswa tentang kegunaan matematika. 
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Hubungan antara met-befores dengan 

keyakinan terkait-matematika dapat disa-jikan 

seperti Gambar 2 di bawah. 

Materi

K. tentang 

pemahaman

K. tentang 

konteks sosial

K. tentang 

belajar
K. tentang 

pengajaran

K. tentang 

kegunaan

K. tentang 

langkah

K. tentang 

waktu

K. tentang 

diri

Met-befores

Mata kuliah 

lain

Cara 

belajarPengalaman 

kerja

GuruAsesment

 
Gambar 2. Hubungan antara met-before dan 

keyakinan terkait matematika 

5. KESIMPULAN 

Met-befores mahasiswa Politeknik dapat 

dikelompokkan menjadi met-before terkait: 

materi, guru, cara belajar, metode pengajaran, 

sistem penilaian, dan pengalaman kerja. (1) 

Met-before terkait materi matematika sewaktu 

SMA (sebelum kuliah) mempengaruhi 

keyakinan mahasiswa tentang pemahaman 

matematika. (2) Met-before terkait guru 

matematika mempengaruhi keyakinan 

mahasiswa tentang belajar dan pengajaran 

matematika, keyakinan tentang pemahaman 

matematika, dan keyakinan mahasiswa 

tentang kegunaan matematika. (3) Met-before 

terkait cara belajar matematika berpengaruh 

pada keyakinan mahasiswa tentang langkah 

dalam menyelesaikan masalah matematika, 

selanjutnya berpengaruh pada keyakinan 

tentang waktu dalam menyelesaikan masalah 

matematika. (4) Met-before terkait metode 

pengajaran yang dialami sebelum kuliah (SD 

– SMA) berpengaruh terhadap keyakinan 

mahasiswa tentang pengajaran matematika. 

Keyakinan tentang pengajaran matematika 

akan berpengaruh pada (a) keya-kinan tentang 

konteks sosial, (b) keyakinan tentang diri, (c) 

keyakinan tentang langkah, dan (d) keyakinan 

tentang belajar matematika. (5) Met-before 

terkait sistem penilaian sewaktu SMA 

berpengaruh terhadap keyakinan tentang 

pemahaman matematika. (6) Met-before 

terkait Pengalaman kerja sebelum kuliah 

berpengaruh terhadap keyakinan mahasiswa 

tentang kegunaan matematika. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik berpikir kritis siswa kelas V SD dalam 

menyelesaikan masalah matematika pada materi pecahan. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 3 

orang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan 

tes, observasi dan rekaman. Tahapan analisis data melalui reduksi data, display data, dan conclusion 

drawing. Untuk keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan 

karakteristik berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan masalah matematika adalah: 1) memiliki 

kemampuan penguasaan konsep dan mampu mengaplikasikan konsep, 2) memiliki kemampuan 

berpikir rasional dengan menjelaskan argumen yang dimiliki, 3) memiliki kemampuan berpikir 

reflektif, 4) mempunyai kepercayaan diri dalam mengambil keputusan. 

 

Kata Kunci: berpikir kritis, masalah matematika 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan pada hakekatnya adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

siswa secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya. Pembelajaran yang pada umumnya 

dilaksanakan oleh sekolah-sekolah lebih 

banyak menekankan pada aspek pengetahuan 

dan pemahaman, sedangkan aspek aplikasi, 

analisis, sintesis, dan bahkan evaluasi hanya 

sebagian kecil yang dilakukan. “Sekolah 

artinya belajar menggunakan pikiran dengan 

baik, berpikir kreatif menghadapai persoalan–

persoalan penting, serta menanamkan 

kebiasaan untuk berpikir” Sizer (Johnson, 

2009). Dalam menghadapi persoalan penting, 

siswa tidak hanya sekedar berpikir untuk 

dapat menyelesaikan persoalan tersebut, akan 

tetapi berpikir dengan dilandasi logika dan 

nalarnya. Mayoritas siswa pergi ke sekolah 

hanya untuk aktivitas belajar terbatas yaitu 

mendengarkan penjelasan guru tanpa 

mencoba memahami materi yang diajarkan. 

Sebagian besar siswa belajar matematika 

dengan hafalan, padahal kenyataannya tidak 

hanya hafalan, tetapi harus benar-benar 

mengerti, memahami serta mampu untuk 

menganalisis, dan meneliti kembali apa yang 

telah mereka kerjakan. Dari hal tersebut, bisa 

kita lihat siswa yang mampu berpikir kritis. 

Kemampuan berpikir kritis siswa masih 

rendah, hal ini menyebabkan siswa kurang 

terlatih untuk mengembangkan daya nalarnya 

dalam memecahkan permasalahan dan 

mengaplikasikan konsep-konsep yang telah 

dipelajari dalam kehidupan nyata. Sehingga 

kemampuan berpikir kritis siswa kurang 

dapat berkembang dengan baik. 

Berpikir kritis merupakan kemampuan 

untuk mengevaluasi secara sistematis bobot 

pendapat pribadi dan pendapat orang lain. 

Seorang individu yang telah menguasai 

berpikir kritis biasanya digambarkan memiliki 

karakteristik meliputi: pertanyaan, empati, 

jujur, analitis, dan objektif.  Akan tetapi, 

sekarang ini karakteristik tersebut jarang kita 

jumpai dalam pembelajaran. Dalam 

pembelajaran ini karakteristik untuk 

kemampuan berpikir kritis dalam 

menyelesaikan masalah matematika belum 

banyak digali. Jika kita lihat tutur kata siswa 

yang memiliki berpikir kritis, lebih dominan 

untuk bertanya karena rasa ingin tahu yang 

tinggi, berimajinasi dan daya imajinasi yang 

mereka gunakan lebih dari pada siswa yang 

berpikir sewajarnya. Menurut Sunarto & 

Hartono (2008) setiap individu memiliki ciri 

dan sifat atau karakteristik bawaan (heredity) 

dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh 

lingkungan. 

Di dalam lingkungan sekolah ketika 

menyelesaikan soal-soal banyak siswa yang 

dengan ceroboh, secepatnya selesai tanpa 

memikirkan terlebih dahulu jawaban tersebut 
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benar atau salah. Kebimbangan muncul ketika 

siswa berpikir dan meneliti kembali apakah 

jawaban mereka sudah benar atau belum. 

Ketika siswa mampu berpikir kritis maka 

siswa dapat secara mandiri, aktif dan kreatif 

dalam mengolah dan memahami materi yang 

dipelajari. Eggen & Kauchak (Julita, 2014) 

berpikir kritis adalah kemampuan membuat 

dan menilai suatu kesimpulan berdasarkan 

bukti. Sehingga pada akhirnya siswa dapat 

mempunyai keterampilan dalam menjelaskan 

masalah-masalah matematika yang 

membutuhkan kemampuan analisis. 

Menurut Ennis (Fisher, 2009) 

berpendapat bahwa berpikir kritis adalah 

berpikir secara masuk akal dan reflektif yang 

berfokus untuk mengambil suatu keputusan 

yang mesti dipercaya atau dilakukan. 

Sedangkan Glaser (Fisher, 2009) berpendapat 

untuk mendapatkan kemampuan berpikir kritis 

ada beberapa landasan yaitu: 

1) mengenali masalah, 

2) menemukan cara yang dapat 

digunakan untuk mengatasi 

masalah, 

3) mengumpulkan dan 

menyusun informasi, 

4) mengenal asumsi dan nilai 

yang tidak dinyatakan, 

5) memahami masalah, 

6) menganalisis data, 

7) mengevaluasi pernyataan,  

8) mengenal adanya hubungan 

yang logis antara masalah, 

9) menarik kesamaan dan 

kesimpulan, 

10) menguji kesamaan dan 

kesimpulan, 

11) menyusun kembali pola 

keyakinan berdasarkan 

pengalaman, 

12) menarik kesimpulan. 

Sejalan dengan di atas, Faiz (2012) 

mengatakan berpikir kritis adalah aktivitas  

mental yang dilakukan untuk mengevaluasi 

kebenaran sebuah pernyataan. Dengan 

menggunakan pengetahuan dan kecerdasan 

untuk mendapatkan kebenaran. Faiz (2012) 

mengemukakan pula indikator kemampuan 

berpikir kritis antara lain: a) mencari jawaban 

yang jelas dari setiap pertanyaan, b) mencari 

alasan atau argumen dari setiap jawaban, c) 

berusaha mengetahui informasi dengan tepat, d) 

memakai sumber yang memiliki kredibilitas dan 

menyebutkannya, e) memperhatikan situasi dan 

kondisi secara keseluruhan, f) berusaha tetap 

relevan dengan ide utama, g) memahami tujuan 

yang asli dan mendasar, h) mencari alternatif 

jawaban, i) bersikap dan berpikir terbuka, j) 

mengambil sikap ketika ada bukti yang cukup 

untuk melakukan sesuatu, k) mencari penjelasan 

sebanyak mungkin apabila memungkinkan, l) 

berpikir dan bersikap secara sistematis dan 

teratur.  

Selain itu Sumarno (Nurwantini, 2014) 

mengatakan bahwa pemecahan masalah 

merupakan suatu proses atau upaya individu 

untuk merespon atau mengatasi halangan atau 

kendala ketika suatu jawaban atau metode 

jawaban belum tampak jelas. Memiliki 

kemampuan pemecahan masalah merupakan 

tujuan dari pembelajaran. Kemampuan 

pemecahan masalah adalah suatu aktivitas 

untuk menyelesaikan masalah matematika 

secara tahap demi tahap untuk mencari solusi 

atau jalan keluar dari suatu permasalahan. 

Dalam penelitian ini langkah-langkah dalam 

menyelesaikan masalah matematika (Polya, 

1973) adalah: 

1) memahami masalah, 

2) merancang rencana atau 

strategi penyelesaian 

masalah, 

3) menyelesaikan masalah 

sesuai dengan perencanaan, 

4) memeriksa kembali hasil 

yang diperoleh. 

Penelitian terkait berpikir kritis 

dilakukan oleh Saputri (2014) yang 

menyimpulkan bahwa penerapan metode 

inkuiri terbimbing dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. Namun 

penelitian di atas belum meneliti tentang 

karakteristis berpikir kritis siswa dalam 

menyelesaikan masalah matematika. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian terkait dengan 

karakteristik berpikir kritis siswa sekolah 

dasar dalam menyelesaikan masalah 

matematika. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian adalah kualitatif 

fenomenologi dengan desain penelitian 

lapangan (Moleong, 2012). Penelitian 

dilakukan pada bulan Desember 2016 - 
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Januari 2017 di SD Negeri 1 Pangenrejo, 

Purworejo. Subjek penelitian adalah 3 siswa 

kelas V SD yaitu siswa yang dapat 

menyelesaikan masalah dan mempunyai 

kemampuan berpikir kritis. Pengambilan  

subjek dilakukan dengan purposive sampling 

dan snowball sampling (Sugiyono, 2014). 

Instrumen yang digunakan terdiri dari 

instrumen utama dan instrumen pendukung. 

Instrumen utama adalah peneliti itu sendiri, 

sedangkan instrumen pendukungnya yaitu 

lembar observasi, soal tes, pedoman 

wawancara dan dokumentasi. Berikut soal tes 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

 
 

Gambar 1. Soal Penelitian 

 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik 

observasi, pemberian soal, teknik wawancara 

dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan mengacu pada model Miles & 

Huberman (Sugiyono, 2014) yaitu: (1) reduksi 

data (data reduction) yaitu memilih data yang 

diperlukan oleh peneliti, (2) penyajian data 

(data display), (3) penarikan kesimpulan 

(conclusion drawing/ verification). 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Subjek 1, 2, dan 3 merupakan siswa 

yang dapat menyelesaikan masalah 

matematika dan mampu mengeluarkan 

berpikir kritis. Peneliti memberikan tes 

kepada subjek yang memuat semua indikator 

berpikir kritis. Selain itu peneliti juga 

melakukan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi pada saat subjek menyelesaikan 

masalah. Dari hasil analisis data terlihat 

bahwa ketiga subjek dapat menyelesaikan 

masalah dengan mengeluarkan berpikir 

kritisnya. Karakteristik berpikir kritis siswa 

muncul ketika menyelesaikan masalah 

melalui indikator-indikator yang telah 

dirumuskan dalam penelitian ini. 

 Dari data yang diperoleh menunjukkan 

bahwa ketiga subjek memiliki karakteristik 

berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah 

matematika yaitu:  

(1) Memiliki kemampuan penguasaan konsep 

dan mampu mengaplikasikan konsep. Data di 

bawah ini menunjukkan hal tersebut. 

 

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Lembar Observasi dan Pekerjaan 

Subjek 

 

Data di atas menunjukkan subjek dapat 

memenuhi indikator berpikir kritis “mampu 

menganalisis pertanyaan atau pernyataan 

dalam soal”. Subjek mampu memahami 

permasalahan yang muncul sehingga dapat 

menuliskan dan menyelesaikan permasalahan 

menggunakan konsep matematika secara 

sistematis. Subjek membaca berulang-ulang 

untuk memahami permasalahan dan 

menuliskan ke dalam simbol dengan sesekali 

membaca soal serta bersikap diam dan 



 

Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purworejo, 
Ruang Seminar UMP, Sabtu, 20 Mei 2017 

447 

 

berpikir untuk mengingat pengetahuan yang 

telah dimiliki untuk menyelesaikan 

permasalahan dengan konsep. Sejalan dengan 

pendapat Rusyana (2014) yang menyatakan 

berpikir adalah kegiatan yang melibatkan 

penggunaan konsep dan lambang.   

(2) Memiliki kemampuan berpikir rasional 

dengan menjelaskan argumen yang dimiliki. 

Data di bawah ini menunjukkan hal tersebut.  

P  : Lalu apa yang ditanyakan? 

S  : Berapa bagian dan luas penanaman, 

pembibitan dan luas semuanya 

P  : Apa yang anda kerjakan terlebih 

dahulu? 

S  : Mencari luas, kemudian dikali 

setengah bagian 

P  : Darimana setengah bagiannya? 

S  : Dari enam per dua belas jadinya 

setengah 

P  : Mengapa luas diarsir tidak 

digunakan? 

S : karena tidak perlu dikerjakan 

Wawancara di atas menunjukkan subjek 

mempunyai argumen berdasarkan analisis dan 

mempunyai dasar kuat dari fakta ketika siswa 

menyelesaikan masalah. Dalam hal ini subjek 

mampu menuliskan solusi sesuai konsep, 

karena subjek mampu menganalisis 

permasalahan yang dihadapi melalui 

kemampuan berpikir rasional. Subjek yang 

mampu berpikir rasional akan mampu 

menjelaskan argumen yang dimiliki. Subjek 

yang mempunyai kemampuan berpikir 

rasional akan mampu berargumen. Ennis 

(dalam Hasratuddin,  2009) menyatakan 

alasan (reason) yaitu memberikan alasan 

yang rasional terhadap suatu keputusan yang 

akan diambil.   

(3) Memiliki kemampuan berpikir reflektif  

Subjek mempunyai kemampuan berpikir 

reflektif dengan fokus pada permasalahan 

yang dihadapi. 

 

 

 
 

 

 

Gambar 3. Fokus yang Dihadapi Subjek 

 

Subjek menggunakan waktunya untuk 

mengumpulkan data dan menganalisis 

berdasarkan informasi yang diperoleh. Subjek 

tidak menduga-duga hal yang tidak pasti 

tetapi mencari bukti untuk mengambil 

keputusan, pada permasalahan yang dihadapi. 

Subjek memahami permasalahan kemudian 

menganalisisnya untuk mengambil keputusan.  

Hal ini sejalan dengan pendapat Ennis 

(Fisher, 2009) berpikir kritis merupakan 

berpikir secara masuk akal dan reflektif yang 

berfokus untuk mengambil suatu keputusan. 

(4) Mempunyai kepercayaan diri dalam 

mengambil keputusan 

Subjek mempunyai kepercayaan diri dalam 

pengambilan keputusan melalui solusi akhir 

yang diperoleh. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Pengambilan Keputusan oleh Subjek 

 

Pengambilan keputusan ini melewati evaluasi 

sebelumnya dalam menemukan suatu   

kesimpulan berdasarkan keyakinan diri 

melalui berpikir kritis. Subjek yang 

mempunyai kepercayaan diri dalam 

pengambilan keputusan akan mampu 

menyampaikan solusinya. Berpikir kritis 

berguna untuk mengevaluasi suatu 

argumentasi dan kesimpulan, mencipta suatu 

pemikiran baru dan alternatif solusi tindakan 

yang akan diambil. Kepercayaan diri ini 

memiliki kepastian dapat menyelesaikan  

tugas atau membuat kesimpulan dari suatu 

masalah (Potter & Perry, 2005).   

 

4. SIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil analisis dari 3 subjek 

penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa 

karakteristik berpikir kritis siswa SD dalam 

menyelesaikan masalah matematika adalah 

sebagai berikut: 1) memiliki kemampuan 

penguasaan konsep dan mampu 

mengaplikasikan konsep, 2) memiliki 

kemampuan berpikir rasional dengan 

menjelaskan argumen yang dimiliki, 3) 

memiliki kemampuan berpikir reflektif, 4) 

mempunyai kepercayaan diri dalam 

mengambil keputusan. 

 Berdasarkan kesimpulan hasil 

penelitian ini, saran untuk penelitian 

selanjutnya bagi peneliti yang ingin 
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melakukan penelitian sejenis terkait dengan 

karakteristik berpikir kritis siswa diharapkan 

dapat meneliti pada subjek lain selain di 

jenjang SD dan penambahan pada jumlah 

item soal. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kemampuan berpikir kritis siswa 

Sekolah Dasar yang berdasarkan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR)dengan konvensional. 

Kemampuan berpikir matematis khususnya berpikir matematis tingkat tinggi sangat diperlukan 

siswa, terkait dengan kebutuhan siswa untuk memecahkan masalah sehari-hari. Penelitian ini adalah 

penelitian pengembangan yang terdiri dari analisis, desain, evaluasi dan revisi. Pengumpulan data 

dengan cara wawancara dan tes. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa kualitas kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang mendapatkan pembelajaran 

matematika realistik lebih baik dari pada siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional. 

Kata kunci: kemampuan berpikir kritis, pembelajaran matematik realistik 

 

A. Pendahuluan 

Kemahiran dalam matematika yang 

ditumbuhkan kepada siswa merupakan 

sumbangan mata pelajaran matematika yang 

berguna bagi pencapaian kecakapan hidup. 

Tujuan mata pelajaran matematika itu 

menunjukkan bahwa salah satu peranan 

matematika adalah untuk mempersiapkan 

siswa agar dapat berpikir logis, matematis, 

kritis, kreatif, dan mampu bekerjasama. Siswa 

dihaapkan dapat menggunakan matematika 

dan cara berpikir matematika dalam 

kehidupan sehari-hari, dan dalam 

mempelajari berbagai ilmu pengetahuan yang 

penekanannya pada penalaran dan percaya 

diri siswa dalam penerapan matematika. 

Sumarno (2002), menyatakan bahwa hakekat 

pendidikan matematika mempunyai dua arah 

pengembangan, yaitu pengembangan untuk 

kebutuhan masa kini dan masa akan datang. 

Pengembangan kebutuhan masa kini yang 

dimaksud adalah pembelajaran matematika 

mengarah pada pemahaman konsep-konsep 

yang diperlukan untuk menyelesaikan 

masalah matematika dan ilmu pengetahuan 

lainnya. Sedangkan untuk kebutuhan di masa 

yang akan datang adalah terbentuknya 

kemampuan penalaran dan logis, sistematis, 

kritis, kreatif, dan berpikir objektif. 

Dalam kegiatan pembelajaran 

konvensional, proses pembelajaran biasanya 

diawali dengan menjelaskan konsep secara 

informatif, memberikan contoh soal dan 

diakhiri dengan pemberian latihan soal-soal. 

Akibat dari pembelajaran yang konvensional 

tersebut adalah siswa dalam belajar 

matematika lebih diarahkan pada proses 

menghafal daripada memahami konsep. 

Menurut Mukhayat (2004), belajar dengan 

menghafal tidak terlalu banyak menuntut 

aktivitas berpikir anak dan mengandung 

akibat buruk pada perkembangan mental 

anak. Belajar dengan menghafal tidak terlalu 

banyak aktivitas berpikir anak dan 

mengandung akibat buruk pada 

perkembangan mental anak (Mukhayat, 

2004). Anak kehilangan sense of learning, 

kebiasaan yang membuat anak bersikap pasif 

atau menerima begitu saja apa adanya 

mengakibatkan anak tidak terbiasa untuk 

berpikir kritis. 

Krulik dan Rudnick (Sabandar, 2008), 

mengemukakan bahwa yang termasuk 

berpikir kritis dalam matematika adalah 
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berpikir yang menguji, mempertanyakan, 

menghubungkan, mengevaluasi semua aspek 

yang ada dalam suatu situasi ataupun suatu 

masalah. Berpikir kritis tersebut bisa muncul 

apabila dalam pembelajaran adanya masalah 

yang menjadi memicu dan diikuti dengan 

pertanyaan: menyelesaikan soal itu dengan 

cara yang lain, mengajukan pertanyaan 

bagaimana jika, apa yang salah, dan apa yang 

akan kamu lakukan. Situasi seperti ini belum 

muncul dalam pembelajaran matematika 

konvensional, sehingga kemampuan berpikir 

kritis siswa kurang terlatih pada hal 

kemampuan berpikir kritis sangat dibutuhkan 

oleh siswa dalam mengatasi berbagai 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 

Untuk mengatasi permasalahan di 

atas perlu dilakukan perubahan terhadap 

proses pembelajaran. Modifikasi tersebut 

meliputi pendekatan pembelajaran dan materi 

pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang 

dimaksud adalah Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR) yang diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir siswa 

Sekolah Dasar. Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR) berpandang bahwa 

matematika sebagai aktivitas manusia, yang 

dikembangkan dengan tiga prinsip dasar, 

yaitu (1) Guided Reinvention and Progressive 

Mathematization (penemuan terbimbing dan 

bermatematika secara progresif; (2) 

Didactical Phenomenology (fenomena 

pembelajaran); dan (3) Self-developed Models 

(pengembangan model mandiri) serta 

memiliki lima karakteristik yaitu 

menggunakan masalah kontekstual, 

menggunakan model, menggunakan 

kontribusi siswa, terjadinya interaksi dalam 

proses pembelajaran, serta menggunakan 

berbagai teori belajar relevan, saling terkait, 

dan terintegrasi dengan topik pembelajaran 

lainnya. (Treffers, 1991 dalam Darhim, 

2004). Berdasarkan uraian tersebut, studi 

yang berfokus pada pengembangan suatu 

model pembelajaran yang diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 

siswa dalam mateamtika yang pada akhirnya 

akan memperbaiki hasil belajar matematika, 

penting untuk dilakukan. 

Materi yang dijadikan kajian dalam 

pengembangan ini yaitu materi bilangan 

tentang perbandingan dan skala yang 

menggunakan PMR, karena menurut 

Muhsetyo, dkk (2007), beberapa masalah atau 

kesulitan yang mungkin dihadapi atau dialami 

oleh para siswa, yaitu kesulitan menggunakan 

pecahan atau bilangan rasional untuk 

menunjukkan perbandingan situasi tertentu, 

kesulitan memahami hubungan kesebangunan 

dalam geometri dengan pecahan yang 

bersesuaian untuk menyatakan perbandingan, 

kesulitan memahami tentang skala naik dan 

skala turun. Kesulitan-kesulitan ini akan 

diatasi dengan memberikan penyajian materi 

matematika dengan mengacu kepada 

pembelajaran matematika berbasis PMR, 

dimana materi yang akan peneliti 

kembangkan sesuai konteks yang nyata, 

karena kompetensi yang akan dicapai dalam 

proses pembelajaran harus didukung oleh 

materi pembelajaran yang baik sesuai dengan 

konteks di lingkungan sekolah masing-

masing, tetapi materi yang digunakan para 

guru di sekolah dasar. 

Hal ini juga sesuai dengan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 

menekankan dalam setiap kesempatan 

pembelajaran matematika hendaknya dimulai 

dengan pengenalan masalah yang sesuai 

situasi (Depdiknas, 2006: 415). Pendekatan 

matematika yang berorientasi pada masalah-

masalah yang nyata dan menekankan 

kebermaknaan siswa dalam belajar, salah 

satunya adalah pendekatan Pendidikan 

Matematika Realistik (PMR). Menurut 

Zulkardi dalam Hendri 2007, pembelajaran 

matematika realistik di kelas berorientasi 

kepada prinsip dan karakteristik PMR 

sehingga siswa mempunyai kesempatan untuk 

menemukan kembali konsep-konsep 

matematika atau pengetahuan matematika 

formal. Dalam kegiatan pembelajaran melalui 
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PMR, guru sebagai fasilitator belajr yaitu 

guru memberikan fasilitas belajar, mediator 

yaitu guru sebagai media atau penghubung 

saat siswa presentasi, dan evaluator yaitu guru 

sebagai pemberi penilaian, baik penilaian 

proses maupun penilaian produk (Raymond, 

dalam Yasmin 2007). 

Penelitian tentang PMR pernah 

dilakukan oleh Saleh Haji (2004). Hasil 

penelitian dapat disimpulkan kemampuan 

pemecahan siswa yang diajar melalui 

pendekatan PMR akan lebih baik daripada 

yang diajar melalui pendekatan biasa. Karena 

siswa diajak kealam nyata, siswa bukan hanya 

memahami konsep abstrak tetapi diajak ke 

dalam realita. Berdasarkan hal tersebut 

peneliti mengangkat sebuah judul penelitian 

“Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis 

Siswa Sekolah Dasar Melalui Pembelajaran 

Matematika Realistik (PMR). 

Berpikir merupakan kemampuan 

mental yang ada di dalam setiap individu. 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2002), 

berpikir adalah menggunakan akal budi untuk 

mempertimbangkan atau memutuskan 

sesuatu. Berpikir sebagai suatukemampuan 

mental seseorang dapat dibedakan menjadi 

beberapa jenis, antara lain berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis, dan kreatif.  

Kemampuan berpikir kritis 

mempunyai berbagai macam, salah satunya 

adalah berpikir kritis. Kata kritis berasal dari 

bahasa Yunani, yaitu kritikos dan kriterion 

(Ennis dalam Komalasari, 2011). Kritikos 

bermakna mempertimbangkan, sedangkan 

kriterion bermakna standar atau ukuran baku. 

Sehingga secara etimologis kritis bermakna 

pertimbangan yang didasarkan pada suatu 

standar. Bila dikaitkan dengan kata berpikir, 

maka kata berpikir kritis secara etimologi, 

bermakna berpikir yang ditujukan untuk 

memberi pertimbangan dengan menggunakan 

standar tertentu. 

Menurut Ennis, indikator kemampuan 

berpikir kritis dapat diturunkan dari aktivitas 

kritis siswa meliputi :Mencari pertanyaan 

yang jelas dari pertanyaan, Mencari alasan, 

Berusaha mengetahui informasi dengan baik, 

Memakai sumber yang memiliki kredibilitas 

dan menyebutkannya, Memerhatikan situasi 

dan kondisi secara keseluruhan, Berusaha 

tetap relevan dengan ide utama, Mengingat 

kepentingan yang asli dan mendasar, Mencari 

alternatif, Bersikap dan berpikir terbuka, 

Mengambil posisi ketika ada bukti yang 

cukup untuk melakukan sesuatu, Mencari 

penjelasaan sebanyak mungkin, dan Bersikap 

secara sistematis dan teratur dengan bagian 

dari keseluruhan masalah. 

Pendekatan PMR mulai 

dikembangkan di Indonesia sekitar tahun 

2000. PMR diadaptasi dari Realistic 

Mathematics Education (RME) yang 

dikembangkan di Belanda sejak tahun 1970-

an oleh Institut Freudental. Menurut 

Freudental, proses belajar siswa hanya akan 

terjadi jika pengetahuan yang dipelajari 

bermakna bagi siswa. Suatu pengetahuan 

akan menjadi bermakna bagi siswa jika proses 

pembelajaran dilaksanakan dalam suatu 

konteks atau pembelajaran menggunakan 

permasalahan realistik. Dalam PMR, 

permasalahan realistik digunakan sebaga 

fondasi dalam membangun konsep 

matematika atau disebut juga sebagai sumber 

untuk pembelajaran (Hadi, 2005). 

Menurut Treffers (1987), 

mengemukakan lima karakteristik PMR, yaitu 

:  

1. Penggunaan konteks 

Konteks atau permasalahan realistik 

digunakan sebagai titik awal 

pembelajaran matematika. 

2. Penggunaan model untuk matematisasi 

progresif 

Dalam PMR model digunakan dalam 

melakukan matematisasi secara 

progresif. Penggunaan model berfungsi 

sebagai jembatan dari pengetahuan dan 

matematika tingkat konkrit menuju 

pengetahuan matematika tingkat formal. 

3. Pemanfaatan hasil konstruksi siswa 
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Siswa memiliki kebebasan untuk 

mengembangkan strategi pemecahan 

masalah sehingga diharapkan akan 

diperoleh strategi yang bervariasi. Hasil 

kerja dan konstruksi siswa selanjutnya 

digunakan untuk landasan 

pengembangan konsep matematika 

4. Interaktivitas 

Proses belajar seseorang bukan hanya 

suatu proses individu melainkan juga 

secara bersamaan merupakan suatu 

proses sosial. Proses belajar siswa akan 

menjadi lebih singkat dan bermakna 

ketika siswa saling mengkomunikasikan 

hasil kerja dan gagasan mereka. 

5. Keterkaitan 

Konsep-konsep matematika tidak 

diperkenalkan kepada siswa secara 

terpisah atau terisolasi satu sama lain. 

PMR menempatkan keterkaitan antar 

konsep matematika sebagai hal yang 

harus dipertimbangkan dalam proses 

pembelajaran. 

Menurut Hadi (2005), PMR 

mempunyai konsepsi tentang siswa sebagai 

berikut: (1) siswa memiliki seperagkat konsep 

alternatif tentang ide-ide matematika yang 

mempengaruhi belajar selanjutnya; (2) siswa 

memperoleh pengetahuan baru dengan 

membentuk pengetahuan itu untuk dirinya 

sendiri; (3) pembentukan pengetahuan 

meupakan proses perubahan yang meliputi 

penambahan, kreasi, modifikasi, penghalusan, 

penyusunan kembali, dan penolakan; (4) 

pengetahuan baru yang dibangun oleh siswa 

untuk dirinya sendiri berasal dari seperangkat 

ragam pengalaman; dan (5) setiap siswa tanpa 

memandang ras, budaya, dan jenis kelamin 

mampu memahami dan mengerjakan 

matematika. 

Adapun peran guru dalam pendekatan 

PMR adalah guru hanya sebagai fasilitator 

belajar, guru harus mampu membangun 

pembelajaran yang interaktif, guru harus 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

secara aktif menyumbang pada proses belajar 

dan secara aktif membantu siswa dalam 

menafsirkan persoalan yang real, dan guru 

tidak terpancing pada materi yang termasuk 

dalam kurikulum melainkan aktif mengaitkan 

kurikulum dengan dunia real, baik fisik 

maupun sosial. Proses pembelajaran seperti 

ini, diharapkan dapat memunculkan 

kemampuan berpikir kritis siswa secara 

optimal. 

B. Metode 

Penelitian ini dilaksanakan dengan 

metode deskriptif. Subjek penelitian adalah 

siswa kelas V SDN Tambi 1 Kecamatan 

Sliyeg Kabupaten Indramayu. Objek 

penelitian adalah kemampuan berpikir kritis 

siwa dan respon siswa dalam pembelajaran 

matematika menggunakan pendekatan PMR.  

Tes kemampuan berpikir kritis 

matematis dikembangkan untuk mengukur 

kemampuan matematik yang terdiri dari 

mengidentifikasi asumsi yang digunakan 

merumuskan pokok-pokok permasalahan, 

menentukan akibat dari suatu pernyataan, 

mengungkap konsep/ teorema/ definisi yang 

digunakan. Selanjutnya dibuat kisi-kisi tes 

kemampuan berpikir kritis. 

Tabel 1 

Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

 

Aspek yang diukur Respon siswa terhadap soal/ masalah 
Skor 

maksimal 

Berusaha mengetahui 

informasi dengan 

baik 

Tidak menjawab apapun atau menjawab tidak 

sesuai permasalahan 

0 

Merumuskan hal-hal yang diketahui dengan 

benar 

1 

Menjelaskan konsep-konsep yang digunakan 2 
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kurang lengkap tetapi benar dan memberikan 

alasan yang salah 

 Menjelaskan konsep-konsep yang digunakan 

kurang lengkap tetapi benar dan memberikan 

alasan yang benar 

3 

Menjelaskan konsep-konsep yang digunakan 

lengkap dan benar serta memberikan alasan 

yang benar 

4 

  

Mencari alasan dan 

berusaha mengetahui 

informasi dengan 

baik 

Tidak menjawab apapun atau menjawab tidak 

sesuai permasalahan 

0 

Merumuskan hal-hal yang diketahui dengan 

benar 

1 

Mengemukakan hampir sebagian alasan dengan 

benar 

2 

Mengemukakan hampir seluruh alasan dengan 

benar 

3 

Mengemukakan seluruh alasan dengan benar 4 

  

Mencari 

alternatif dan 

mencari 

penjelasan 

sebanyak 

mungkin 

Tidak menjawab apapun atau menjawab tidak 

sesuai permasalahan 

0 

Merumuskan hal-hal yang diketahui dengan 

benar 

1 

Hanya melengkapi data pendukung saja tetapi 

lengkap dan benar 

2 

Melengkapi data pendukung dengan lengkap 

dan benar tetapi tidak salah dalam menggambar 

3 

Melengkapi data pendukung dan menggambar 

dengan lengkap dan benar tetapi penjelasan cara 

memperolehnya kurang lengkap 

4 

Bersikap secara 

sistematis dan teratur 

dengan bagian dari 

keseluruhan masalah 

Tidak menjawab apapun atau menjawab tidak 

sesuai permasalahan 

0 

Hanya mengidentifikasi soal (diketahui, 

ditanyakan, kecukupan unsur) tetapi benar 

1 

Memberikan jawaban benar tetapi tidak disertai 

penjelasan 

2 

Memberikan jawaban benar tetapi penjelasannya 

salah 

3 

 Memberikan jawaban dan penjelasan kedua-

duanya benar 

4 

  

 

Angket respon siswa terdiri atas 10 

pertanyaan yang menggunakan skala Likert 

(Sugiyono, 2012) dengan lima alternatif 

jawaban yaitu sangat setuju (SS), Setuju (S), 

Ragu-ragu (R), tidak setuju (TS), dan sangat 

tidak setuju (STS). Penskoran yang digunakan 

yaitu 5 jika jawabannya “SS”, 4 jika 

jawabannya “S”, 3 jika jawabannya “R”, 2 

jika jawabannya “TS”, dan 1 jika jawabannya 

“STS”. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Statistik Deskriptif 

Data tes kemampuan berpikir kritis siswa 

dianalisis dengan menggunakan nilai 

rata-rata, selanjutnya nilai rata-rata 

dikategorikan berdasarkan tabel berikut : 
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Tabel 2 

Kategori Kemampuan Berpikir Kritis 

Siswa 

Nilai Kategori 

Nilai  Rendah 

 Sedang 

Nilai  Tinggi 

Sumber Mahmudi, 2010 

2. Skala Likert 

Angket siswa terdiri dari sepuluh 

pertanyaan, hasil angket akan dianalisis 

dengan menentukan skor total respon 

siswa tiap pertanyaan. Skor total respon 

= (banyaknya siswa menjawab SS x 5) + 

(banyaknya siswa menjawab S x 4) + 

(banyaknya siswa menjawab R x 3) + 

(banyaknya siswa menjawab TS x 2) + 

(banyaknya siswa menjawab STS x 1). 

3. Hasil dan Pembahasan 

Kemampuan berpikir kritis siswa 

dinilai berdasarkan indikator kemampuan 

berpikir kritis. Nilai rata-rata pencapaian 

kemampuan berpikir kritis siswa untuk tiap 

indikator tersebut ditunjukkan pada tabel 3 

yang diukur berdasarkan pedoman penskoran 

kemampuan berpikir kritis siswa. 

Tabel 3 

Rata-Rata Pencapaian Kemampuan 

Berpikir Kritis Siswa 

Nilai Rata-

Rata 
Kategori 

90 Tinggi 

76 Sedang 

43 Rendah 

 

Berikut tabel yang menunjukkan 

kategori hasil evaluasi kemampuan berpikir 

kritis siswa secara keseluruhan. 

 

Tabel 4 

Distribusi Frekuensi Kemampuan 

Berpikir Kritis Siswa 

Nilai 
Kateg

ori 

Frekue

nsi 

Perse

ntase 

Nilai  
Renda

h 

0 0 

 
Sedan

g 

10 40 

Nilai  Tinggi 15 60 

 

Nilai rata-rata siswa secara 

keseluruhan adalah 75. Nilai ini menunjukkan 

bahwa kemampuan berpikir kritis siswa 

secara keseluruhan berada pada kategori 

tinggi. Sehingga, secara keseluruhan dapat 

dilihat bahwa pendekatan PMR dapat 

memunculkan kemampuan berpikir kritis 

siswa, meskipun masih perlu pembiasaan dan 

bimbingan lebih untuk indikator-indikator 

tertentu. Hal ini karena memang sebenarnya 

diperlukan waktu yang cukup lama untuk 

menerapkan pendekatan PMR. Adapun 

respon siswa yang diperoleh dari angket, pada 

pernyataan pertama hingga pernyataan 

kesepuluh diperoleh skor total yang 

menunjukkan respon siswa setuju dengan 

pembelajaran menggunakan pendekatan 

PMR. Artinya, pembelajaran dengan 

pendekatan PMR membuat siiswa merasa 

senang dan tidak tegang pada saat 

pembelajaran berlangsung, memudahkan 

dalam memahami materi, belajar matematika 
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menjadi bermanfaat, memberikan kebebasan 

dalam berbagi dan mengemukakan pendapat, 

dan dapat meningkatkan motivasi siswa 

dalam mengikutia pembelajaran. Hal ini 

sejalan dengan konsep utama pendekatan 

PMR yaitu menjadikan proses belajar 

bermakna bagi siswa. 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kemampuan berpikir kritis siswa SDN 

Tambi 1 Kecamatan Sliyeg Kabupaten 

Indramayu secara keseluruhan dalam 

pembelajaran matematika menggunakan 

pendekatan PMR berdasarkan evaluasi 

akhir berada pada kategori tinggi. 

2. Siswa memberikan respon setuju 

terhadap pembelajaran matematika 

menggunakan pendekatan PMR. 

Pembelajaran dengan pendekatan PMR 

membuat siswa merasa senang dan tidak 

tegang pada saat pembelajaran 

berlangsung, memudahkan dalam 

memahami materi, belajar matematika 

menjadi bermanfaat, memberikan 

kebebasan dalam berbagi dan 

mengemukakan pendapat, dan dapat 

meningkatkan motivasi siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. 
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Abstrak 

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui proses kemampuan analitis dan tingkat 

kemampuan analitis mahasiswa pada matakuliah geometri analitik..Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif kualitatif.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif.Subyek penelitian ini adalah 21 mahasiswa program studi Pendidikan Matematika 

semester IV STKIP PGRI Pacita. Metode pengumpulan  datanya  diperoleh  dari  Tes dan 

wawancara. Teknik pengambilan subyek untuk wawancara pada penelitian ini dengan 

purposive sampling, Sample diambil dalam tiga kategori berdasarkan tingkat kemampuan 

analitis mahasiswa yaitu dua mahasiswa dengan kemampuan analitis sangat baik, dua 

mahasiswa dengan kemampuan analitis baik dan dua mahasiswa dengan kemampuan 

analitis cukup.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa 1) Banyak mahasiswa  pada 

setiap kategori Sangat Baik, Baik, Cukup, dan Tidak lulus berturut-turut 23.81% atau 5 

mahasiswa, 23.81% atau 5 mahasiswa, 19.05% atau 4 mahasiswa, dan 33.33% atau 7 

mahasiswa. 2)Banyak mahasiswa yang lemah saat melakukan proses-1, proses-2 dan 

proses-3 berturut-turut sebesar 72,1%, 47,6%, dan 52,3%. 3) dari 6 mahasiswa yang di 

mengikuti wawancara diperoleh bahwa proses yang belum di tuliskan pada lembar jawaban 

belum tentuk mengidikakasikan bahwa mahasiswa lemah pada proses tersebut. 

Kata Kunci : Geometri analitk, dan kemampuan analitis, 

 

A. PENDAHULUAN  

Geometri Analitik merupakan salah 

satu mata kuliah yang di tempuh setelah 

mahasiswa menempuh Kalkulus, geometri 

bidang, dan ruang.Geometri analitik 

merupakan cabang dari geometri yang 

mengkaitkan/menkorespondenikan bentuk-

bentuk geometri dengan prinsip-prinsip 

aljabar dan bilangan riil (sukirman, 2009). 

Geometri analitik mempelajari bentuk-bentuk 

aljabar dari objek-objek geometri, misalnya 

ketika kita membicarakan tentang lingkaran 

dengan jari-jari tertentu, maka kita tidak harus 

menggambarkan bentuk visual dari lingkaran, 

tetapi cukup dengan menuliskan x
2 
+ y

2
 = r

2
. 

Secara tidak langsung mahasiswa telah 

mempelajari dan menggunakan unsur-unsur 

geometri pada mata kuliah kalkulus.Pada 

konsep kalkulus bentuk-bentuk geometri 

diperoleh dengan merubah bentuk suatu 

fungsi menjadi suatu grafik atau kurva dengan 

menggunakan media koordinat kartesius.Hal 

mailto:indrameifiani@yahoo.co.id
mailto:hazi328@yahoo.co.id
mailto:e_taufik87@yahoo.co.id
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ini sangat mudah dilakukan, karena pada 

konsep kalkulus untuk menentukan grafik 

atau kurva dari suatu fungsi telah diberikan 

langkah-langkah yang jelas dan bahkan saat 

ini tersedia berbagai macam software yang 

dapat digunakan untuk menggambar fungsi. 

Sebaliknya pada geometri analitik, sebelum 

dapat menggunakan bentuk-bentuk aljabar 

seperti persamaan lingkaran, ellips, hiperbola, 

parabola, bola dan persamaan yang lain. 

Mahasiswa dituntut untuk mengetahui dan 

menguasai proses terbentuknya persamaan 

tersebut berdasarkan definisi dari objek 

geometri. Persamaan-persamaan tersebut 

diperoleh melalui proses analitis yang 

melibatkan suatu konsep koordinat kartesius 

dan konsep jarak antara titik dengan titik atau 

konsep jarak antara titik dan garis, yang 

dilanjutkan dengan teknik-teknik tertentu dan 

diperoleh representasi bentuk geometri berupa 

persamaan aljabar.  

Kemampuan analitis menjadi penting 

karena merupakan salah satu indikator dalam 

pengukuruan kemampuan matematis 

(Krathwohl dalam Amalia, 2016).  

Kemampuan analitis merupakan kemampuan 

dalam merinci atau menguraikan suatu 

permasalahan menjadi komponen yang lebih 

kecil, dan menentukan hubungan-hubungan 

komponen-komponen tersebut berdasarkan 

konsep dan prinsip matematika (Suherman  

danSukjaya  1990; Rusfendi, 1991; & Bloom, 

1982). Kemampuan ini sangat menentukan 

keberhasilan mahasiswa dalam mempelajari 

geometri analitik.Mahasiswa yang menguasai 

geometri analitik mampu menjelaskan proses 

analitis dari bentuk geometri menjadi bentuk 

aljabar atau sebaliknya. 

Sesuai pengalaman peneliti dalam 

mengajar geometri analitik. Beberapa hal 

yang harus dikuasi dan diperhatikan oleh 

mahasiswa dalam melakukan proses analitis 

dalam mempelajari geometri analitik yaitu 1) 

Mahasiswa harus dapat menguaraikan 

informasi apa saja yang dapat diperoleh dari 

definisi geometri. 2) Mahasiswa harus dapat 

mengolah setiap informasi yang diperoleh 

dari definisi secara geometri. 3) Mahasiswa 

harus dapat merepresentasikan informasi 

geometris tersebut ke dalam koordinat 

kartesius. 4) mahasiswa harus dapat 

menggunakan konsep tempat kedudukan 

untuk menentukan bentuk aljabar dari definsi 

geometri yang dimaksud. 5) menyimpulkan.  

Proses tersebut merupakan proses analitis 

untuk menentukan persamaan aljabar dari 

sebuah bentuk geometri. 

Selain itu, dalam mempelajari geometri 

analitik mahasiswa juga harus memiliki 

kemampuan dalam menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan 

persamaan-persamaan yang membutuhkan 

pengetahuan konsep geometri. Permasalahan 

yang di maksud biasanya didahuli dengan 

dikethaui sebuah persamaan dan diminta 

menentukan titik koordinat, menentukan jarak 

antara dua titik, menentukan persamaan garis, 

atau persamaan-persamaan yang 

merepresentasikan bentuk geometri. Hampir 
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sama dengan  penjelesan pada paragraf 

sebelumnya, dalam kasus ini mahasiswa juga 

harus dapat melakukan proses analitis dengan 

tahanpan yaitu 1) mahasiswa harus dapat 

menguraikan informasi dari soal yang 

diberikan berupa konsep dan prinsip yang 

diketahui maupun yang harus digunakan. 2) 

mahasiswa harus dapat menentukan 

menggambarkan hubungan antara konsep dan 

prinsip yang digunakan dalam sebuah alur 

penyelesaian. 3) mahasiswa harus dapat  

mengaplikasikan proses sebelumnya dalam 

penyelesaian. 4) Menyimpulkan. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka 

artikel ini bertujuan untuk mengkaji proses 

kemampuan analitis dan tingkat kemampuan 

berpikir analitis mahasiswa pada matakuliah 

geometri analitik. 

B. KAJIAN LITERATUR 

Menurut Colin, R., & J. Malcolm, 

(2002:254) berpikir analitis adalah proses 

pengontrolan suatu situasi, masalah subjek 

atau keputusan pada pemeriksaan yang ketat 

dan langkah demi langkah yang logis. Mereka 

juga menyatakan bahwa kemampuan berpikir 

analitis ditinjau dari pemecahan masalah 

yaitu, mendefinisikan dengan jelas kondisi 

sebenarnya, dapat menentukan gagasan yang 

tepat, dapat menentukan pilihan ideal dengan 

melihat solusi terbaik yang memenuhi kriteria  

yang  ditetapkan,  mengetahui  akibat  dan  

dampak  dalam  menyelesaikan masalah. 

Menurut Lopez  (2016) kemampuan berpikir 

analitis dikategorikan menjadi tujuh ranah 

yaitu modeling, reasoning, symbolization, 

representation, proving, abstraction, and 

mathematization.  Walaupun, Aktivitas 

kognitif sangat susah dikategorikan karena 

kesamaan dan keterkaitannya(Karadag, 

2009).   

Krathwohl (Amalia, 2016) berpendapat 

bahwakemampuan analitis merupakan salah 

satu indikator yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan berpikir matematis. 

Mubark (2005), mendefinisikan bahwa 

berpikir matematika teridiri dari enam aspek 

yaitu, generalization, induction, deduction, 

symbolization, logical thinking, and 

mathematical proof. 

Suherman dan Sukjaya (1990: 49) 

menyatakan bahwa kemampuan analisis 

adalah kemampuan menguraikan suatu 

permasalahan (soal) menjadi bagian-bagian 

(komponen) yang lebih kecil serta mampu 

menentukan dan menunjukkan hubungan 

diantara bagian-bagian tersebut. Pernyataan 

suherman dan Sukjaya tersebut tidak lain 

merupakan rangkuman dari tiga level proses 

analisis menurut bloom (1973). Tiga proses 

analisi tersebut yaitu (1) mengklisifikasikan 

komponen, (2) menentukan hubungan antar 

bagian, dan (3) mengorganisasikan prinsip 

(menyusun kembali prinsip). Selanjutnya 

Herdian (2010) Menyatakan bahwa berpikir 

analitis merupakan kemampuan siswa dalam 

hal menguraikan, memperinci, dan 

menganalisis informasi-informasi dalam 
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memahami suatu pengetahuan dengan 

menggunakan  akal dan pikiran yang  logis. 

C. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif dengan menggunakan 

metode studi kasus. Penelitian ini dilaksankan 

di program studi pendidikan matematika 

STKIP PGRI Pacitan. Objek pada penelitian 

ini yaitu kemampuan analitis mahasiswa pada 

matakuliah geometri analitik, dan yang 

menjadi subjek yaitu mahasiswa semester IV 

tahun ajaran 2016/2017 yang sedang 

menempuh mata kuliah geometri 

analitik.Selanjutnya dari seluruh subjek 

diambil enam mahasiswa yang terdiri dari dua 

mahasiswa dengan kemampuan analitis 

sangat baik, dua mahasiswa dengan 

kemampuan analitis baik, dan dua mahasiswa 

dengan kemampuan analitis cukup. 

Teknik pengumpulan data kemampuan 

analitis pada penelitian ini menggunakan 

metode tes dan wawancara.Tes dilakukan 

untuk mengetahui kemampuan berpikir 

analitis mahasiswa pada mata kuliah geometri 

analitik.Tes yang diberikan pada mahasiswa 

terdiri dari empat soal.Semua soal yang 

digunakan pada tes merupakan soal-soal 

dengan tingkat kesulitan sedang. 

Berdasarkan kajian teori definisi 

operasional dari kemampuan analitis yang 

diukur yaitu proses-1,kemampuan untuk 

menguraikan masalah menjadi komponen 

yang lebih kecil, Proses-2, Kemampuan untuk 

menentukan hubungan antar komponen, dan 

proses-3, Mengorganisasikan hubungan yang 

telah ditentukan. Pada penelitian ini proses-1 

diukur dengan meminta mahasiswa untuk 

menuliskan konsep dan prinsip yang 

digunakan untuk menyelesaikan 

soal.Selanjutnya proses-2 diukur dengan 

meminta mahasiswa menuliskan alur untuk 

menemukan jawaban soal. Sedangkan proses-

3 diukur dengan  melihat penyelesaian yang 

dibuat mahasiswa sesuai proses-2 yang 

dituliskannya. Setiap proses analitis pada 

setiap soal diberi skor antara 0 sampai 10. 

Proses kategorisasi kemampuan analitis 

pada penelitian ini menggunakan interval 

penilaian akhir yang ada di STKIP PGRI 

Pacitan yaitu Sangat Baik jika skor berada 

pada interval 80 <x ≤100, Baik jika skor 

berada pada interval 65 <x ≤80, Cukup jika 

skor berada pada interval 50<x ≤65, dan 

Tidak Lulus jika skor berada pada interval x 

≤50. 

Teknik analisis data pada 

menggunakan model Miles dan Hubermen. 

Miles dan  Hubermen (Sugiyono, 2013) 

megemukakan bahwa, aktivitas dalam analisis 

data  kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai  

tuntas, sehingga datanya sudah  jenuh 

yangmeliputi beberapa tahapan yaitu 

reduksi data, penyajian data, 

dankesimpulan. 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Berdasarkan hasil tes dari setiap 

mahasiswa dalam menyelesaikan soal-soal 

yang diujikan dapat diketahui kemampuan 

analitis mahasiswa. Berikut diberikan 

deskripsi  kemampuan analitis mahasiswa 

pendidikan matematika Semester IV. 

 

 

 

Tabel  1. 

Rata-rata skor proses kemampuan analitis 

mahasiswa pada geometri analitik 

No 

Proses- 

1 

Proses- 

2 

Proses-

3 

Soal-1 79 91.4 98.6 

Soal-2 15.7 20.5 19 

Soal-3 54.3 59.5 57.1 

Soal-4 47.1 93.3 91 

Rata-rata 49.03 66.19 66.43 

 

Pada tabel 1 dapat diketahui bahwa 

skor rata-rata mahasiswa pada proses 

menentukan konsep dan rinsip yang 

digunakan untuk menyelesaikan soal pada 

seluruh soal  yaitu 49.03, sehingga rata-rata 

skor pada proses ini masuk pada kategori 

Tidak lulus. Selanjutnya skor rata-rata 

mahasiswa pada proses menghubungkan 

konsep dan prinsip yang ditunjukkan dari alur 

penyelesaian yang ditulis yaitu 66.19, 

sehingga rata-rata pada proses ini masuk 

dalam kategori Baik. Sedangkan skor rata-rata 

pada proses mengaplikasikan alur untuk 

menyelesaikan yaitu 66.43, sehingga rata-rata 

skor pada proses ini masuk padad kategori 

Baik. 

Selanjutnya skor kemampuan analitis 

setiap mahasiswa ditentukan dengan 

menggunakan rata-rata skor dari seluruh 

proses pada setiap soal yang 

diselesaikannya.Berikut diberikan 

kategorisasi kemampuan analitis dari setiap 

mahasiswa 

 

 

 

 

Tabel  2. 

Kategorisasi Kemampuan analitis 

Mahasiswa pada mata kuliah geometri analitik 

 

Kategorisasi Interval Frekuensi % 

Sangat Baik 80 <x ≤100 5 23.81 

Baik 65 < x  ≤ 80 5 23.81 

Cukup 50  < x ≤ 65 4 19.05 

Tidak Lulus x ≤50 7 33.33 

 

Hasil kategorisasi menunjukkan 

bahwa terdapat 23.81% mahasiswa 

memiliki kemampuan analitis yang sangat 

baik, terdapat 23.81% mahasiswa 

memiliki kemampuan analitis yang baik, 

terdapat 19.05% mahasiswa memiliki 

kemampuan analitis yang cukup, dan 

terdapat 33.33% mahasiswa memiliki 

kemampuan analitis yang tidak lulus. 

Perlu menjadi penekanan bahwa 

mahasiswa yang memiliki kemampuan 

sangat baik atau belum tentu tidak ada 

kesalahan samasekali ketika 

menyelesaikan proses-l, sedangkan 
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mahasiswa dengan kemampuan analitis 

yang cukup dan Tidak lulus belum tentu 

tidak dapat menyelesaiakan setiap proses 

kemampuan analitis. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, 

kategorisasi dari setiap proses pengukuran 

kemampuan analitis mahasiswa dilakukan 

untuk mengetahui lebih lanjut keterkaitan 

setiap proses.  

 

 

 

 

Tabel  3. 

Kategorisasi skor Kemampuan analitis 

Mahasiswa pada proses-1 

Kategorisasi interval Frekuensi 

Sangat Baik 80 <x ≤100 3 

Baik 65 < x  ≤ 80 3 

Cukup 50  < x ≤ 65 5 

Tidak Lulus x ≤50 10 

 

Tabel  4. 

Kategorisasi skor Kemampuan analitis 

Mahasiswa pada proses-2 

Kategorisasi interval Frekuensi 

Sangat Baik 80 <x ≤100 7 

Baik 65 < x  ≤ 80 4 

Cukup 50  < x ≤ 65 6 

Tidak Lulus x ≤50 4 

 

Tabel  5. 

Kategorisasi skor Kemampuan analitis 

Mahasiswa pada  proses-3 

Kategorisasi interval Frekuensi 

Sangat Baik 80 <x ≤100 7 

Baik 65 < x  ≤ 80 3 

Cukup 50  < x ≤ 65 8 

Tidak Lulus x ≤50 3 

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa 

sebagian besar mahasiswa tidak dapat 

menyebutkan konsep atau prinsip yang 

digunakan untuk menyelesaikan soal, tetapi 

pada tabel 4 ditunjukkan bahwa sebagian 

besar mahasiswa dapat menuliskan alur 

penyelesaian dengan baik dan pada tabel 5 

sebagian besar mahasiwa dapat 

menyelesaikan dengan  baik dan cukup. 

Mahasiswa dalam melakukan proses analitis 

sangat dipengaruhi oleh pengetahuan yang 

dimilikinya. Sehingga, mahasiswa memiliki 

mengalami kesulitan saat melakukan proses 

analitis. Jika di amati dari beberapa tabel di 

atas, 1) Terdapat mahasiswa yang hanya 

dapat menyelesaikan proses-1, dan proses-3, 

tetapi tidak menuliskan proses-2. Sesuai 

pendapat dari Suherman (2003) kasus ini 

terjadi karena mahasiswa lemah terhadap 

kemampuan analis hubungan. 2) Terdapat 

Mahasiswa yang hanya mengerjakan proses-3 

tanpa menuliskan proses-1 dan proses-2. 

Kasus ini terjadi karena mahasiswa lemah 

kemampuan analisis elemen dan konsep 

(Suherman, 2003). 3) Terdapat mahasiswa 

yang mampu menyelesaikan proses-2 dan 

proses-3 tanpa menuliskan proses-1.  Kasus 

ini terjadi karena mahasiswa lemah pada 

kemampuan analisis elemen (Suherman, 

2003). 

Sesuai dengan proses pada penelitian 

ini wawancara dilakukan pada enam 

mahasiswa dari 21 mahasiswa dipilih 2 

mahasiswa dengan kemampuan analitis 

Sangat Baik, 2 mahasiswa dengan 
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kemampuan analitis Baik, dan 2 mahasiswa dengan kemampuan analitis Cukup.  

 

Tabel 6. 

Skor proses analitis mahasiswa SE dan EP pada setiap nomor 

Nomor 

Soal 

 SE EP  

Proses-1 Proses-2 Proses-3 Proses-1 Proses-2 Proses-3 

1 10 10 10 5 10 10 

2 5 3 0 0 0 0 

3 0 0 0 10 10 10 

4 10 10 10 3 8 5 

 

Tabel 7. 

Skor proses analitis mahasiswa LF dan HW pada setiap nomor 

Nomor 

Soal 

 LF HW  

Proses-

1 Proses-2 Proses-3 Proses-1 Proses-2 Proses-3 

1 8 10 10 7 10 10 

2 0 0 0 5 3 3 

3 10 10 10 3 5 10 

4 5 10 8 5 5 10 

Pada Tabel 7. Soal No satu dapat diselesaikan oleh LF 

 

Tabel 8. 

Skor proses analitis mahasiswa KC dan MH pada setiap nomor 

 

Nomor 

Soal 

 KC MH  

Proses-1 Proses-2 Proses-3 Proses-1 Proses-2 Proses-3 

1 10 10 10 10 10 10 

2 5 5 5 5 7 3 

3 10 10 10 10 10 10 

4 8 10 10 10 7 10 

 

Berdasarkan Tabel 6 sampai tabel 8 

dapat dikethaui bahwa, hampir semua 

mahasiswa dapat menyelesaikan soal nomor 

satu dengan baik. Pada soal nomor dua LF 

dan EP tidak dapat menyelesaikan. SE Tidak 

dapat mengaplikasikan proses-2 dalam 

penyelesaian. sedangkan KC, MH, dan HE   

juga kurang sempurna dalam menyelesaikan. 

Pada soal no 3, Hanya SE yang tidak dapat  

menyelesaikan dan HW kurang sempurna 

dalam menyelesaikan. Pada soal nomor 4, 

Hampir semua mahasiswa dapat 

menyelesaikan  dengan  dengan baik. 

Selanjutnya wawancara dilakukan pada 

enam mahasiswa tersebut untuk memvalidasi 

setiap informasi yang diperoleh pada tes tulis. 

Hasil wawancara dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
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Tabel .9 

Deskripsi kemampuan analitis enam mahasiswa wawancara 

  Data Tes Tulis Data Wawancara 

Responden proses-1 proses-2 proses3 proses-1 proses-2 proses3 

KC 
Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

MH 

Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

LF Cukup 

Sangat 

Baik Baik 

Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik Baik 

HW Cukup Baik Baik Cukup Cukup Baik 

SE Cukup Cukup Cukup 

Sangat 

Baik Baik Cukup 

EP 

Tidak 

Lulus Baik Cukup  

Tidak 

Lulus 

Tidak 

Lulus Cukup 

 

Berdasarkan data yang diperoleh 

menunjukkan bahwa proses analitis yang 

dilakukan mahasiswa dalam 

menyelesaikan soal geometri analitik 

sangat bervariasi. Variasi tersebut diduga 

terkait dengan pola berpikir yang berbeda 

pada mahasiswa, sebagian mahasiswa 

memiliki pola berpikir deduktif dan 

berpikir induktif. Pada mahasiswa dengan 

pola berpikir deduktif, mahasiswa 

mencoba menyelesaikan sesuai dengan 

petunjuk penyelesaian dan harus urut dari 

proses-1, proses-2 sampai pada proses-

3.Sebaliknya pada mahasiswa dengan 

pola pikir Induktif, mahasiswa lebih 

memilih menyelesaikan proses-3 sesuai 

dengan pengamalaman saat belajar, baru 

menuliskan proses-1 dan proses-2. 

Hasil wawancara menunjukkan 

semakin memperjelas data kemampauan 

analitis mahasiswa yang di amati. KC dan 

MH sangat konsiten denganapa yang 

dituliskannya pada lembar jawaban 

dengan apa yang ditanyakan saat 

wawancara. Mahasiswa LF dapat 

menjelaskan setiap konsep yang 

digunakan untuk menyelesaikan soal.Pada 

proses-2 HW tidak dapat menjelaskan 

proses-2 sesuai dengan yang telah 

ditulisnya di lembar jawaban.Mahasiswa 

SE saat wawacara dapat menjelaskan 

dengan baik proses-1 dan proses-

2.Sedangkan, mahasiswa EP tidak dapat 

menjelaskan proses-1 dan proses-2.Sesuai 

dengan pendapat Rusfendi (1991) bahwa 

kemampuan analitis memiliki salah satu 

ciri-ciri dapat menyelesaikan soal-soal 
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tidak rutin atau soal dengan kesulitan 

sedang samapai sangat sulit.Mahasiswa 

yang memiliki kemampuan sangat baik 

pada penelitian ini dapat menyelesaikan 

soal dengan tingkat kesulitan sedang 

dengan baik. 

E. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan 

pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan analitis mahasiswa pada mata 

kuliah geometri analitik yaitu, 1) Banyak 

mahasiswa  pada setiap kategori Sangat 

Baik, Baik, Cukup, dan Tidak lulus 

berturut-turut 23.81% atau 5 mahasiswa, 

23.81% atau 5 mahasiswa, 19.05% atau 4 

mahasiswa, dan 33.33% atau 7 

mahasiswa. 2)Banyak mahasiswa yang 

lemah saat melakukan proses-1, proses-2 

dan proses-3 berturut-turut sebesar 72,1%, 

47,6%, dan 52,3%. 3) dari 6 mahasiswa 

yang di mengikuti wawancara diperoleh 

bahwa proses yang belum di tuliskan pada 

lembar jawaban belum tentuk 

mengidikakasikan bahwa mahasiswa 

lemah pada proses tersebut. 
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USAHA PENANAMAN KONSEP PERKALIAN DAN PEMBAGIAN 

YANG BERMAKNA PADA BILANGAN BULAT DENGAN LSP 
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Email : jokowisnuc@gmail.com 

 

Abstrak 
Permasalahan atau kesulitan tersebut dapat kami berikan solusi dengan inovasi media  

pembelajaran berupa Limited Paper and Sticky Paper (LSP) pada satu kesatuan. Seandainya kami 

bebas menyingkat, saya singkat Lipstick. Orang mengunakan lipstick umumnya bermaksud ingin 

tampil menarik dalam bersaing.  LSP merupakan modifikasi media keping dan wadah/ tempat 

sebagaimana telah kami buat sebelumnya. Pembahasan ini kami menggunakan media pembelajaran 

Kertas Pembatas ( Limited Paper ) dua macam warna misal merah dan kuning, sedangkan kertas 

lengket ( Sticky Paper ) macamnya warna harus sama dengan kertas pembatas. Warna merah 

mewakili positif dan kuning mewakili negatif. Banyaknya Kertas Pembatas dan kertas lengket 

sesuai kebutuhan, setidak-tidaknya masing-masing sebanyak sepuluh. Hasil yang diperoleh dari 

pembelajaran menggunakan media pembelajaran ini memicu peserta didik untuk usaha kreatif dan 

menyenangkan. Peserta didik terbiasa tumbuh budaya baca dalam kegiatan Literasi. Suasana kelas 

menjadi hidup diskusinya. Kompetisi antar kelompok belajar terjadi sangat tinggi. Guru dapat 

memfokuskan diri dalam membantu peserta didik yang belum mampu. Pembelajaran dengan media 

pembelajaran ini memudahkan penanaman konsep yang kuat pada operasi perkalian dan 

pembagian bilangan bulat yang memuat bilangan negatif. Sedangkan untuk meningkatkan skill 

operasi hitung dasar menggunakan media atau metode lain. 

 
Kata kunci:  Konsep, Penanaman, Makna, Perkalian, Pembagian. 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Walaupun materi matematika SMK 

sebagian besar sudah menyelesaikan masalah 

akan tetapi masih termuat di dalamnya 

operasi hitung dasar seperti perkalian dan 

pembagian. Pada Operasi bilangan riel, 

Persamaan dan Pertidaksamaan Nilai Mutlak, 

persamaan dan Pertidaksamaan lainnya, juga 

Fungsi Rasional, Invers suatu fungsi, 

Perbandingan trigonometri, kalkulus masih 

memerlukan ketuntasan kompetensi 

Perkalian dan pembagianBilangan Bulat.  

Dalam proses belajar mengajar masih 

ditemukan siswa kelas X, XI an XII belum 

mampu mengoperasikan perkalian dan 

pembagian bilangan bulat terutama yang 

memuat bilangan bulat negatif. Saya pernah 

memberikan pre tes kepada 4 kelas siswa 

kelas X ( 2 kelas akuntasi dan 2 kelas TKR ), 

hasil pre tes 66 % dari 4 kelas tersebut 

ternyata masih berada di bawah 7. Padahal 

soal pre tes hanya satu operasi hitung 

perkalian dan pembagian yang angkanya 

1,2,3 dan 4. 

Disamping itu untuk operasi 

pembagian dengan pembagi bilangan Nol 

hampir semua jawaban siswa belum benar. 

Padahal penanaman konsep perkalian dan 

pembagian sudah dimulai waktu belajar di 

kelas II SD/MI dan kelas VII SMP/ MTs. 

Apakah penyebabnya hal ini bisa terjadi ? 

Apakah juga dampak dari tes dan Ujian yang 

hanya bentuk Pilihan Ganda ? Apakah karena 

hanya menfokuskan cara cepat menjawab ? 

Makalah pembelajaran penanaman 

makna konsep operasi  perkalian dan 
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pembagian dengan LSP bertujuan, sebagai 

berikut. 

1. Mendeskripsikan penggunaan media 

LSP dalam penanaman makna 

konsep operasi perkalian dan 

pembagian. 

2. Membangun makna konsep operasi 

perkalian dan pembagian  yang kuat 

dan tahan lama terutama yang 

memuat bilangan bulat negatif. 

3. Memotivasi siswa agar terwujud 

budaya membaca dan Literasi. 

 

B. KAJIAN PUSTAKA 

Walau operasi hitung perkalian dan 

pembagian sudah mulai dipembelajarkan 

sejak pendidikan jenjang SD / MI kelas II 

namun masih perlu dipelajari lagi pada 

Matematika SMA/SMK. Karena aspek 

keterampilan Penyelesaian masalah masih 

banyak menggunakan keterampilan operasi 

hitung tersebut. Misal pada Kurikulum 2013 

kelas X dapat kita temukan dalam materi 

Fungsi Rasional, Perbandingan Trigonometri 

dan materi yang lain. 

1. Konsep  

Menurut Soedjadi: Konsep ialah ide 

abstrak yang bisa untuk mengadakan 

klasifikasi ataupun penggolongan yang 

pada umumnya dinyatakan dengan suatu 

istilah ataupun rangkaian kata. 

Menurut Bahri: Konsep ialah satuan dari 

arti yang dapat mewakili sejumlah objek 

yang memiliki ciri yang sama. 

http://www.seputarpengetahuan.com/2

016/09/pengertian-konsep-dan-ciri-ciri-

konsep-beserta-fungsinya.html  

Konsep ialah suatu abtraksi yang dapat 

menggambarkan suatu objek dengan 

tujuan  untuk mengklasifikasikan atau 

mengelompokan suatu kelompok 

sehingga menjadi suatu gagasan atau 

peristiwa. 

2. Penanaman Konsep 

Pembelajaran Terpadu Sarat akan 

Penanaman Konsep yang Bermakna. 

Hakekat pendidikan di sekolah tidak 

hanya sebagai pendidikan akademik 

semata-mata yang berorientasi pada 

kemampuan akademik siswa, melainkan 

juga menekankan pada pembentukan: 

·Kemelekwacanaan (literacy) 

·Kemampuan berkomunikasi dengan 

bahasa Indonesia yang baik dan benar 

·Kemampuan bernalar ·Kemampuan 

memecahkan masalah.  

Anak melihat dunia sebagai sesuatu yang 

utuh, sebagaimana yang diamati oleh 

panca inderanya. Proses belajar anak 

selalu mengaitkan dengan pengalaman 

sebelumnya, kehidupan keseharian dan 

lingkungannya. Perkembangan aspek 

berpikir tidak dapat dipisahkan dari 

mental, sosial dan fisik anak, demikian 

pula sebaliknya. Perkembangan salah satu 

aspek terkait dengan aspek lainnya. 

Penelitian oleh piaget(1969), Vigotsky 

(1960) juga menyarankan pendekatan 

terpadu dalam pembelajaran. Penelitian 

menyimpulkan bahwa belajar adalah 

sebuah proses keterpaduan yang rumit, 

yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam 

aspek tertentu atau disiplin-disiplin ilmu 

tertentu, seperti matematika, ipa dan 

bahasa. Siswa akan belajar dengan cara 

aktif bekerja dengan lingkungannya atau 

melalui kontak sosial dengan orang lain. 

Penanaman konsep adalah suatu 

proses memperoleh informasi, proses 

untuk memahami. Pemahaman terjadi 

apabila siswa mengaitkan informasi yang 

diperoleh dengan pengetahuan 

sebelumnya yang telah dimiliki, 

kemudian mampu menggunakan 

informasi yang baru tersebut secara lincah 

dan fleksibel dalam kehidupannya. 

http://www.kompasiana.com/rudyristiya

nto/pembelajaran-terpadu-sarat-akan-

penanaman-konsep-yang-

bermakna_5500383da33311fb6f51032f  

Penanaman konsep adalah suatu 

kegiatan mematangkan proses berfikir. 

http://www.seputarpengetahuan.com/2016/09/pengertian-konsep-dan-ciri-ciri-konsep-beserta-fungsinya.html
http://www.seputarpengetahuan.com/2016/09/pengertian-konsep-dan-ciri-ciri-konsep-beserta-fungsinya.html
http://www.seputarpengetahuan.com/2016/09/pengertian-konsep-dan-ciri-ciri-konsep-beserta-fungsinya.html
http://www.kompasiana.com/rudyristiyanto/pembelajaran-terpadu-sarat-akan-penanaman-konsep-yang-bermakna_5500383da33311fb6f51032f
http://www.kompasiana.com/rudyristiyanto/pembelajaran-terpadu-sarat-akan-penanaman-konsep-yang-bermakna_5500383da33311fb6f51032f
http://www.kompasiana.com/rudyristiyanto/pembelajaran-terpadu-sarat-akan-penanaman-konsep-yang-bermakna_5500383da33311fb6f51032f
http://www.kompasiana.com/rudyristiyanto/pembelajaran-terpadu-sarat-akan-penanaman-konsep-yang-bermakna_5500383da33311fb6f51032f


 

Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purworejo, 
Ruang Seminar UMP, Sabtu, 20 Mei 2017 

467 

 

berlatih dan mematangkan diri mereka 

untuk diarahkan atau dibimbing oleh guru 

agar mereka bisa menemukan konsep 

pembelajaran itu dan pada akhirnya 

mereka sendirilah merasa yang 

menemukan cara itu, seolah olah bukan 

guru yang memberikannya. Pada awalnya 

ini memang sulit, karena merubah 

kebiasaan dan mind set siswa itu tidak 

semudah membalikkan telapak tangan. 

Butuh guru yang cerdas, kreatif, pintar, 

dan penyabar. Jika siswa sudah terbiasa 

menemukan konsep pembelajaran itu 

maka ilmu yang mereka peroleh akan 

lebih lama bertahan, bahkan tidak tertutup 

kemungkinan mereka akan dapat 

mengembangkan apa yang mereka 

peroleh tersebut menjadi sesuatu hal yang 

baru. Pembelajaran yang seperti inilah 

yang tentunya kita harapkan.  

Penanaman konsep adalah suatu 

kegiatan mematangkan proses berikir, 

berlatih untuk memperoleh informasi, 

proses  memahami yang ada pengarahan 

serta pembimbingan guru sehingga 

mereka bisa menemukan konsep 

pembelajaran itu dan mereka sendirilah 

merasa yang menemukan konsep itu 

seolah olah bukan guru yang 

memberikannya.  

3. Makna 

Maksud makna ini adalah rangkaian dari 

kata penanaman konsep bermakna 

menurut para ahli kegiatan belajar dapat 

diartikan sebagai proses orang 

memperoleh berbagai kecakapan, 

keterampilan dan sikap melalui suatu 

tindakan berperilaku yang dialami dalam 

pengalaman hidup yang berarti atau 

bermakna ada manfaatnya. 

https://nellahutasoit.wordpress.com/201
1/11/18/konsep-belajar/  

4. Perkalian 

Banyak para ahli memberikan penjelasan 

tentang konsep Perkalian dua bilangan 

diantaranya ; 

Menurut Sutawidjaya, perkalian adalah 

perkalian berganda dengan suku-suku 

yang sama. Perkalian adalah perkalian 

berulang seringnya berapa kali 

pertambahan bilangan berapa. 

http://www.kompasiana.com/nesiafitri/k

onsep-dasar-

perkalian_54f4bc5b745513a12b6c8c39 

Perkalian adalah perkalian suatu bilangan 

diulang sekian kali. 

https://r4dim.wordpress.com/2014/09/2

3/penjelasan-guru-matematika-

perkalian-kelas-2-sd/ 

http://www.rumusmatematikadasar.com

/2014/09/konsep-perkalian-di-dalam-

matematika-dasar.html  

Perkalian adalah perkalian berulang 

suatu bilangan diulang sekian kali (suku). 

Jadi untuk bisa memahami konsep 

perkalian syaratnya konsep perkalian 

sudah dikuasai terlebih dahulu. Dalam 

konsep perkalian tidak semata-mata 

memperhatikan hasil tetapi juga 

memperhatikan maknanya. 

https://adimath17.wordpress.com/2012/
08/10/problematika-matematika-konsep-
perkalian-sederhana/. Konsep perkalian  

maknanya diterapkan dalam dunia 

kedokteran.  

5. Pembagian 

Pembagian adalah 

pembagianberulang sekian kalinya. Untuk 

menyelesaikan soal-soal pembagian yang 

diselesaikan dengan cara 

pembagianberulang sebagai bentuk 

penanaman makna melalui kegiatan 

simulasi atau percobaan. 

http://www.academia.edu/9020852/KO

NSEP_PERKALIAN_DAN_PEMBAGIAN  

Operasi pembagian merupakan 

kebalikan dari operasi perkalian. Untuk 

dapat memahami operasi pembagian 

disyaratkan sudah memahami operasi 

pembagianatau operasi perkalian. 

http://www.rumusmatematikadasar.com

/2015/05/operasi-pembagian-bilangan-

bulat.html. Pembagian merupakan 

https://nellahutasoit.wordpress.com/2011/11/18/konsep-belajar/
https://nellahutasoit.wordpress.com/2011/11/18/konsep-belajar/
http://www.kompasiana.com/nesiafitri/konsep-dasar-perkalian_54f4bc5b745513a12b6c8c39
http://www.kompasiana.com/nesiafitri/konsep-dasar-perkalian_54f4bc5b745513a12b6c8c39
http://www.kompasiana.com/nesiafitri/konsep-dasar-perkalian_54f4bc5b745513a12b6c8c39
https://r4dim.wordpress.com/2014/09/23/penjelasan-guru-matematika-perkalian-kelas-2-sd/
https://r4dim.wordpress.com/2014/09/23/penjelasan-guru-matematika-perkalian-kelas-2-sd/
https://r4dim.wordpress.com/2014/09/23/penjelasan-guru-matematika-perkalian-kelas-2-sd/
http://www.rumusmatematikadasar.com/2014/09/konsep-perkalian-di-dalam-matematika-dasar.html
http://www.rumusmatematikadasar.com/2014/09/konsep-perkalian-di-dalam-matematika-dasar.html
http://www.rumusmatematikadasar.com/2014/09/konsep-perkalian-di-dalam-matematika-dasar.html
https://adimath17.wordpress.com/2012/08/10/problematika-matematika-konsep-perkalian-sederhana/
https://adimath17.wordpress.com/2012/08/10/problematika-matematika-konsep-perkalian-sederhana/
https://adimath17.wordpress.com/2012/08/10/problematika-matematika-konsep-perkalian-sederhana/
http://www.academia.edu/9020852/KONSEP_PERKALIAN_DAN_PEMBAGIAN
http://www.academia.edu/9020852/KONSEP_PERKALIAN_DAN_PEMBAGIAN
http://www.rumusmatematikadasar.com/2015/05/operasi-pembagian-bilangan-bulat.html
http://www.rumusmatematikadasar.com/2015/05/operasi-pembagian-bilangan-bulat.html
http://www.rumusmatematikadasar.com/2015/05/operasi-pembagian-bilangan-bulat.html
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operasi kebalikan (invers) dari perkalian. 

https://azhariumar.blogspot.co.id/2015/

01/konsep-pembagian-pada-bilangan-

bulat.html.  

Pembagian adalah 

pembagianberulang suatu bilangan sekian 

kalinya. Penanaman makna ini 

disyaratkan pemahaman operasi 

pembagiansudah dikuasai. Pembagian 

merupakan operasi kebalikan (invers) dari 

perkalian. Penanaman makna operasi 

pembagian ini disyaratkan operasi 

perkalian sudah dipahami. Pada 

penanaman makna operasi perkalian dan 

pembagian ini dilakukan percobaan atau 

simulasi dengan menggunakan media 

Limited and Stcky Paper ( LSP yang 

merupakan modifikasi model juring 

keping setengah lingkaran dan tabung 

yang saya buat tahun 2011). 

 

C. HIPOTESIS PENELITIAN 

Hipotesis penelitian ini, sebagai berikut, 

1. Pembelajaran penanaman 

konsep materi perkalian dan 

pembagian bilangan bulat dengan 

media LSP lebih konstruktif dan 

bermakna. 

2. Pembelajaran penanaman 

konsep materi perkalian dan 

pembagian bilangan bulat dengan 

media LSP dapat memacu karakter 

siswa untuk menumbuhkan jiwa hati-

hati dan adil. 

 

D. METODE PENELITIAN 

Sebelum pembelajaran setiap siswa 

diberi tugas membuat model LSP dari 

kertas berwarna minimal dua macam 

warna berbeda. Setiap warna dibuat dua 

macam bentuk yaitu yang pertama 

berbentuk persegi panjang sebagai 

Pembatas kertas (Limited Paper) dan 

yang kedua berbentuk juring setengah 

lingkaran sebagai Kertas lengket (Sticky 

Paper). Perangkat pembelajaran, 

intrumen pengamatan dan instrumen 

penilaian juga disiapkan. Metode 

pembelajaran secara diskusi dan 

percobaan dari soal – soal perkalian dan 

pembagian. Siswa menyimpulkan dari 

hasil percobaan, selanjutnya dari 

simpulan tersebut siswa melatih 

keterampilan melalui abstraksi tanpa 

media LSP. 

  

Limited Paper 

warna merah nilai 

positif= mewakili 

tempat/ wadah/ 

orang 

 

Limited Paper 

warna kuning 

nilai negatif = 

mewakili 

tempat/ wadah/ 

orang 

 

Sticky warna 

merah = mewakili 

+1 

 

Sticky warna 

kuning = 

mewakili -1 

 

1. Ruang Lingkup 

Materi pembelajaran penanaman 

konsep perkalian dan pembagian pada 

himpunan bilangan bulat termasuk di 

dalamnya bilangan bulat negatif. Juga 

penanaman makna konsep pembagian 

dengan pembagi bilangan nol. 

2. Bahan dan Alat 

Bahan untuk media model LSP 

dibuat dari Kertas berwarna (2 macam 

warna berbeda), lem atau isolasi . Alat; 

gunting atau cuter untuk membuat 

media model LSP, instrumen 

pengamatan, intrumen angket dan 

intrumen penilaian. 

3. Tempat dan waktu 

Ruang kelas atau tempat dimana bisa 

untuk belajar. Sedangkan waktu 

disisipkan pada jam pelajaran dan diluar 

jam pelajaran karena materi ini termasuk 

prasyarat tetapi masih banyak siswa 

yang belaum mampu. 

4. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah  siswa 

kelas X Ak 1 SMK Negeri 2 

Gedangsari, Gunungkidul, DIY. 

5. Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan adalah data 

mengenai; 

i. Peranan Siswa; 

a. Aktifitas Siswa  

b.  Pola Penyelesaian Masalah  

https://azhariumar.blogspot.co.id/2015/01/konsep-pembagian-pada-bilangan-bulat.html
https://azhariumar.blogspot.co.id/2015/01/konsep-pembagian-pada-bilangan-bulat.html
https://azhariumar.blogspot.co.id/2015/01/konsep-pembagian-pada-bilangan-bulat.html
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ii. Dampak pembelajaran pada siswa; 

a.   Cara berpikir dan bekerja siswa 

 Penalaran siswa 

 Kreatifitas siswa 

menyelesaikan masalah 

b. Minat belajar siswa 

c. Pemahaman siswa tentang konsep 

matematika 

 

E. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum pemaparan hasil dan 

pembahasan disampaikan contoh 

pembelajaran penanaman makna konsep 

perkalian dan pembagian bilangan bulat ( 

termasuk bilangan bulat negatif  ) melalui 

slide presentasi.  

Hasil prestasi belajar setelah 

pembelajaran sebagai berikut : 
Materi 

Kelas 

Ju

mla

h 

sis

wa 

Has

il 

 Post 

tes 

ke 1 

Ju

ml

ah 

sis

wa 

Has

il 
Post 

Tes 

ke 2 

Keter

anga

n 

Perkali

an X 

Ak1 
24 

75 

% 

27 

96 % 

 

Ada 

perba

ikan 

Pemba

gian X 

Ak1 
24 

67 

% 

27 

96 % 

 

Ada 

perba

ikan 

 

Pada pembelajaran penanaman konsep 

perkalian bilangan bulat yang memuat 

bilangan bulat negatif muncul karakter siswa 

mampu menggunakan LSP yang sesuai 

ketentuan diharapan siswa besok mampu 

memilih pasangan patner kerja atau usaha 

yang bagus.  

Penanaman makna konsep perkalian 

bilangan bulat yang bilangan pertama positif 

pada kontekstual penerapan aplikasi obat 

siswa muncul karakter teliti dan hati-hati. 

Untuk perkalian yang bilangan pertama 

negatif sebelum menggunakan media siswa 

mengalami kesulitan mengartikan.  

Pada Penanaman makna konsep 

pembagian bilangan bulat yang bilangan 

pertama positif pada kontekstual penerapan 

aplikasi pembagian siswa muncul karakter 

adil dan kerjasama. Sebelum menggunakan 

media LSP, untuk pembagian yang memuat 

bilangan bulat negatif dan pembagi Bilangan 

nol mengalami kesulitan dalam memberi 

makna. Model LSP ini dari data angket 

tingkat kemaknaan dan kemanfaatannya 

proses penanaman makna konsep mencapai 

78 %. Model LSP ini sengaja saya buat untuk 

efisien dan kepraktisan dari pada model 

keping dan tabung sebelumnya. Yang mana 

mudah-mudahan tercipta generasi bangsa 

yang mempunyai karakter mampu 

bekerjasama, teliti, hati-hati dan adil. 

 

F. KESIMPULAN 

Jika semua siswa sudah siapkan 

peralatan pembelajarannya maka penanaman 

makna konsep perkalian dan pembagian yang 

memuat bilangan bulat negatif sulit dipahami 

akan menjadi terasa mudah menggunakan 

media LSP. Siswa akan mempunyai 

bangunan makna konsep perkalian dan 

pembagian bilangan yang kuat dan tahan 

lama sehingga tidak segera lupa. Disamping 

itu muncul karakter siswa jiwa kreaktif dan 

jiwa ingin berusaha bertindak hati-hati dan 

berlaku adil. 

 

G. DAFTAR PUSTAKA 
Tim Penyusun, 2011, Bridging Course mata 

pelajaran Matematika , Depdiknas 

Republik Indonesia. 
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lasan-guru-matematika-perkalian-kelas-
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http://www.rumusmatematikadasar.com/2014/

09/konsep-perkalian-di-dalam-

matematika-dasar.html 
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https://adimath17.wordpress.com/2012/08/10/

problematika-matematika-konsep-

perkalian-sederhana/ (26/4/2017) 

(11:41) 

http://www.rumusmatematikadasar.com/2014/

09/konsep-perkalian-di-dalam-

matematika-dasar.html 

(26/4/2017)(11:48) 

http://www.academia.edu/9020852/KONSEP_

PERKALIAN_DAN_PEMBAGIAN 
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05/operasi-pembagian-bilangan-
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PENGARUH MODEL LEARNING TRAJECTORY UNTUK MENGUATKAN KONSEP 

OPERASI HITUNG CAMPURAN PADA SISWA SEKOLAH DASAR 

 

Wahid Ibnu Zaman 

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

ibnuzaman13@gmail.com  

  

   Abstrak 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) bagaimana pengaruh model learning 

trajectory terhadap kemampuan melakukan operasi hitung campuran pada siswa kelas II di 

SDN Sambi 1 Tahun pelajaran 2015/2016? (2) bagaimana pengaruh pembelajaran tanpa 

menggunakan model learning trajectory terhadap kemampuan melakukan operasi hitung 

campuran pada siswa kelas II di SDN Sambi 1 Tahun Ajaran 2015/2016? (3) Apakah ada 

perbedaan antara menggunakan model learning trajectory dibanding dengan tanpa 

menggunakan model learning trajectory terhadap kemampuan melakukan operasi hitung 

campuran pada siswa kelas II di SDN Sambi 1 Tahun pelajaran 2015/2016? 

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian Pre-Test and Post-Test Group 

Nonrandomized dan pendekatan kuantitatif dengan subjek penelitian siswa kelas II SDN Sambi 

1 dengan menggunakan sampling jenuh. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-

masing sudah ditentukan. Untuk kelompok eksperimen menggunakan kelas II A dan untuk 

kelompok kontrol menggunakan kelas II B. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah ada pengaruh yang signifikan model 

pembelajaran learning trajectory terhadap kemampuan melakukan operasi hitung campuran 

pada pembelajaran Matematika siswa kelas II SDN Sambi 1 Kecamatan Ringinrejo Kabupaten 

Kediri  tahun  ajaran  2015/2016.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  (1)  Kemampuan  melakukan 

operasi hitung campuran siswa kelas II SDN Sambi 1 Kecamatan Ringinrejo Kabupaten 

Kediri tahun ajaran 2015/2016 dapat dinyatakan baik, nilai rata-rata yang diperoleh 83,76 

berada di atas KKM  yang harus dicapai 75.  (2) Kemampuan melakukan operasi hitung 

campuran tanpa menggunakan model pembelajaran learning trajectory siswa kelas II SDN 

Sambi 1 Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri tahun ajaran 2015/2016 dapat dinyatakan 

kurang baik, nilai rata-rata yang diperoleh 77,96. (3) Diperolehnya thitung > ttabel yaitu 2,540 

>2,010 pada taraf signifikan 5% dan nilai sign. (2 tailed) kurang dari 0,05 ( 0,014 < 0,05) 

sehingga H0 ditolak. 

Kata Kunci: model learning trajectory, kemampuan melakukan operasi hitung campuran. 

 

1. PENDAHULUAN  

 Secara umum dalam mengajarkan 

matematika, pengajar menjelaskan materi 

dengan memberikan contoh soal dan latihan 

soal dengan harapan peserta didik bisa 

menggunakan ketrampilan atau ide-ide baru 

untuk bisa menyelesaikan soal yang lain. Hal 

seperti ini masih dilakukan maka jarang yang 

berhasil dengan baik, sebagaimana dalam 

(Walle 2007: 12) pengajaran yang dimulai 

dengan menjelasan pada halaman buku 

yang dipelajari, kemudian memberi latihan 

soal yang fokus utamanya bagaimana 

mengerjakan soal dan mendapatkan 

jawaban, dengan demikian peserta didik 

terlalu menyandarkan kepada pengajar 

apakah jawabanya benar. Peserta didik yang 

mailto:ibnuzaman13@gmail.com
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mendapat pengalaman seperti ini akan 

memiliki anggapan matematika adalah 

sederetan aturan yang tidak ada polanya. 

Padahal tidak semua peserta didik mampu 

menerima ide-ide yang diperlukan untuk 

memahami penjelasan yang diberikan. 

Selain itu, kesulitan yang dihadapi oleh 

peserta didik adalah belum mampu 

mengerjakan soal yang caranya belum 

diajarkan. Padahal nantinya peserta didik 

pasti akan dihadapkan pada masalah 

matematis ketika belajar matematika.  Hal-

hal tersebut merupakan masalah penyebab 

lemahnya atau kurang kuatnya konsep 

matematika siswa.  

 Masalah tersebut salah satunya 

tertuang dalam bentuk soal atau 

pertanyaan. Soal matematika akan menjadi 

masalah apabila dalam penyelesaiannya, 

tidak langsung menemukan prosedur/cara 

untuk menyelesaikan soal tersebut. (Hudojo, 

2005). 

 Dalam proses pembelajaran, banyak 

pengajar yang menggunakan cara-cara 

konvensional dengan menempatkan diri 

sebagai pusat segalanya dan seolah-olah 

sebagai sumber informasi, sedangkan 

peserta didik adalah sebagai sasaran 

pencekokan informasi. Kemampuan 

matematika peserta didik di Indonesia saat 

ini rendah, akibatnya secara tidak langsung 

menunjukkan bahwa kemampuan 

penalaran, komunikasi, pemecahan masalah 

dan aspek kemampuan lain yang lebih tinggi 

juga masih rendah. 

Model pembelajaran Learning 

Trajectory atau sebuah pengantar tentang 

Lintasan Belajar: Yaitu anak-anak khususnya 

yang duduk dikelas rendah (1-3) disekolah 

dasar, mengikuti suatu pola tingkatan 

alamiah ketika mereka belajar maupun 

dalam proses perkembangannya. Sebagai 

contoh, pada awalnya mereka belajar 

merangkak, berjalan, lalu berlari, dan 

melompat dengan kecepatan dan kecekatan 

yang terus meningkat seiring dengan  

perkembangan  fisiknya. Begitupula ketika 

mereka belajar.  

Dalam belajar matematika misalnya, 

mereka juga mengikuti suatu pola tingkatan 

alamiah, yakni belajar kemampuan-

kemampuan dan ide-ide matematika dengan 

cara mereka sendiri. Ketika para guru 

memahami pola tingkatan alamiah tersebut, 

serta aktivitas- aktivitas yang tersusun 

didalamnya, maka mereka  telah  

membangun  suatu lingkungan belajar 

matematika yang tepat dan  efektif.  Pola  

tingkatan  alamiah tersebut merupakan 

dasar dalam membuat learning trajectories 

atau lintasan belajar. Khususnya bagi guru 

dalam hal menjawab berbagai pertanyaan. 

Model pembelajaran Learning 

Trajectories merupakan ketrampilan 

mengajar yang diperlukan untuk lebih 

meningkatkan keterlibatan siswa   dalam 

pembelajaran agar siswa dapat 

berpartisipasi secara aktif. Salah satu cara 

yang dapat dilakukan guru adalah 

memberikan tugas-tugas untuk 

mendorong perkembangan berpikir siswa 

dari satu level ke level berikutnya. Melalui 

model pembelajaran Learning Trajectories 

diharapkan siswa dapat mencapai suatu 

tingkatan berpikir, karena model 

pembelajaran Learning Trajectories 

merupakan suatu lintasan belajar yang 

menggambarkan tujuan pembelajaran, 

proses belajar dan berpikir anak pada 

berbagai macam level, dan aktivitas 

pembelajaran yang mungkin menarik bagi 

mereka. 
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Dari latar belakang di atas maka penulis 

dalam penelitian ini mengambil judul 

“Pengaruh Model Learning Trajectory Untuk 

Menguatkan Konsep Operasi Hitung 

Campuran Pada Siswa Kelas 2 Sekolah 

Dasar” 

2. KAJIAN LITERATUR 

Menurut Hudoyo (1990: 4) Matematika 

sebagai Ilmu mengenal struktur dan 

hubungan-hubungannya, didalamnya 

terdapat simbol-simbol yang diperlukan. 

Simbol itu penting untuk mengetahui 

aturan-aturan dengan operasi yang 

ditetapkan untuk membentuk suatu konsep 

baru. Secara singkat dikatakan bahwa 

matematika berkenaan dengan ide-ide atau 

konsep yang tersusun secara hirarkis dan 

penalarannya deduktif, sehingga belajar 

matematika itu merupakan kegiatan mental 

yang tinggi. Jadi terlihat jelas bahwa dalam 

belajar hendaknya seorang siswa melakukan 

secara aktif untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan, khususnya belajar metematika 

dan belajar yang lain pada umumnya, 

sehingga akan terwujud pengetahuan atau 

kecakapan baru. Maka arti belajar 

matematika adalah pola tingkah laku 

manusia yang tersusun menjadi satu model 

sebagai prinsip-prinsip belajar yang 

diaplikasikan kedalam matematika (Hudoyo, 

1990: 4). 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

matematika merupakan ilmu universal 

dengan bahasa simbolis dan cara 

penggunaannya dengan cara bernalar 

deduktif serta induktif agar dapat 

memudahkan cara berpikir.  

(Clements & Sarama, 2010) dalam 

penelitiannya menghasilkan suatu 

kesimpulan bahwa learning trajectory 

menjanjikan untuk meningkatkan 

pengembangan profesional dan mengajar di 

bidang matematika awal. Sebagai contoh, 

beberapa guru yang memimpin diskusi 

mendalam di kelas matematika melihat diri 

mereka tidak bergerak melalui kurikulum, 

tetapi sebagai membantu peserta didik 

bergerak melalui tingkat pemahaman.  

Selanjutnya, untuk penelitian 

selanjutnya menyarankan bahwa 

pengembangan profesional berfokus pada 

meningkatkan learning trajectory tidak 

hanya pada pengetahuan tetapi juga 

motivasi dan prestasi guru dan peserta didik. 

Dengan demikian, learning trajectory dapat 

memfasilitasi sesuai dengan tahapan 

perkembangan dan pembelajaran bagi 

semua anak. 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan teknik 

penelitian Pre-Test and Post-Test Group 

Nonrandomized dan pendekatan kuantitatif 

dengan subjek penelitian siswa kelas II SDN 

Sambi 1 dengan menggunakan sampling 

jenuh. Dalam desain ini terdapat dua 

kelompok yang masing-masing sudah 

ditentukan. Metode penelitian ini 

mempunyai langkah- langkah sebagai 

berikut: 

a) Validasi instrumen penelitian; 

b).Pengambilan data hasil belajar 

pada kelas eksperimen dan kontrol; 

c). Analisis data hasil belajar. d). 

Menguji hipotesis. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ada perbedaan pengaruh antara 

penggunaan model Learning Trajectory 

dibanding tanpa menggunakan model 

Learning Trajectory terhadap kemampuan 

melakukan operasi hitung campuran pada 

siswa kelas IIA dan IIB SDN Sambi 1 di 

Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, 

dengan keunggulan pada model Learning 
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Trajectory.” Berdasarkan perhitungan 

dapat diketahui bahwa hasil uji t-tes dapat 

dilihat hasil dari t-hitung adalah 2,540 

(kolom D). Dengan demikian t-hitung lebih 

besar dari pada harga dari t-tabel 1% yaitu 

2,406 (kolom G) sedangkan 5% yaitu 

2,010(kolom F)  dan dapat dituliskan 

sebagai berikut: 

th=2,540>tt5% =2,010 

Maka sebagaimana telah ditetapkan pada 

bab III, dapat ditemukan hasil pengujian 

hipotesis bahwa hipotesis nol (H0) ditolak 

pada taraf signifikan 5% yang berarti 

hipotesis kerja (Ha) yang diajukan terbukti 

benar. 

Selanjutnya untuk menguji keunggulan 

dengan membandingkan nilai rerata antara 

penggunaan model Learning Trajectory 

dengan tanpa menggunakan model 

Learning Trajectory. Berdasarkan 

perhitungan diketahui bahwa nilai rerata 

yang diperoleh melalui penerapan model 

Learning Trajectory adalah 83,760 

sedangkan nilai rerata melalui tanpa 

menggunakan model Learning Trajectory 

adalah 77,960. 

Dari pengujian yang telah dilakukan 

dan membandingkan nilai rerata maka 

diperoleh kesimpulan bahwa ada 

perbedaan pengaruh antara penggunaan 

model Learning Trajectory dibanding tanpa 

menggunakan model Learning Trajectory 

terhadap kemampuan melakukan operasi 

hitung campuran pada siswa kelas IIA dan 

IIB SDN Sambi  1 Kecamatan Ringinrejo 

Kabupaten Kediri, dengan keunggulan pada 

model Learning Trajectory. 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan uji 

hipotesis sebagaimana dikemukakan pada 

bab IV, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Learning Trajectory berpengaruh terhadap 

kemampuan melakukan operasi hitung 

campuran pada  siswa  kelas  IIA  SDN  Sambi  

1Kecamatan  Ringinrejo  Kabupaten Kediri 

dengan ketuntasan 77,75%. Sehingga 

ketuntasan   klasikal siswa dalam melakukan 

operasi hitung campuran ≥75%. Dengan 

koefisien pengaruh 62,70%. 

2. Tanpa  menggunakan  model  Learning 

Trajectoy berpengaruh terhadap 

kemampuan  melakukan operasi hitung 

campuran siswa kelas IIB SDN Sambi 1 

Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri 

dengan ketuntasan 68,4%. Sehingga 

ketuntasan klasikal siswa dalam melakukan 

operasi hitung campuran <75%. Dengan 

koefisien pengaruh 60,27%. 

3. Ada perbedaan pengaruh antara 

penggunaan model Learning Trajectory 

dibanding tanpa model Learning Trajectory 

terhadap kemampuan melakukan operasi 

hitung campuran pada siswa kelas II A dan 

II B SDN Sambi 1 Kecamatan Ringinrejo 

Kabupaten Kediri, dengan keunggulan pada 

model Learning Trajectory. Dari 

perhitungan koefisien pengaruh diperoleh 

hasil sebagai berikut yaitu kelas 

eksperimen mendapatkan 62,70% 

sedangkan untuk kelas kontrol 

mendapatkan 60,27%. 
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Abstrak 

Pendidikan merupakan usaha yang tepat untuk meningkatkan kualitas nilai kemanusiaan 
seseorang. Pendidikan direncanakan untuk membentuk dasar berpikir yang sistematis, 
mengajarkan berbagai disiplin ilmu sehingga memberikan wawasan dan pengetahuan yang luas 
bagi peserta didik.Melalui pendidikan, seseorang dapat mengembangkan potensi kecerdasannya. 
Dalam hal ini, kecerdasan tidak hanya sebatas keluasan keilmuwan (IQ), namun juga kecerdasan 
emosional dan spiritual. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ESQ dengan motivasi belajar pada 
mahasiswa prodi matematika. Sampel penelitian ini adalah 30 mahasiswa prodi matematika yang 
dipilih secara acak dengan menggunakan teknik cluster random sampling. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan skala ESQ dan skala motivasi belajar. Data dianalisis dengan 
menggunakan teknik analisis korelasi Product Moment dari Pearson melalui program SPSS 16.0 for 
windows. Hasil analisis data menunjukkan koefisien korelasi antara dua variabel sebesar r=0,161 
dan p=0,049 (p<0,05=signifikan). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat 
hubungan positif yang signifikan antara ESQ dengan motivasi belajar pada mahasiswa prodi 
matematika. Semakin tinggi ESQ pada mahasiswa, semakin tinggi motivasi belajarnya.  

Kata kunci: kecerdasan emosional-spiritual, motivasi belajar, mahasiswa 

 

A. PENDAHULUAN  

Pendidikan merupakan usaha 
yang tepat untuk meningkatkan kualitas 
nilai kemanusiaan seseorang. 
Pendidikan memiliki peranan yang 
sangat penting guna meningkatkan 
cipta, rasa dan karsa manusia serta 
membentuk kepribadian yang mantap 
dan mandiri untuk mempersiapkan 
sumber daya manusia yang mumpuni 
(Palupi, Anitah, Budiyono: 2014). 
Pendidikan dan pengajaran adalah suatu 
proses yang sadar tujuan. Tujuan dapat 
diartikan sebagai suatu usaha untuk 
memberikan rumusan hasil yang  
diharapkan siswa setelah melaksanakan 
pengalaman belajar (Sadirman, 2005).   

Pendidikan direncanakan untuk 
membentuk dasar berpikir yang 
sistematis, mengajarkan berbagai 

disiplin ilmu sehingga memberikan 
wawasan dan pengetahuan yang luas 
bagi peserta didik. Selain itu, pendidikan 
juga menanamkan sikap mental, 
emosional yang dewasa dan mandiri 
serta disiplin belajar yang tinggi. Oleh 
karena itu, sistem pendidikan nasional 
diharapkan mampu mewujudkan 
pendidikan yang berkualitas dari jenjang 
pendidikan dasar, menengah hingga 
pendidikan tinggi. Proses pendidikan 
yang berkualitas disetiap jenjang 
pendidikan tersebut akan menghasilkan 
sumber daya manusia Indonesia yang 
cerdas, terampil, dan kompetitif. 

Menurut UU Sisdiknas RI No. 20 
Tahun 2003 menjelaskan pendidikan 
merupakan usaha sadar dan terencana 
untuk mewujudkan suasana belajar dan 
proses pembelajaran agar peserta didik 
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secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual-keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia 
serta keterampilan yang diperlukan 
untuk pengembangan diri, masyarakat, 
bangsa dan negara. Hal tersebut 
menjelaskan bahwa tujuan pendidikan 
secara umum adalah meningkatkan 
kecerdasan, keterampilan dan sikap 
spiritual-keagamaan dalam setiap 
aktivitasnya. 

Tercapai tidaknya tujuan 
pendidikan dan pengajaran salah satu 
faktor penentunya adalah prestasi 
belajar yang diraih siswa. Prestasi yang 
tinggi menunjukkan bahwa para siswa 
mempunyai indikasi berpengetahuan 
yang baik. Hal tersebut bisa diperoleh 
melalui kegiatan selama proses belajar. 
Prestasi belajar dapat diukur melalui 
berbagai usaha yang bertujuan untuk 
mendorong seseorang mendapatkan 
hasil belajar yang optimal. Program 
pendidikan saat ini masih berfokus 
terhadap pencapaian akademik siswa. 
Hal tersebut juga terjadi pada dunia 
pendidikan perguruan tinggi. Dari hasil 
wawancara dengan tiga orang 
mahasiswa  menyampaikan bahwa 
untuk berhasil dalam pendidikan maka 
pelajar/mahasiswa harus memiliki 
kemampuan akademik yang baik. Oleh 
karena itu, mahasiswa bersaing untuk 
mendapatkan hasil belajar yang lebih 
tinggi dari temannya.  

Sundem (1993) mengungkapkan 
kekhawatiran bahwa masih banyak 
program pendidikan yang berpusat pada 
kecerdasan intelektual. Kecerdasan 
intelektual diukur dari nilai raport dan 
indeks prestasi. Hasil belajar yang baik 
ditunjukkan dengan nilai rapor yang baik 
dan indeks prestasi yang tinggi. Kedua 
hal tersebut merupakan tolak ukur dari 
kesuksesan seseorang. Tolak ukur 
tersebut tidak salah tetapi tidak 
sepenuhnya tepat.Terdapat faktor lain 

yang menyebabkan seseorang menjadi 
sukses yaitu adanya kecerdasan 
emosional dan kecerdasan spiritual. 

Kecerdasan emosional dan 
spiritual memiliki pengaruh untuk 
meningkatkan motivasi belajar sehingga 
mahasiswa terdorong untuk 
meningkatkan prestasi belajar.  Menurut 
Goleman (2000), kecerdasan intelektual 
(IQ) hanya menyumbang 20% bagi 
kesuksesan, sedangkan 80% adalah 
sumbangan faktor kekuatan-kekuatan 
lain, diantaranya adalah kecerdasan 
emosional atau Emotional Quotient 
(EQ). Goleman (2003) menjelaskan 
kecerdasan emosional merujuk kepada 
kemampuan mengenali perasaan kita 
sendiri dan perasaan orang lain, 
kemampuan memotivasi diri sendiri, dan 
kemampuan mengelola emosi dengan 
baik pada diri sendiri dan dalam 
hubungan dengan orang lain. Seseorang 
yang memiliki kecerdasan emosional 
yang baik menunjukkan kemampuan 
dalam menghadapi frustasi, sanggup 
mengendalikan dorongan dan menunda 
kepuasan sesaat, mengatur suasana hati 
yang reaktif, serta mampu berempati 
dan bekerja sama dengan orang lain. 
Kecerdasan ini yang mendukung seorang 
mahasiswa dalam mencapai tujuan dan 
cita-citanya. 

Bukan hanya kecerdasan 
emosional yang mempengaruhi motivasi 
belajar peserta didik/mahasiswa,  
namun kecerdasan spiritual juga dapat 
meningkatkan motivasi belajar 
mahasiswa. Nugroho (2004, dalam 
Ananto, 2010) menyatakan bahwa 
pembelajaran yang hanya berpusat pada 
kecerdasan intelektual tanpa 
menyeimbangkan sisi spiritual akan 
menghasilkan generasi yang mudah 
putus asa, depresi, terpengaruh untuk 
ikut tawuran bahkan menggunakan 
obat-obat terlarang, sehingga banyak 
mahasiswa yang kurang menyadari 
tugas utamanya yaitu tugas belajar. 
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Tingginya kasus kenakalan remaja akibat 
pergaulan bebas yang mengarah pada 
pemakaian obat-obatan terlarang 
selama dua tahun terakhir terhitung 
cukup tinggi.  

Berdasarkan data BNN jumlah 
penyalahgunaan narkotika di Indonesia 
pada tahun 2015 mencapai 5,9 juta 
orang. Sedangkan jumlah tersangka 
kasus narkotika berdasarkan kelompok 
umur pada 2015 yaitu anak usia sekolah 
dan remaja di bawah 19 tahun 
berjumlah 2.186 (Rachmawati, 2006). 
Kondisi tersebut juga ditambah dengan 
adanya kasus tawuran yang melibatkan 
pelajar dan mahasiswa dengan data 
yang cukup tinggi, salah satu sampel 
terjadinya tawuran di wilayah Jakarta 
mencapai 26 kasus pada tahun 2015 
(Carina, 2015).  

Berbagai permasalahan sosial 
yang terjadi pada remaja khususnya 
mahasiswa karena kurang tertanamnya 
kecerdasan emosional dan spiritual pada 
diri mereka. Kondisi itulah yang 
membuat mahasiswa mudah terjerumus 
ke dalam lingkungan yang memberikan 
dampak negatif. Oleh karena itu, perlu 
adanya kemampuan untuk 
mengoptimalkan kecerdasan emosional 
dan spiritual, karena kedua kecerdasan 
tersebut dapat membantu seseorang 
dalam pengelolaan diri dan regulasi 
emosi serta dapat meningkatkan 
motivasi belajar.   

Mahasiswa yang tidak mampu 
meregulasi emosinya dengan baik 
menunjukkan bahwa  kecerdasan 
emosional dan spiritualnya belum 
berkembang dengan baik. Hal tersebut 
akan mempengaruhi mahasiswa dalam 
proses belajar karena mahasiswa 
menjadi kurang termotivasi untuk 
belajar dan sulit untuk berkonsentrasi, 
sehingga mahasiswa akan mengalami 
kesulitan untuk memahami suatu mata 
kuliah. Sementara itu, mahasiswa yang 
hanya mengejar prestasi berupa nilai 

atau angka dan mengabaikan nilai 
spiritual, akan menghalalkan segala cara 
untuk mendapakan nilai yang bagus, 
mereka cenderung untuk bersikap tidak 
jujur seperti mencontek pada saat ujian. 
Oleh karena itu, kecerdasan spiritual 
mampu mendorong mahasiswa 
mencapai keberhasilan dalam belajarnya 
karena kecerdasan spritual merupakan 
dasar untuk mendorong berfungsinya 
secara efektif kecerdasan intelektual 
(IQ) dan kecerdasan emosional (EQ).  

Zohar dan Marshall (2001) 
mengatakan bahwa keceradasan 
spiritual mampu menjadikan manusia 
makhluk yang lengkap. Hal tersebut 
seperti juga oleh Mudali (2002) bahwa 
menjadi pintar tidak hanya dinyatakan 
dengan memiliki IQ yang tinggi, tetapi 
untuk menjadi pintar seseorang harus 
memiliki kecerdasan spiritual (SQ) 
Menurut Zohar dan Marshal (2001) 
kecerdasan spiritual mampu 
menempatkan perilaku dan hidup 
seseorang dalam konteks makna yang 
lebih luas dan kaya dibandingkan orang 
lain. Kecerdasan spiritual merupakan 
landasan yang diperlukan untuk 
memfungsikan kecerdasan lain secara 
efektif. Oleh karena itu, perlu adanya 
keseimbangan ketiga komponen 
kecerdasan tersebut untuk 
meningkatkan motivasi belajar.  

  Motivasi perlu diterapkan 
dalam proses pembelajaran. Pentingnya 
motivasi belajar karena keberadaannya 
merupakan pengarah untuk mencapai 
tujuan yang jelas yang diharapkan dapat 
dicapai (Ramadha, 2016). Menurut Uno 
(2009) motivasi pada dasarnya dapat 
membantu dalam memahami dan 
menjelaskan perilaku individu, termasuk 
perilaku individu yang sedang belajar. 
Ada beberapa peranan penting dari 
motivasi dalam belajar dan 
pembelajaran, antara lain (a) menetukan 
hal-hal yang dapat dijadikan penguat 
belajar, (b) memperjelas tujuan belajar 
yang hendak dicapai, (c) menentukan 
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ragam kendali terhadap rangsangan 
belajar, (d) menentukan ketekunan 
belajar. 

Berdasarkan hasil penelitian dari 
Ramadha (2016) menunjukkan hasil 
yang signifikan antara kecerdasan 
emosional dan motivasi belajar terhadap 
prestasi belajar pada siswa. Penelitian 
dari Ahyadi (2015) juga menunjukkan 
bahwa ESQ memiliki relevansi terhadap 
pengembangan kurikulum yang berbasis 
spiritual. Berdasarkan penjelasan diatas, 
peneliti ingin mengetahui lebih jauh 
tentang pengaruh kecerdasan emosional 
spiritual terhadap motivasi belajar 
mahasiswa program studi matematika.   

B. KECERDASAN EMOSIONAL 

Mayer dan Salovey (dalam Dann, 
2002) memandang kecerdasan 
emosional (EQ) sebagai suatu 
kemampuan psikologis dalam 
memahami dan menggunakan informasi 
emosional. EQ bertanggung jawab atas 
harga diri, kesadaran sendiri, kepekaan 
sosial dan kemampuan adaptasi sosial. 
Bila EQ tinggi seseorang akan mampu 
memahami berbagai perasaan secara 
mendalam ketika perasaan-perasaan ini 
muncul dan benar-benar dapat 
mengenali diri sendiri. EQ yang lebih 
tinggi juga akan memberi kemampuan 
untuk tetap terhubung dengan dirinya, 
bahkan saat seseorang memperhatikan 
perasaan orang lain. Komponen dasar 
pengukuran EQ terbagi dalam lima 
kerangka kecakapan (Goleman, 2001) 
yaitu kesadaran diri, pengaturan diri, 
motivasi, empati dan keterampilan 
sosial.  

C. KECERDASAN SPIRITUAL 

Sedangkan kecerdasan spiritual 
(SQ) menurut Zohar dan Marshall (2001) 
menjelaskan bahwa kecerdasan spiritual 
lebih berkaitan dengan pencerahan jiwa. 
Orang yang memiliki kecerdasan 
spiritual tinggi mampu memaknai hidup 
dengan memberi makna positif pada 

setiap peristiwa, masalah, bahkan 
penderitaan yang dialaminya. Dengan 
memberi makna yang positif akan 
mampu membangkitkan jiwa dan 
melakukan perbuatan dan tindakan yang 
positif.  

D. MOTIVASI BELAJAR 

Motivasi merupakan faktor 
penentu dan berfungsi menimbulkan, 
mendasari dan mengarahkan perbuatan 
belajar. Motivasi dapat menentukan 
baik tidaknya dalam mencapai tujuan 
sehingga semakin besar motivasinya 
akan semakin besar kesuksesan, tampak 
gigih, tidak mau menyerah, giat belajar 
untuk meningkatkan prestasi belajarnya. 
Motivasi terbagi menjadi dua yaitu 
motivasi instrinsik dan motivasi 
ekstrinsik. Seseorang  yang memiliki 
motivasi instrinsik akan selalu ingin 
melakukan aktivitas belajar. Sedangkan 
motivasi ekstrinsik dipengaruhi oleh 
faktor lingkungan baik dari lingkungan 
pendidikan maupun sosial. Berdasarkan 
penjelasan diatas, hipotesis dalam 
penelitian ini adanya hubungan yang 
positif antara kecerdasan emosional-
spiritual (ESQ) terhadap motivasi belajar 
pada mahasiswa.   

E. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini melibatkan 30 orang 
mahasiswa prodi matematika yang 
dipilih secara acak dengan teknik cluster 
random sampling. Data dikumpulkan 
dengan menggunakan skala ESQ dan 
skala motivasi belajar yang sudah 
diujicobakan. Skala ESQ terdiri dari 34 
item  yang memiliki koefisien reliabilitas  
(rtt) sebesar 0,763 dan skala motivasi 
belajar terdiri dari 20 item yang memiliki 
koefisien reliabilitas (rtt) 0,995. Kedua 
skala tersebut dapat dikatakan valid dan 
handal untuk digunakan sebagai alat 
pengumpul data. Metode analisis data 
yang digunakan untuk menguji 
hubungan dua variabel dalam penelitian 
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ini adalah teknik korelasi Product 
Moment dari Pearson.  

F. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil uji korelasi product moment  
antara ESQ dan motivasi belajar 
didapatkan koefisien korelasi (r) sebesar 
0,161 dan p=0,049 (p<0,05) dapat 
disimpulkan bahwa terdapat hubungan 
positif yang signifikan antara ESQ 
dengan motivasi belajar.  

Tabel 1. Hasil analisis korelasi ESQ dengan 
motivasi belajar 

Nama 

variabel 

yang 

dikorelasikan 

R P Keterangan 

ESQ dan 

motivasi 

belajar 

0,161 0,049 Positif 

 

Hasil analisis statistik 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
positif yang signifikan antara ESQ 
dengan motivasi belajar. Penelitian ini 
mendukung penelitian sebelumnya 
bahwa kecerdasan emosional dan 
spiritual masing-masing memiliki peran 
dalam meningkatkan motivasi belajar. 
Berdasarkan penelitian dari Asyari, 
Ekayanti, Matulessy (2014) menjelaskan 
bahwa kecerdasan emosi menunjukkan 
arah yang positif dengan motivasi 
belajar, artinya semakin baik kecerdasan 
emosional siswa akan semakin baik pula 
motivasi belajarnya. Kesimpulan 
tersebut sesuai dengan pendapat Daniel 
Goleman (2001) bahwa karakteristik 
individu yang memiliki kecerdasan emosi 
yang tinggi yaitu mampu mengendalikan 
perasaan marah, tidak agresif dan 
memiliki kesabaran, memikirkan akibat 
sebelum bertindak, berusaha dan 
mempunyai daya tahan untuk mencapai 
tujuan hidupnya, menyadari perasaan 
diri sendiri dan orang lain, dapat 

berempati pada orang lain, dapat 
mengendalikan mood atau perasaan 
negatif, memiliki konsep diri yang 
positif, mudah menjalin persahabatan 
dengan orang lain, mahir dalam 
berkomunikasi, dan dapat 
menyelesaikan konflik sosial dengan 
cara damai. Selanjutnya menurut 
Howard Gardner (1993) menjelaskan 
bahwa kecerdasan emosional terdiri dari 
kecakapan, diantaranya intrapersonal 
intelligence merupakan kecakapan 
mengenai perasaan kita sendiri yang 
terdiri dari kesadaran diri, pengaturan 
diri, dan motivasi. Melalui kecerdasan 
emosi yang dimiliki mahasiswa maka ia 
akan cakap mengolah dorongan 
hatinnya kearah yang positif, 
diantaranya adalah dorongan ingin 
belajar atau motivasi belajar.  

Berdasarkan penelitian dari 
Ahyadi (2015) menunjukkan bahwa ESQ 
adalah sebuah mekanisme sistematis 
untuk memanage tiga dimensi yang ada 
pada manusia yaitu dimensi fisik, mental 
dan spiritual dalam kesatuan yang 
terintegrasi. Konsep ESQ menurut Ary 
Ginanjar Agustian (2001) berangkat dari 
nilai-nilai ihsan yaitu zero mind process 
atau penjernihan emosi dengan 
menghilangkan belenggu-belenggu hati 
sehingga lahirlah alam bawah sadar 
yang jernih dan suci (God spot), tahap ini 
merupakan titik tolak dari kecerdasan 
spiritual. 

Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa konsep ESQ 
menurut Ary Ginanjar Agustian 
menempatkan kecerdasan spiritual (God 
spot) sebagai dasar dalam 
mengembangkan kecerdasan emosi. 
Relevan dengan itu, kurikulum 2013 juga 
menempatkan sikap spiritual pada 
urutan pertama dari kompetensi inti 
dalam mengembangkan sikap sosial. 
Konsep ESQ menurut Ary Ginanjar 
Agustian mempunyai relevansi dengan 
kompetensi spiritual dan kompetensi 
sosial kurikulum 2013 dalam penjelasan 
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semua isi kompetensi spiritual dan isi 
kompetensi sosial dan proses 
pembelajaran di sekolah yang kini lebih 
memperhatikan kemampuan spiritual 
peserta didik, dan kemampuan 
emosional, tidak hanya 
mengembangkan kemampuan 
intelektualnya saja.  

G. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil 
pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
ESQ berhubungan dengan motivasi 
belajar pada mahasiswa. Semakin tinggi 
ESQ, maka semakin tinggi motivasi 
belajar pada mahasiswa. Faktor-faktor 
yang mempengaruhi motivasi belajar 
adalah faktor intrinsik dan faktor 
ekstrinsik. Selain itu motivasi emosional 
dipengaruhi oleh kesadaran diri, 
pengaturan diri, motivasi, empati dan 
keterampilan sosial. Sedangkan faktor 
kecerdasan spiritual yang 
mempengaruhi motivasi belajar ada 
beberapa aspek yaitu sudut  pandang 
spiritual-keagamaan (semakin harmonis 
 relasi spiritual-keagamaan  kita 
kehadirat Tuhan,  semakin  tinggi  pula 
tingkat dan kualitas kecerdasan spiritual 
kita), sudut pandang  relasi  sosial-
keagamaan  (kecerdasan  spiritual harus 
 direfleksikan pada  sikap-sikap  sosial 
 yang menekankan  segi kebersamaan 
dan kesejahteraan sosial) dan sudut 
 pandang etika  sosial (semakin  beradab 
 etika  sosial  manusia semakin 
berkualitas kecerdasan spiritualnya) 
(Khavari, 2010). 

Untuk memperkaya kajian 
penelitian, maka pada penelitian 
selanjutnya dapat dilakukan 
perbandingan ESQ terhadap motivasi 
belajar pada mahasiswa laki-laki dan 
perempuan serta membandingkan 
seberapa besar pengaruh faktor 
motivasi instrinsik atau motivasi 
ekstrinsik terhadap ESQ pada 
mahasiswa.  

H. DAFTAR PUSTAKA 

Agustian, A.G. 2001. ESQ Power. Jakarta: 
Arga Wijaya Persada.  

 
Ahyadi. 2015. Emotional Spiritua; 

Quotient (ESQ)  Menurut Ary Ginanjar 
Agustian dan Relevansinya Dengan 
Pengembangan Kompetensi Spiritual 
dan Kompetensi Sosial Kurikulm 2013. 
Skripsi (Tidak Diterbitkan). 

 
A.M, Sardiman. (2005). Interaksi Dan 
Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: 
Rajawali Press. 

 
Asyari, Ekayanti, Matulessy. 2014. Konsep 

Diri, Kecerdasan Emosi dan Motivasi 
Belajar. Persona: Jurnal Psikologi 
Indonesia. Vol. 3 (01), 83-89. 

 
Carina.2015.http://megapolitan.kompas.c

om/read/2015/07/27/15520581/Jumla
h.Kasus.Tawuran.Tertinggi.Kini.di.Jaka
rta.Timur 

 
Goleman. 2000. Emotional Intelligence 

(terjemahan). Jakarta: PT Gramedia 
Pustaka Utama. 

 
Goleman. 2003.Wmotional Intelligence: 

Kecerdasan Emosional (mengapa EQ 
lebih penting daripada IQ). Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama. 
 

Howard Gardner. 1993. Frances of Mind: 
The Theory of Multiple Intelligence. 
New York: Basic Book. 

 
Khavari. 2000. The Art Of Happines 
(Mencapai Kebahagiaan dalam Setiap 
Keadaan). Jakarta: Mizan Pustaka.  
 

Mayer, J.D. & Salovey, P. 1993. The 
Intelligence of Emotional Intelligence. 
Journal of Intelligence. 17 (433-442).  

 
Mudali. 2002. Quate: How High Is Yours 

Spiritual Intelligence. 



 

Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purworejo, 
Ruang Seminar UMP, Sabtu, 20 Mei 2017 

483 

 

http://www.eng.usf.edu/gopalaks/arti
cles/spiritual. 
 

Palupi, Anitah, Budiyono. 2014. Hubungan 
antara Motivasi Belajar dan Persepsi 
Siswa Terhadap Kinerja Guru Dalam 
Mengelola Kegiatan Belajar dengan 
Hasil Belajar IPA Siswa Kelas VIII di 
SMPN 1 Pacitan. Jurnal Teknologi 
Pendidikan dan Pembelajaran. Vol.3 
(02). 

 
Rachmawati. 2016. 

regional.kompas.com/read/2016/01/1
1/14313191/Buwas.Pengguna.Narkob
a.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.J
uta.Orang. 

 

Ramadha, Y.E. 2016. Pengaruh 
Kecerdasan Emosional dan Motivasi 
Belajar Terhadap Prestasi Belajar 
Siswa SD Muhammadiyah  
10 Surakarta. Skripsi (Tidak 
Diterbitkan).  
 

Uno, H.B. 2009. Teori Motivasi dan 
Pengukurannya Analisis di Bidang 
Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara 
 

Zohar dan Marshall. 2001. SQ: 
Memanfaatkan SQ dalam Berpikir 
Holistik untuk Memaknai  
Kehidupan. Bandung; Mizan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eng.usf.edu/gopalaks/articles/spiritual
http://www.eng.usf.edu/gopalaks/articles/spiritual

