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Abstrak. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas
penerapan media kartu variabel dan media flip chart pada hasil belajar matematika di
kelas VIII SMP Negeri 4 Kendari. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental
dengan menggunakan tiga kelompok sampel yang dilakukan di kelas VIII SMP Negeri
4 Kendari pada bahan Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah penerapan media kartu variabel dan media flip chart efektif
digunakan dalam pembelajaran matematika di kelas VIII SMP Negeri 4 Kendari..
Kata Kunci. Kartu Variabel, Flip Chart, dan Hasil Belajar

1. Pendahuluan
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang berperan penting dalam pendidikan
karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Dalam proses penalarannya,
matematika membutuhkan pola pikir yang logis, kritis, dan sistematis. Proses penalarannya
pun bertahap, mulai dari yang sederhana hingga yang lebih rumit. Jadi matematika dipelajari
dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA), bahkan perguruan
tinggi. Materi pelajaran yang diajarkan pun saling berkaitan. Masalah yang sering timbul
adalah siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal. Ini disebabkan kurangnya
penguasaan pada konsep dasar pada operasi dasar bilangan bulat (tambah, kurang, kali dan
bagi).
Guru menggunakan Flip Chart untuk membantu menyampaikan materi sebagai alat bantu
atau media pembelajaran. Flip Chart merupakan suatu media yang menggunakan gambar–
gambar yang digantung pada suatu tiang gantungan kecil dan cara menunjukkan dengan
membalik satu per satu. Penggunaan Flip Chart sebagai media diharapkan dapat
menyajikan materi secara keseluruhan dimulai dengan materi yang relatif mudah pada
lembaran pertama hingga materi yang sulit pada lembaran terakhir. Gambar–gambar yang
digunakan adalah gambar tentang permasalahan materi pelajaran yang diberikan oleh guru
kepada siswa. Gambar yang diberikan guru dapat diperoleh melalui buku yang relevan atau
dari internet.
Media Flip Chart ini dianggap cukup bagus dan membantu guru maupun siswa dalam proses
pembelajaran. Begitu pula bagi guru, akan lebih mengefisienkan waktu dan penggunaan
papan tulis sehingga guru dapat melanjutkan pelajaran tanpa mengejar materi yang dibatasi
oleh waktu. Akan tetapi dalam penerapannya, media Flip Chart masih belum membantu
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siswa dalam aspek keaktifan belajar. Tetap saja guru menjelaskan materi dan siswa terkesan
pasif dalam menerima pelajaran. Seharusnya, siswa juga berperan aktif dalam proses
pembelajaran sehingga dengan mudah memahami materi pelajaran yang diajarkan.
Kartu Variabel merupakan salah satu media yang cukup sederhana baik dalam persiapan
maupun penerapannya. Media/ alat bantu kartu ini dapat dibuat oleh guru, juga siswa-siswa
dalam kelompok sehingga melibatkan siswa secara efektif. Kartu Variabel yang dimaksud
adalah kartu yang terbuat dari kertas tebal (karton) dan tiap kartu memiliki variabel dan
tanda tertentu. Kartu variabel dibuat dari kertas berbentuk persegi panjang bertuliskan
variabel (misal x dan -x) dan bertuliskan bilangan (misal 1 dan -1). Kartu variabel ini
dianggap cocok dalam membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Kartu variabel
dapat membantu dalam aspek keaktifan siswa. Setelah guru menjelaskan, siswa dapat
mencoba sendiri menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan kartu variabel.
Banyaknya kesulitan dalam memperoleh hasil belajar yang baik dan kurang aktifnya siswa
dalam proses pembelajaran, maka perlu diterapkan metode pembelajaran yang berbeda dari
sebelumnya dengan memanfaatkan kreativitas guru dan dapat dikemas secara sederhana,
yakni dengan menggunakan media berupa kartu variabel. Salah satu sekolah yang dapat
diterapkan media kartu variabel adalah SMP Negeri 4 Kendari.
SMP Negeri 4 Kendari merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang
menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Meski merupakan salah satu sekolah unggulan di
Kota Kendari, SMP Negeri 4 Kendari masih memiliki masalah dengan hasil belajar siswanya
pada mata pelajaran matematika. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru di sekolah
tersebut, ternyata diketahui hanya 30% dari jumlah siswa dalam satu kelas atau 9 sampai 10
orang saja yang mencapai ketuntasan belajar atau memperoleh hasil belajar matematika yang
memuaskan.
Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah: (a) untuk menganalisis ada atau tidaknya
perbedaan yang signifikan antara penerapan media kartu variabel, media flip chart dan
pembelajaran konvensional (tanpa media) terhadap hasil belajar matematika siswa, (b) untuk
menganalisis keefektifan pembelajaran matematika dengan
media kartu variabel
dibandingkan dengan pembelajaran konvensional (tanpa media) terhadap hasil belajar
matematika siswa, (c) untuk menganalisis keefektifan pembelajaran matematika dengan
media flip chart dibandingkan dengan pembelajaran konvensional (tanpa media) terhadap
hasil belajar matematika siswa, (d) untuk menganalisis keefektifan pembelajaran matematika
dengan media kartu variabel dibandingkan dengan pembelajaran matematika dengan media
flip chart terhadap hasil belajar matematika siswa

2. Kajian Pustaka
2.1. Media Kartu Variabel
Kartu variabel merupakan salah satu dari beberapa jenis media dua dimensi. Menurut
Santyasa (2007 : 12), media dua dimensi adalah sebutan umum untuk alat peraga yang hanya
memiliki ukuran panjang dan lebar yang berada pada satu bidang datar. Media pembelajaran
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dua dimensi dapat meliputi grafis, media bentuk papan, dan media cetak serta media lain
yang penampilan isinya tergolong dua dimensi.
Istilah kartu menunjuk pada benda berbentuk persegi panjang dengan ukuran kecil misal
kartu tanda penduduk, kredit dan lain-lain. Kartu variabel terbuat dari kertas karton pada
permukaannya bergambar lambang variabel. Kartu bilangan demikian juga pada
permukaannya dituliskan lambang bilangan. Kartu variabel koefisien positif warna dasar
permukaannya berbeda dengan kartu variabel koefisien negatif. Demikian juga pada kartu
bilangannya. Jadi diperlukan empat macam kartu dengan warna dasar yang berbeda.
Penggunaan kartu ini masih memerlukan white board atau papan lain yang dilekatkan
kantong/kotak-kotak tempat kartu, diperlukan empat kotak yang ditempel berjajar horizontal,
antar kotak ditulis tanda penjumlahan (+) atau tanda sama dengan (=) atau menurut
kebutuhan.
Kartu variabel yang terdiri dari kartu variabel dan kartu bilangan umumnya dibuat dari kertas
karton berbentuk persegi panjang dengan ukuran 12 cm x 8 cm. Kartu variabel yang
bertuliskan huruf x warna dasarnya dibedakan dengan yang bertuliskan –x, misal kartu
berwarna merah bertuliskan x, sedangkan kartu berwarna biru bertuliskan –x. demikian juga
pada kartu bilangannya, bilangan yang digunakan 1 dan –1, misal kartu bertulis bilangan 1
dengan warna dasar kuning, kartu bilangan bertulis bilangan –1 dengan warna hijau.
Kartu variabel/kartu bilangan ini masing-masing dibuat sebanyak 10 buah kartu atau lebih.
Dalam kondisi bilangan yang akan digunakan besar, misal lebih dari 10 maka dibuat sebuah
kartu bilangan lain yang bertuliskan bilangan yang dimaksud. Penggunaan kartu ini dalam
pengajaran masih memerlukan 4 buah kotak atau kantong untuk menempatkan kartu. Kotak
dibuat dari plastik/mika, ditempel berjajar pada white board atau papan dua kotak diletakkan
diruas kiri, dua kotak lain diletakkan diruas kanan dari tanda sama dengan (=), antar kotak
dipisahkan tanda penjumlahan (+) atau menurut kebutuhan.
Kelebihan penerapan media ini adalah siswa menjadi lebih kreatif. Media kartu variabel
merupakan salah satu media yang diharapkan dapat mengantarkan siswa dalam
menyelesaikan permasalahan dalam Sistem Persamaan Linear. Dengan keterampilan dan
penguasaan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan persamaan
linear, diharapkan hasil belajar siswa pada pelajaran matematika khususnya dapat
ditingkatkan.
Langkah-langkah pembelajaran menggunakan Kartu Variabel adalah sebagi berikut : (1)
guru menyiapkan satu paket kartu variabel yang terdiri atas kartu X, -X, Y, -Y, (+), dan (-),
(2) guru lalu menjelaskan cara menyelesaikan permasalahan menggunakan kartu variabel
tersebut, (3) siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil yang beranggotakan 4 – 5 orang
siswa, (4) tiap kelompok kemudian dibagikan satu paket kartu variabel (dapat juga
menyiapkan kartu variabel sendiri) dan beberapa soal untuk dikerjakan, (5) setiap kelompok
mengerjakan LKS yang diberikan dan beberapa soal yang berkaitan dengan materi
menggunakan kartu variabel, (6) siswa lalu mempresentasekan hasil kerja kelompoknya di
depan kelas, (7) guru bersama siswa bersama-sama menyimpulkan materi yang diberikan.
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2.2. Media Flip Chart
Peta atau flip chart merupakan lembar kertas yang berisikan bahan pelajaran yang tersusun
baik dan rapi. Penggunaan ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh guru untuk
menghemat waktu menulis di papan tulis pada proses pembelajaran. Lembar kertas yang
sama ukurannya dijilid menjadi satu secara rapi agar lebih bersih dan baik (Riyana : 2007).
Penyajian informasi ini dapat berupa: gambar, diagram, huruf dan angka. Peta tersebut harus
sesuai dengan jumlah dan jarak maksimum siswa melihat peta lipat tersebut dan
direncanakan tempat yang sesuai dalam meletakkan agar dapat dilihat jelas oleh siswa.
Wibawa dalam Dewi (2010 : 10) menjelaskan bahwa flip chart merupakan bagan atau
gambar yang berfungsi untuk memvisualisasikan ide atau konsep yang sulit dipahami apabila
disampaikan dengan cara lisan. Penggunaan flip chart pesan atau isi materi dapat
disampaikan secara bertahap yaitu dengan cara membalik gambar satu per satu, tiap gambar
atau pesan yang akan disampaikan diletakkan pada lembaran kertas yang berbeda. Lembaran
pertama diawali dengan tingkat materi yang relatif mudah dan bertahap sampai materi yang
paling sulit. Materi secara keseluruhan yang sudah tercantum dalam gambar kemudian
lembaran-lembaran tersebut dijadikan satu dengan cara digantung. Penggunaan lembaranlembaran tersebut dengan cara dibalik satu per satu secara bertahap.
Media flip chart ini dianggap cukup bagus dan membantu guru maupun siswa dalam proses
pembelajaran. Begitu pula bagi guru, akan lebih mengefisienkan waktu dan penggunaan
papan tulis sehingga guru dapat melanjutkan pelajaran tanpa mengejar materi yang dibatasi
oleh waktu. Media flip chart bentuknya sederhana, ekonomis, bahan mudah diperoleh, dapat
menyampaikan rangkuman, mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, tanpa
memerlukan peralatan khusus dan mudah penempatannya, sedikit memerlukan informasi
tambahan, dapat membandingkan suatu perubahan, dapat divariasi antara media satu dengan
yang lainnya.
Supriatna (2009 : 5) mengemukakan bahwa terdapat dua jenis chart yaitu chart yang
menyajikan pesannya secara bertahap dan chart yang menyajikan pesannya sekaligus. Chart
yang menyajikan pesannya secara bertahap misalnya adalah flip chart atau hidden chart,
sementara bagan atau chart yang menyajikan pesannya secara langsung misalnya bagan
pohon (tree chart), bagan alir (flow chart), atau bagan garis waktu (time line chart). Bagan
atau chart berfungsi untuk menyajikan ide-ide atau konsep-konsep yang sulit jika hanya
disampaikan secara tertulis atau lisan secara visual. Bagan juga mampu memberikan
ringkasan butir-butir penting dari suatu presentasi. Dalam bagan biasanya kita menjumpai
jenis media visual lain seperti gambar, diagram, atau lambang-lambang verbal.
Langkah-langkah pembelajaran menggunakan Flip Chart adalah sebagi berikut : (1) guru
menyiapkan beberapa lembar flip chart kemudian di gantung di depan kelas, (2) guru lalu
menjelaskan cara menyelesaikan permasalahan menggunakan flip chart tersebut tersebut, (3)
siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil yang beranggotakan 4 – 5 orang siswa, (4)
tiap kelompok kemudian dibagikan LKS dan beberapa soal untuk dikerjakan, (5) setiap
kelompok mengerjakan LKS yang diberikan dan beberapa soal yang berkaitan dengan
materi, (6) siswa lalu mempresentasekan hasil kerja kelompoknya di depan kelas, (7) guru
bersama siswa bersama-sama menyimpulkan materi yang diberikan.
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2.3. Hasil Belajar Matematika
Hasil dalam kamus besar bahasa Indonesia (2009 : 310) berarti sesuatu yang diadakan,
dibuat, dijadikan, oleh usaha. Secara umum, hasil belajar dibagi menjadi tiga, yaitu a)
keterampilan dan kebiasaan, b) pengetahuan dan pengertian, c) sikap dan cita-cita, yang
masing-masing golongan dapat diisi dengan bahan yang ada pada kurikulum sekolah. Hasil
belajar matematika merupakan akumulasi tingkat pemahaman siswa atas materi pelajaran
dalam waktu tertentu selama proses pembelajaran matematika baik di dalam ruangan
maupun di luar ruangan pada kelas. Hasil belajar memiliki peranan yang sangat pokok dalam
proses pembelajaran. Hasil belajar menjadi indikator yang digunakan untuk mengetahui
tingkat keberhasilan suatu proses pembelajaran bagi siswa. Sardiman (2007 : 51)
berpendapat bahwa hasil belajar yang dicapai selalu memunculkan pemahaman atau
pengertian atau menimbulkan reaksi atau jawaban yang dapat dipahami dan diterima oleh
akal.
Jadi, hasil belajar matematika siswa adalah nilai yang dicapai oleh siswa melalui evaluasi
materi pelajaran matematika yang diberikan oleh guru setelah melalui proses pembelajaran
matematika dalam kurung waktu tertentu.

3. Metodologi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen menggunakan tiga kelompok sampel. Dua
kelompok memperoleh perlakuan eksperimen. Satu kelompok menggunakan media kartu
variable.Satu kelompok menggunakan media flip chart. Sedangkan satu kelompok lainnya
sebagai kontrol.
Penelitian ini dilakukan pada kelas VIII SMP Negeri 4 Kendari pada materi Sistem
Persamaan Linear Dua Variabel. Sampel dalam penelitian diperoleh melalui teknik random
kelas yaitu pemilihan secara random 3 kelas dari 9 kelas paralel yang memiliki kemampuan
yang sama (homogen).
Penelitian ini menggunakan Post-Test Only Control Group Design, dimana responden benarbenar dipilih secara random dan diberi perlakuan serta ada kelompok pengontrolnya.
Data yang dikumpulkan adalah lembar pengamatan bertujuan untuk mengontrol setiap
tindakan yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam kelas selama proses pembelajaran
berlangsungdan data berupa tes hasil belajar yang diberikan pada akhir pembelajaran. Data
penelitian dianalisis untuk menguji hipotesis dengan menggunakan analisis varians satu arah
/ One Way Anova.

4. Hasil dan Pembahasan
4.1. Hasil
Hasil pengamatan terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan penerapan
media kartu variabel pada materi sistem persamaan linear dua variabel, pada pertemuan
pertama terlaksana sudah cukup baik meskipun terdapat beberapa kekurangan terutama pada
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saat membuka pelajaran dan menggunakan kartu variabel. Kekurangan ini dapat diperbaiki
pada pertemuan kedua hingga pertemuan terakhir. Berdasarkan pengamatan pada kelas ini,
dapat dilihat bahwa proses pembelajaran berjalan dengan efektif apabila ditinjau dari
keaktifan siswa dan ketercapaian pelaksanaan tujuan pembelajaran, khususnya pada tiap
pertemuan.
Hasil pengamatan terhadap guru di kelas yang diajar menggunakan media flip chart, kegiatan
awal, kegiatan inti, hingga kegiatan penutup dilaksanakan dengan baik. Kekurangan yang
diperoleh pada pertemuan pertama ini tidak terlalu banyak. Namun demikian, dari
pengamatan pada siswa diperoleh hasil yang cukup berbeda karena aspek pengamatan yang
dilaksanakan meskipun terlaksana, namun tidak terlaksana dengan baik. Sehingga
ketercapaian pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan pertama hanyalah sebesar 75% saja.
Pada pertemuan kedua, kekurangan yang dialami pada pertemuan pertama diperbaiki di
pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini ketercapaian mencapai 80%. Berangsur
membaik pada pertemuan ketiga hingga pertemuan ke enam dengan merujuk pada keaktifan
siswa dalam aspek pengamatan pembelajaran. Berdasarkan pengamatan pada kelas ini, dapat
dilihat bahwa proses pembelajaran juga berjalan dengan efektif apabila ditinjau dari
keaktifan siswa dan ketercapaian pelaksanaan tujuan pembelajaran, khususnya pada tiap
pertemuan.
Hasil analisis deskriptif hasil belajar siswa dari ketiga kelompok kelas dapat dilihat pada
Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Deskriptif Hasil Belajar
Aspek

Kartu Variabel

Flip Chart

Kontrol

Rerata
St. Dev

65.07
13.71

51.70
13.82

41.51
14.38

Min

36.67

22.67

14.00

Max

88.67

81.33

77.33

N

36

38

38

Analisis inferensial dipakai untuk menguji masing-masing hipotesis kerja (H1). Sebelum
melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas untuk mengetahui
kenormalan data menggunakan Uji Kolomogorov-Smirnov kemudian dilanjutkan dengan
pengujian sifat homogen dengan menggunakan statistic uji Levene. Olahan data dibantu
dengan aplikasi statistik SPSS.
Tabel 2. Uji Normalitas Data
Aspek

Kartu Variabel

Flip Chart

Kontrol

Kol -Smirno (Z)
Asymp. Sig

0.567
0.905

0.684
0.737

0.587
0.881
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Hasil uji normalitas data dengan menggunakan analisis statistik Kolmogorov-Smirnov
menunjukkan ketiga kelompok kelas berdistribusi normal
Tabel 3. Uji Homogenitas Data
Levene Statistic

df1

df2

Sig.

0.257

2

109

0.774

Hasil uji homogenitas data dengan menggunakan analisis statistik Levene - Test
menunjukkan bahwa ketiga kelompok kelas homogen. Selanjutnya dilakukan pengujian
hipotesis sebagai berikut:
Hipotesis Pertama
Ada perbedaan yang signifikan antara penerapan media kartu variabel, media flip chart dan
pembelajaran konvensional (tanpa media) terhadap hasil belajar matematika siswa pada
materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel pada siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Kendari.
Secara statistik dapat dituliskan menjadi:
H0 : µ1 = µ2 = µ3 (Tidak ada perbedaan /semua sama)
H1 : Ada yang berbeda atau lebih efektif
sil analisis varians dalam kelas, antar kelas, dan varians total dapat terlihat pada hasil analisis
varians satu arah/jalur sebagai berikut.
Tabel 4. Anova Hipotesis Pertama
Aspek

df

Between
Groups
Within Groups

109

Total

111

2

Mean Square

F

5153.2

26.3

Sig
0.000

195.44

Tabel Anova di atas menyajikan ringkasan hasil perhitungan teknik anava yang berupa,df,
mean kuadrat masing-masing untuk sumber variasi antarkelompok/ antarkelas (Between
Groups) dan dalam kelompok/ kelas (Within Groups), serta nilai F sebesar 26.3 dengan
signifikansi (Sig.) 0,000. Karena F0 = 26.3 lebih besar dari nilai Ftabel = 3.08, maka H0
ditolak. Hal ini berarti bahwa secara signifikan rata-rata hasil belajar dari ketiga kelas
tersebut tidak semuanya sama atau paling tidak ada dua kelas yang mempunyai rata-rata
hasil belajar yang berbeda secara signifikan. Atau dengan melihat probabilitasnya sebesar
0,000 lebih kecil dari nilai probbabilitas α = 0.05 sehingga H0 ditolak. Dengan demikian, ttest (uji-t) untuk uji perbedaan keefektifan secara terpisah perlu dilakukan, karena secara
signifikan ada perbedaan varians antar kelompok maupun dalam kelompok.
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Hipotesis Kedua
"Pembelajaran matematika dengan media kartu variabel lebih efektif daripada pembelajaran
konvensional (tanpa media) terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi Sistem
Persamaan Linear Dua Variabel pada siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Kendari.” Secara
statistik dapat dituliskan menjadi:
H0 : µ1 = µ3

lawan

H1 : µ1 > µ3

Berdasarkan hasil uji t berpasangan antara kelas dengan media kartu variabel dan kelas
konvensional (tanpa media) diperoleh signifikansi 0.000 lebih kecil dari α = 0.05 maka H0
ditolak. Hal ini berarti bahwa penerapan media kartu variabel lebih efektif dari penerapan
pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi sistem
persamaan linear dua variabel di kelas VIII SMP Negeri 4 Kendari.
Hipotesis Ketiga
“Pembelajaran matematika dengan media flip chart lebih efektif daripada pembelajaran
konvensional (tanpa media) terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi Sistem
Persamaan Linear Dua Variabel pada siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Kendari.” Secara
statistik dapat dituliskan menjadi:
H0 : µ2 = µ3

lawan

H1 : µ2 > µ3

Berdasarkan hasil uji t berpasangan antara kelas dengan media flip chart dan kelas
konvensional (tanpa media) diperoleh signifikansi 0.005 lebih kecil dari α = 0.05 maka H0
ditolak. Hal ini berarti bahwa penerapan media flip chart lebih efektif dari penerapan
pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi sistem
persamaan linear dua variabel di kelas VIII SMP Negeri 4 Kendari.
Hipotesis Keempat
“Pembelajaran matematika dengan media kartu variabel lebih efektif daripada pembelajaran
matematika dengan media flip chart terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi
Sistem Persamaan Linear Dua Variabel pada siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Kendari.”
Secara statistik dapat dituliskan menjadi:
H0 : µ1 = µ2

lawan

H1 : µ1 > µ2

Berdasarkan hasil uji t berpasangan antara kelas dengan media kartu variabel dan kelas
dengan media flip chart diperoleh signifikansi 0.000 lebih kecil dari α = 0.05 maka H0
ditolak. Hal ini berarti bahwa penerapan media kartu variabel lebih efektif dari penerapan
media flip chart terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi sistem persamaan linear
dua variabel di kelas VIII SMP Negeri 4 Kendari.
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4.2. Pembahasan
Pembelajaran pada kelas dengan menerapkan media kartu variabel pada materi sistem
persamaan linear dua variabel. Proses pembelajaran ini dilakukan dengan pemberian
pemahaman konsep atau materi oleh guru dalam bentuk LKS, setelah sebelumnya diberikan
praktek atau simulasi dengan menggunakan kartu variabel. Dalam proses pembelajaran, guru
memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba sendiri menyelesaikan suatu
permasalahan yang berkaitan dengan materi dengan menggunakan kartu variabel. Dalam
proses pembelajaran di kelas ini, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dengan tiap
kelompok beranggotakan 5 – 6 orang siswa. Kemudian pada tiap kelompok diberikan LKS
untuk dikerjakan secara berkelompok. Setelah semua kelompok telah mengerjakan LKS
yang diberikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, beberapa kelompok tampil di depan
kelas untuk mempresentasekan hasil kerja kelompoknya untuk ditanggapi oleh kelompok
lain.
Pembelajaran pada kelas dengan menerapkan media flip chart pada materi sistem persamaan
linear dua variabel. Proses pembelajaran ini juga dilakukan dengan pemberian pemahaman
konsep atau materi oleh guru dalam bentuk LKS. Yang membedakan dengan kelas
eksperimen pertama yaitu pada kelas eksperimen ini guru masih terkesan aktif dalam
memberikan materi pelajaran, sedangkan pada kelas eksperimen sebelumnya siswa yang
aktif dengan praktek menggunakan kartu variabel. Dalam proses pembelajaran, guru
menjelaskan inti dari materi yang sudah disiapkan sebelumnya dalam bentuk bagan jepit
(flip chart) berupa kertas karton yang disusun secara sistematis. Jadi, penggunaan papan tulis
oleh guru sangat minim, dan hanya digunakan untuk memberikan contoh tambahan yang
tidak termuat dalam flip chart serta untuk siswa dalam mengerjakan soal latihan yang
diberikan oleh guru di depan kelas. Dalam proses pembelajaran di kelas ini, siswa juga
dibagi menjadi beberapa kelompok dengan tiap kelompok beranggotakan 5 – 6 orang siswa.
Kemudian pada tiap kelompok diberikan LKS untuk dikerjakan secara berkelompok. Setelah
semua kelompok telah mengerjakan LKS yang diberikan sesuai dengan waktu yang
ditetapkan, beberapa kelompok tampil di depan kelas untuk mempresentasekan hasil kerja
kelompoknya untuk ditanggapi oleh kelompok lain.
Berdasarkan hasil analisis, media kartu variabel lebih efektif dibandingkan dengan media
flip chart dan pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar matematika siswa karena
pembelajaran yang menerapkan media ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih
aktif dalam proses pembelajaran dengan mencoba sendiri menyelesaikan suatu permasalahan
dalam bentuk simulasi atau praktek sehingga siswa dapat menguasai konsep secara lebih
efektif.
Media flip chart juga lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Hal ini
dapat dilihat dari nilai rata-rata hasil belajar matematika siswa pada kelas yang diajar dengan
menggunakan media flip chart yang lebih tinggi dari nilai rata-rata hasil belajar matematika
siswa pada kelas yang diajar dengan pembelajaran konvensional, meskipun tidak jauh
berbeda. Karena kecilnya perbedaan ini, maka dapat dikatakan bahwa media kartu variabel
lebih efektif dibandingkan dengan media flip chart terhadap hasil belajar matematika. Tidak
terlalu besarnya perbedaan rata-rata antara kelas flip chart dengan kelas konvensional
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mungkin disebabkan oleh beberapa faktor lain selain penerapan media tersebut. Secara
proses, pembelajaran antara kelas flip chart dengan kelas konvensional tidak terlalu berbeda.
Penerapan media kartu variabel lebih efektif terhadap hasil belajar matematika siswa SMP
Negeri 4 Kendari dibandingkan dengan media flip chart dan pembelajaran konvensional
pada materi sistem persamaan linear dua variabel dan penerapan media flip chart juga lebih
efektif dibandingkan dengan pembelajaran konvensional terhadap terhadap hasil belajar
matematika siswa SMP Negeri 4 Kendari pada materi sistem persamaan linear dua variabel.

5. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara penerapan media kartu variabel, media flip
chart dan pembelajaran konvensional (tanpa media) terhadap hasil belajar matematika
siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Kendari pada materi sistem persamaan linear dua
variabel.
2. Media kartu variabel lebih efektif dari media flip chart terhadap hasil belajar matematika
siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Kendari pada materi sistem persamaan linear dua
variabel.
3. Media kartu variabel lebih efektif dari pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar
matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Kendari pada materi sistem persamaan linear
dua variabel.
4. Media flip chart lebih efektif dari pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar
matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Kendari pada materi sistem persamaan linear
dua variabel
Saran yang dapat diberikan sebagai berikut:
1. Dalam proses pembelajaran, diharapkan guru mampu media pembelajaran yang tepat,
efektif dan menarik yang sesuai dengan materi pembelajaran dalam rangka menunjang
ketercapaian indikator dan penguasaan kompetensi dasar dari materi tersebut.
2. Bagi guru matematika yang akan mengajarkan materi Sistem Persamaan Linear Dua
Variabel diharapkan lebih memberi peran aktif terhadap siswa sehingga siswa dapat
lebih memahami konsep dan aplikasi materi yang diajarkan. Sebagai alternatif, media
kartu variabel membantu siswa agar lebih aktif melalui simulasi atau praktek dalam
menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan materi. Begitu pula media flip chart
yang membantu guru dalam mengefisienkan papan tulis sehingga alokasi waktu dapat
digunakan untuk membimbing siswa dalam menyelesaikan soal-soal latihan.
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