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Abstrak. Pakan Patil merupakan suatu metode pembelajaran dengan menggunakan
papan kuartil. Patil dibuat melalui tahapan proses penelitian pengembangan, yakni
preliminary study dan formative evaluation, Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh
alat peraga yang valid dan praktis, serta memiliki efek potensial terhadap pemahaman
konsep matematika terutama pada materi nilai letak kuartil data tunggal. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Patil dalam pembelajaran sangat efektif
dalam membantu peserta didik memahami konsep nilai letak pada data tunggal, serta
praktis dalam penggunaannya. Dengan demikian Patil yang dihasilkan merupakan alat
peraga yang valid dan praktis, serta memiliki efek potensial terhadap pemahaman
konsep pada materi kuartil data tunggal terhadap peserta didik.
Kata Kunci. Kuartil, Papan Kuartil, Pembelajaran Matematika
Pakan Patil is a method that learning using board of quartiles. Patil made through stages
of proceeding in development research, there are preliminary study and formative
evaluation. This research aims to obtain a props that valid and practically, and also
having the effect potential to a mathematical conception of understanding especially on
any material value quartiles on single data The research results show that by using Patil
in learning is very effective in helping students understanding the concept of the value
of single data, as well as practical in its use. Thus Patil produced is valid props and
practical, and has an effect on the potential understanding of matter quartiles on single
data to student.
Keywords: Quartiles, Quartile’s board, Mathematics Learning

1. Pendahuluan
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang perlu diberikan kepada semua peserta
didik sebagai dasar untuk membekali mereka dapat mempunyai kompetensi menunjukkan
sikap logis, kritis, analitis, kreatif, cermat dan teliti, bertanggung jawab, tidak mudah
menyerah, memiliki sikap terbuka dan bekerja sama sebagaimana yang tercantum dalam
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud Nomor 21 tahun 2016).
Berdasarkan Permendikbud tersebut, melalui pelajaran matematika diharapkan peserta didik
mempunyai kemampuan (1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan
antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan
tepat dalam memecahkan masalah, (2) menggunakan penalaran pada pola sifat, menyusun
bukti atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika, (3) memecahkan masalah yang
meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model mateamatika, menyelesaikan
model dan menafsirkan solusi yang diperoleh, (4) mengkomunikasikan gagasan dengan
simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk menjelaskan keadaan atau masalah, dan (5)
memiliki sifat menghargai kegunaan matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam
memecahkan masalah.
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Berbagai usaha dapat dilakukan untuk mengimplementasikan harapan tersebut, antara lain
adalah dengan membuat sistem pembelajaran matematika di sekolah menjadi lebih menarik,
diantaranya dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat untuk menyampaikan
materi matematika. Pemilihan media pembelajaran didasarkan pada hasil analisis yang
tajam terhadap berbagai faktor, diantaranya adalah tujuan pembelajaran peserta didik
(Ozogul dalam Asyhar, 2011).
Dalam penelitian ini, media yang peneliti gunakan adalah alat peraga papan kuartil (Patil)
dengan tujuan peserta didik dapat memahami konsep kuartil pada datan tunggal. Selama ini
kuartil merupakan salah satu materi yang sulit bagi peserta didik terlihat dari hasil ulangan
harian yang diberikan rata-rata 80% di bawah KKM. Setelah penelti analisis, kesalahan
banyak terjadi pada perumusan, terutama pada kuartil atas dan kuartil bawah. Hal ini
disebabkan kurangnya pemahaman konsep peserta didik terhadap materi kuartil.
Selain kurangnya pemahaman konsep, rendahnya nilai peserta didik dapat juga disebabkan
karena metode pembelajaran yang peneliti gunakan kurang menarik sehingga pembelajaran
menjadi kurang bermakna. Peneliti hanya menjelaskan secara abstrak mengenai kuartil
dengan memanfaatkan media spidol dan papan tulis saja. Pembelajaran yang dilakukan
kurang berorientasi pada peserta didik.
Pemahaman konsep merupakan salah satu kecakapan atau kemahiran matematika yang
diharapkan dapat tercapai dalam belajar matematika, yakni dengan menunjukkan
pemahaman konsep matemtika yang dipelajarinya, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan
mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien dan tepat dalam
pemecahan masalah (Kesumawati, 2008:229). Salah satu konsep yang perlu dikuasai oleh
peserta didik adalah mengenai statistik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Murtiyasa
(2015:35) bahwa statistik dan analisis data merupakan salah satu konsep yang harus dikuasai
terkait dengan kurikulum matematika sekolah.
Salah satu upaya yang peneliti lakukan adalah dengan mengembangkan alat peraga Patil
yang kemudian digunakan dalam pembelajaran matematika. Patil peneliti kembangkan
melalui tahapan penelitian pengembangan (development research), yakni preliminary study
(tahap persiapan dan pendesainan materi) dan formative evaluation (evaluasi dan tahap
revisi) yang menghasilkan produk inovasi berupa alat peraga yang bernama Patil (Papan
Kuartil). Melalui Patil ini peneliti berharap pembelajaran matematika menjadi lebih
bermakna, dan peserta didik dapat memahami konsep kuartil dengan baik.

2. Landasan Teori
2.1. Pembelajaran Matematika
Pembelajaran identik dengan pengajaran suatu kegiatan dimana guru mengajar atau
membimbing anak. Pembelajaran merupakan interaksi mengajar dan belajar, berlangsung
sebagai suatu proses yang saling mempengaruhi dalam bentuk hubungan interaksi antara
guru dan peserta didik. Proses pengajaran berlangsung dalam situasi belajar mengajar yang
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mengandung faktor-faktor yang saling berhubungan, yakni tujuan mengajar, peserta didik
yang belajar, guru yang mengajar, bahan yang diajarkan, metode mengajar, dan alat bantu
mengajar (Hamalik, 2011:34).
Dalam kegiatan belajar matematika pastilah terdapat tujuan, terkait kompetensi yang harus
dimiliki oleh peserta didik berdasarkan Permendikbud No 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi
Pendidikan Menengah, antara lain menunjukkan sikap logis, kritis, analitis, kreatif, cermat
dan teliti, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan
masalah. Selain itu juga memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika , serta
sikap kritis yang terbentuk melalui pengalaman belajar, memiliki sikap terbuka, objektif,
menghargai karya teman dalam interaksi kelompok, membandingkan dan menilai
keefektifan berbagai metoda penyajian data, memberi estimasi dengan menggunakan
perhitungan mental dan sifat-sifat aljabar visualisasi geometris, dan data statistik.
Menurut Hariyanto (2011:9), belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk
memperoleh pengetahuan, meningkakan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan
mengokohkan kepribadian. Belajar dimaknai sebagai kegiatan aktif peserta didik dalam
membangun makna atau pemahaman tanggung jawab untuk menciptakan situasi yang
mendorong prakarsa, motivasi dan tanggung jawab peserta didik. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa belajar akan efektif jika menggunakan metode belajar yang tepat, guru
mampu mengarahkan peserta didiknya untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan
berbagai inovasi pembelajaran.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan matematika merupakan pelajaran yang penting dan
tujuan mata pelajaran matematika harus dicapai melalui pembelajaran matematika. Salah
satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan berbagai inovasi pembelajaran
diantaranya menggunakan media pembelajaran. Banyak media yang dapat digunakan untuk
belajar, antara lain alat peraga yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan peserta
didik.
Kenyataannya dalam kurikulum atau silabus, materi bahan ajar hanya dituliskan secara garis
besar dalam bentuk materi pokok. Dengan demikian, menjadi tugas guru untuk menjabarkan
materi pokok tersebut sehingga menjadi bahan ajar yang lengkap, dan dapat dipelajari
dengan baik oleh peserta didik. Dalam penjabaran materi pokok harus disesuaikan dengan
tuntutan kurikulum yang digunakan maupun kompetensi yang akan dicapai.

2.2. Media dalam Pembelajaran dan Perannya dalam KBM
Media merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pembelajaran yang dapat
dipandang sebagai salah satu alternatif dalam membantu pencapaian tujuan pembelajaran
(Asyhar, 2011:18). Media belajar merupakan bagian dari sumber belajar berupa pesan,
orang, bahan, alat, teknik dan lingkungan yang berfungsi memperjelas penyajian pesan,
dalam hal ini tujuan pembelajaran. Media dapat sengaja dirancang sedemikian rupa untuk
tujuan pembelajaran. Manfaat umum media pembelajaran antara lain menyeragamkan
penyampaian materi, pembelajaran menjadi jelas dan menarik, proses pembelajaran menjadi
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lebih interaksi (Aqib, 2013: 50). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa media dalam
pembelajaran merupakan alat penyampai pesan berupa tujuan pembelajaran agar menjadi
jelas yang digunakan dalam proses pembelajaran.
Pemilihan media yang akan digunakan didasarkan pada hasil analisis yang tajam terhadap
berbagai faktor, diantaranya tujuan, peserta didik, metode pembelajaran, dan kemampuan
teknologi yang tersedia, sehingga media yang digunakan tepat sasaran dan sesuai dengan
keperluan (Ozogul dalam Ahsyar, 2011:80). Berdasarkan fungsinya media dapat berbentuk
alat peraga yang mengandung ciri-ciri konsep yang akan dipelajari. Fungsi utama dari alat
peraga adalah untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep abstrak supaya
peserta didik mampu menangkap arti yang sebenarnya dari konsep tersebut (Suharjana,
2009:3).
Untuk meningkatkan pembelajaran dan pemahaman peserta didik terkait materi nilai letak
kuartil diperlukan bantuan media pembelajaran berupa alat peraga. Salah satu alat peraga
yang dapat digunakan adalah papan kuartil (Patil). Patil merupakan, sepotong papan yang
dibagi menjadi empat bagian dan di atasnya disusun angka-angka yang berurutan dan
digunakan dalam pembelajaran materi kuartil seperti terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Papan Kuartil
Bahan papan yang peneliti gunakan berupa asbes, maupun papan triplek. Sedangkan kartu
bilangan dibuat dari map plastik yang tidak terpakai. Patil tersebut dibuat oleh peserta didik
dengan bimbingan dari peneliti. Kompetensi yang diharapkan dari penggunaan Patil ini
adalah peserta didik dapat memahami konsep kuartil untuk data tunggal.
Patil dapat membantu peserta didik memahami konsep kuartil suatu data tunggal dalam
pembelajaran matematika, yakni dengan menyusun sekumpulan angka yang berurutan
sedemikian hingga terdapat angka-angka yang letaknya berada pada garis bagi maupun
diantara garis bagi. Peserta didik melakukan pengamatan terhadap posisi angka-angka yang
terletak di sekitar garis bagi. Angka-angka tersebut ada yang terletak tepat pada garis bagi
maupun diantaranya. Apabila terdapat angka yang terletak pada garis bagi, maka angka
tersebut merupakan nilai kuartil yang dimaksud, namun apabila terletak diantara, maka nilai
kuartil merupakan nilai rata-rata dari kedua angka tersebut. Dengan demikian melalui
pengamatan terhadap angka-angka yang telah tersusun tersebut, peserta didik dapat
menemukan sendiri konsep kuartil data tunggal.
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3. Metodelogi Penelitian Perancangan Patil (Papan Kuartil)
Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan (development research), yang
melalui dua tahap, yakni preliminary study dan formative evaluation. produk yang dihasilkan
berupa alat peraga yang diberi nama Patil (Papan Kuartil) yang telah melalui tahap-tahap
preliminary study dan formative evaluation.
Pada tahap preliminary study, peneliti melakukan analisis SK dan KD mengenai materi
kuartil, merancang lembar aktivitas peserta didik dalam bentuk lembar kerja dan alat peraga
berupa papan kuartil terkait dengan tujuan pembelajarannya.
Pada tahap formative evaluation, uji coba pertama dilakukan pada kelompok kecil yang
bukan merupakan subjek penelitian, setelah dilakukan perbaikan selanjutnya diujicobakan
pada subjek penelitian untuk mengukur validasi, kepraktisan, dan keefektifan Patil. Untuk
mengetahui valid tidaknya produk yang dihasilkan, peneliti melakukan wawancara pada
validator, yakni guru lainnya yang berkompeten pada pengembangan alat peraga. Sedangkan
untuk mengetahui kepraktisannya diperoleh dari penilaian guru dan peserta didik, dan untuk
mengetahui keefektifan alat, peneliti melakukan evaluasi terhadap hasil prestasi belajar
peserta didik. .

4. Hasil dan Pembahasan
Proses perancangan papan kuartil sebagai prototype 1, peneliti lakukan di kelas yang bukan
menjadi subjek penelitian. Peserta didik melakukan aktivitas sesuai dengan petunjuk yang
terdapat dalam lembar kerja yang telah peneliti rancang sebelumnya. Lembar kerja tersebut
berisi langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh peserta didik dalam rangka proses
menggiring peserta didik menemukan konsep kuartil data tunggal. Alat dan bahan yang
diperlukan adalah papan dan kartu bilangan. Seiring dengan itu, peneliti melakukan proses
validasi melalui wawancara dengan teman sebaya terhadap produk yang dihasilkan. Dari
hasil wawancara, peneliti memperoleh informasi mengenai kelemahan dan kelebihan
prototype 1. Adapun keputusan revisi berdasarkan hasil wawancara dengan teman sebaya
dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Keputusan Revisi Berdasarkan Komentar/Saran Validator
Komentar/Saran
Bahan Patil yang digunakan sebaiknya
dari triplek saja, karena lebih ringan
Kartu bilangan sebaiknya ditempel di
atas Patil

Keputusan Revisi
Saran diterima
Saran diterima

Seiring dengan uji validasi, untuk melihat kepraktisan prototype 1 dilakukan dengan uji coba
produk kepada kelompok yang bukan menjadi subjek penelitian. Adapun langkah-langkah
yang harus dilakukan adalah peserta didik diminta untuk menyiapkan papan yang berbahan
asbes dan triplek, serta kartu bilangan yang dibutuhkan, kemudian membagi papan menjadi
empat bagian dan memberi tanda terhadap garis bagi yang terbentuk dengan
.
Selanjutnya menyusun kartu-kartu bilangan ke atas papan tersebut secara urut dari nilai
terkecil sampai terbesar, kemudian melakukan pengamatan terhadap letak kartu bilangan
terhadap garis bagi, seperti terlihat pada Gambar 2.
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Gambar 2. Aktivitas Peserta Didik
Selain itu, peneliti melakukan pengamatan selama proses pembelajaran untuk melihat
kevalidan dan kepraktisan produk yang dihasilkan, seperti terlihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Proses Observasi
Peneliti mengamati proses pembelajaran dengan menggunakan Patil, sebagai prototype 1,
yang telah dibuat oleh peserta didik, guna mengetahui keefektifan Patil, dan juga
kepraktisannya dalam membantu peserta didik memahami konsep nilai letak kuartil pada
data tunggal. Pengamatan diawali dengan proses pembuatan Patil yang dilakukan oleh
peserta didik sampai dengan penyusunan kartu bilangan di atas papan tersebut. Bahan yang
digunakan untuk membuat Patil adalah asbes dan triplek. Peneliti melakukan pengamatan
terhadap kelompok yang menggunakan bahan asbes mapun triplek. Sebagaimana yang
diketahui, asbes dan triplek mempunyai sifat bahan yang keras, oleh karenanya menyulitkan
peserta didik untuk membagi dan membawa papan tersebut.
Peneliti juga melakukan pengamatan terhadap penggunaan kartu bilangan yang digunakan.
Kartu-kartu bilangan yang terbuat dari bahan plastik memudahkan peserta didik dalam
bekerja, mengatur susunan-susunan angka secara terurut, namun karena tidak ditempel
menyebabkan mereka kesulitan untuk memperlihatkan hasil kerjanya pada saat presentasi di
depan kelas. Hal ini disebabkan kartu-kartu tersebut menjadi berserakan tatkala papan
kuartil diperlihatkan kepada kelompok yang lain.
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Selain itu peneliti melakukan refleksi bersama peserta didik terkait bahan dan penggunaan
Patil. Proses refleksi ini menghasilkan pendapat peserta didik yang menyatakan bahwa bahan
yang digunakan sulit untuk ditemukan, dipotong, dan dibawa, bahkan mereka kesulitan
untuk membagi papan tersebut menjadi empat bagian yang sama. Untuk membagi papan
tersebut, mereka harus menggunakan alat bantu berupa penggaris, kemudian mengukur
panjang papan yang digunakan dan dibagi empat yang hasilnya diberi tanda kuartil. Mereka
juga menemukan kesulitan mencari map yang tidak terpakai untuk digunakan membuat
kartu-kartu bilangan tersebut. Meskipun demikian bahan yang digunakan kokoh sehingga
memudahkan dalam penyusunan kartu bilangan di atasnya, hanya saja sulit untuk
dipindahkan karena kartu-kartu bilangan tersebut menjadi berserakan.
Berdasarkan hasil yang diperoleh pada uji validasi dan kepraktisan seperti yang diuraikan
sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa prototype 1 belum valid dan praktis.
Komentar/saran dari validator maupun peserta didik, peneliti gunakan sebagai acuan untuk
memperbaiki produk yang dihasilkan menjadi prototype 2.
Prototype 2 yang dihasilkan diujicobakan kepada subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti
juga melakukan uji keefektifannya. Patil yang kedua terbuat dari kertas manila, bahan yang
sifatnya lentur. Setelah dilakukan uji coba dan melalui proses observasi, mulai tampak
kevalidan dan kepraktisan prototype 2, yakni bahan kertas yang digunakan untuk papan
kuartil bersifat lentur sehingga memudahkan peserta didik membaginya menjadi empat
bagian, cukup dengan cara dilipat dan dari hasil lipatan tersebut memudahkan juga dalam
memberi tanda setiap kuartil. Selain itu dengan bahan kertas yang digunakan memudahkan
peserta didik membawanya. Kartu-kartu bilangan disusun dengan cara ditempel di atas
papan tersebut, sehingga memudahkan peserta didik mempresentasikan hasil kerjanya di
depan kelas. Proses pengembangan prototype 2 agar lebih valid dan praktis dapat dilihat
pada Gambar 4.

Gambar 4. Proses Kevalidan dan Kepraktisan Prototype 2.
Dari gambar 4 terlihat peserta didik membuat kartu bilangan dan Patil, yang aktivitasnya
sesuai dengan langkah-langkah yang peneliti rancang dalam lembar aktivitas. Adapun
langkah-langkah tersebut antara lain membuat kartu bilangan yang berbentuk persegi dan
membuat papan kuartil berbentuk persegi panjang, kemudian dibagi menjadi empat bagian,
lalu memberi tanda pada garis bagi dengan kuartil. Selama proses pengembangan prototype
2 tampak peserta didik tidak mengalami kesulitan dibandingkan dengan sebelumnya. Bahan
Patil yang digunakan memudahkan mereka dalam bekerja maupun memahami konsep kuartil
data tunggal. Melalui proses bimbingan guru, peserta didik dapat menemukan sendiri
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konsep nilai letak kuartil pada data tunggal. Adapun hasil prototype 2 dapat dilihat pada
Gambar 5.

Gambar 5. Prototype 2.
Melalui pengamatan pada kartu bilangan yang disusun di atas Patil, dilihat dari letaknya
terhadap garis bagi, peserta didik digiring untuk menentukan nilai letak kuartil. Adapun
posisi kartu bilangan terhadap garis bagi yang ditemukan oleh peserta didik adalah, ada kartu
bilangan yang terletak tepat pada garis bagi, dan ada juga kartu bilangan yang terletak
diantara garis bagi. Peserta didik telah ditanamkan konsep bahwa apabila kartu bilangan
terletak tepat pada garis bagi, maka nilai kartu itu merupakan nilai kuartil yang dimaksud,
dan jika kartu bilangan terletak diantara garis bagi, maka nilai kuartil ditentukan dengan cara
menghitung nilai rata-rata dari nilai angka pada kedua kartu bilangan tersebut. Dalam
pembelajaran, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas,
seperti terlihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Perwakilan Kelompok Mempresentasikan Jawaban Hasil Diskusi
Hasil yang ditampilkan oleh perwakilan kelompok ditanggapi oleh kelompok yang lain,
sehingga dapat dilihat tingkat pemahaman konsep yang diperoleh dari materi yang dipelajari.
Setelah peserta didik memahami konsep kuartil data tunggal dengan baik, guru meminta
perwakilan setiap kelompok maju ke depan kelas untuk menyelesaikan masalah yang akan
diberikan oleh guru, dan yang lainnya menyelesaikan masalah tersebut dari bangkunya
masing-masing, seperti terlihat pada Gambar 7. Hal ini dilakukan dalam rangka menguji
keefektifan dari prototype 2 yang dihasilkan.
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Gambar 7. Proses Pengujian Pemahaman Konsep.
Setelah delegasi kelompok menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru, mereka
diminta berbalik badan membelakangi papan tulis, kemudian menyimak tanggapan hasil
kerjanya dari peserta yang ada di bangku. Dari hasil jawaban yang diperoleh,masih ada
peserta didik yang keliru dalam menentukan nilai telak kuartil, kesalahan ini dikarenakan
yang bersangkutan lupa melakukan pengurutan data terlebih dahulu, seperti terlihat pada
Gambar 8.

Gambar 8. Hasil Jawaban Perwakilan Kelompok
Setelah ditemukan kesalahan yang terjadi, peneliti meminta peserta didik untuk
memperbaikinya. Di akhir pembelajaran peneliti melakuan tes berupa soa uraian mengenai
nilai letak kuartil data tunggal kepada peserta didik secara individu. Tes ini peneliti lakukan
untuk menguji keefektifan dari produk akhir yang dihasilkan. Salah satu hasil jawaban tes
peserta didik dapat dilihat pada Gambar 9, dan hasilnya dapat dilihat pada Tabel 2.
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Gambar 9. Hasil Jawaban Tes Peserta Didik
Tabel 2. Hasil Tes Peserta Didik
Rentang
Jumlah
Kategori
Nilai
80 – 100
35
Sangat Baik
66 – 79
0
Baik
56 – 65
0
Cukup Baik
40 – 55
0
Kurang Baik
0 – 39
0
Tidak Baik

Dari hasil tes diperoleh 100% peserta didik memiliki nilai sangat baik, menunjukkan bahwa
tingkat pemahaman konsep peserta didik terhadap materi nilai letak kuartil data tunggal
sangat baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Patil yang dihasilkan memiliki efek
potensial terhadap pemahaman konsep peserta didik.
Berdasarkan pengamatan peneliti, pembelajaran dengan menggunakan papan kuartil dapat
membuat peserta didik memahami bahwa nilai letak kuartil terdiri dari tiga bagian, yakni
kuartil atas, kuartil tengah, dan kuartil bawah. Melalui analogi tersebut, peserta didik juga
dapat memahami nilai letak desil maupun persentil pada data tunggal.

5. Kesimpulan dan Saran
Penelitian ini menghasilkan alat peraga Patil yang valid dan praktis, serta memiliki efek
potensial terhadap pemahaman konsep matematika pada materi nilai letak kuartil pada data
tunggal. Kevalidan diperoleh dari hasil validasi yang dilakukan dengan validator,
kepraktisan diperoleh dari penilaian peneliti dan peserta didik berdasarkan hasil uji coba
kepada peserta didik, dan keefektifan terlihat dari hasil tes yang dicapai peserta didik. Patil
sangat efektif membantu peserta didik memahami konsep nilai letak kuartil pada data
tunggal. Selain itu dari proses pembagian kertas, peserta didik juga dapat memahami nilai
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letak desil maupun persentil. Pemahaman konsep ini terlihat pada saat peserta didik
membagi kertas menjadi empat bagian dan kemudian menyusun kartu-kartu bilangan ke atas
Patil tersebut secara berurutan, dan melakukan pengamatan terhadap letak kartu yang telah
disusun dengan garis bagi, dan juga terlihat dari hasil tes.
Peneliti menyarankan dalam pembelajaran matematika materi nilai letak pada data tunggal
sebaiknya menggunakan Patil karena dapat mempermudah peserta didik memahami konsep
nilai letak data tunggal. Dengan menggunakan Patil, peserta didik juga dapat memahami
konsep nilai letak pada desil dan persentil data tunggal. Patil yang digunakan biarkan dibuat
oleh peserta didik, karena dapat melatih kerja sama dalam kelompok, dan mereka mengalami
sendiri, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna.
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PENILAIAN HOTs
DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA
Sumaryanta
PPPPTK Matematika, Yogyakarta, maryanta01@gmail.com
Abstrak. Salah satu isu paling mutakhir di bidang penilaian pendidikan matematika di
Indonesia saat ini adalah penerapan penilaian Higher Order Thinking skill (HOTs).
Pada pelaksanaan ujian nasional tahun 2018 isu paling panas yang muncul adalah
adanya banyak complain terhadap sulitnya soal pada mata pelajaran matematika
karena adalah beberapa soal HOTs. Benarkah soal-soal HOTs harus sulit? Sebenarnya
apa dan bagaimana soal HOTs? Mengapa soal-soal HOTs perlu diberikan? Seperti apa
contoh soal-soal HOTs? Artikel ini merupakan hasil kajian berbagai literatur yang
berisi uraian untuk memberikan deskripsi tentang konsep penilaian HOTs beserta
contoh soalnya.
Kata kunci: Penilaian, HOTs, Matematika

1. Pendahuluan
Reformasi pendidikan matematika saat ini tengah berlangsung di berbagai negara, termasuk
Indonesia. Pembaharuan sistem penilaian berpijak pada pemikiran bahwa pendidikan
matematika seharusnya tidak hanya berorientasi pada pengetahuan dasar dan kemampuan
menampilkan keterampilan matematis yang terbatas. Penilaian matematika seharusnya lebih
difokuskan pada pengembangan kecakapan yang dapat digunakan untuk memecahkan
masalah-masalah yang tidak rutin. Penilaian pada pendidikan matematika seharusnya juga
tidak sekedar memberi informasi tentang the pupil’s degree of information and skill (Marks,
dkk., 1975). Pendidikan matematika memerlukan sistem penilaian yang mampu menjangkau
keseluruhan dinamika proses berpikir siswa.
Salah satu reformasi pembelajaran dan penilaian Indonesia saat ini diwarnai dengan
diterapkannya pembelajaran dan penilaian yang berorientasi pada Higher Order Thinking
Skill (HOTs). HOTs mulai diterapkan dalam pembelajaran dan penilaian di kelas dengan
harapan bahwa pembelajaran matematika dapat lebih mendorong pengembangan kecakapan
dan kreativitas berpikir siswa. Soal-soal HOTs juga sudah mulai digunakan dalam ujian
nasional mulai tahun 2017, dan semakin diperluas pada ujian nasional tahun 2018. Artikel ini
mencoba memberikan deskripsi konseptual dan aplikasinya dalam penilaian pembelajaran
matematika.

2. Pengertian HOTs
Higher order thinking skills (HOTs) sebenarnya bukan terminologi asing dalam pendidikan
matematika, tetapi guru perlu kehati-hatian dalam memahaminya. Terminologi HOTs
didefinisikan dengan beragam oleh para ahli. Mainali (2012: 6) mengatakan bahwa HOTs
merupakan kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif. Brookhart
(2010: 3) menyatakan bahwa HOTs berkaitan dengan tiga hal, yaitu: transfer, berpikir kritis,
dan pemecahan masalah. Transfer merupakan kemampuan siswa memanfaatkan apa yang
telah dipelajari dalam kehidupan. Berpikir kritis dimaksudkan sebagai berpikir rasional dan
reflektif serta difokuskan pada pengambilan keputusan untuk mempercayai serta melakukan
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sesuatu atau tidak. Pemecahan masalah merupakan kemampuan siswa memanfaatkan apa
yang telah dimiliki untuk memecahkan permasalahan yang sebelumnya belum ditemukan
(tidak rutin). Sedangkan The Australian Council for Educational Research (ACER; Widana,
2017) menyatakan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan proses:
menganalisis, merefleksi, memberikan argumen (alasan), menerapkan konsep pada situasi
berbeda, menyusun, menciptakan. Kemampuan berpikir tingkat tinggi bukan sekedar
kemampuan mengingat, mengetahui, atau mengulang. Kemampuan berpikir tingkat tinggi
termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah (problem solving), keterampilan berpikir
kritis (critical thinking), berpikir kreatif (creative thinking), kemampuan berargumen
(reasoning), dan kemampuan mengambil keputusan (decision making).
Selain pengertian di atas, masih cukup banyak ahli memberikan pengertiannya, seperti yang
dirangkum Goethals (2013) antara lain tersaji dalam tabel berikut.
Tabel 3. Pengertian HOTs menurut beberapa ahli
Sumber
Tahun Pengertian
King et al.
1998
Mencakup pemikiran kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan
kreatif. (Ini) diaktifkan ketika individu menghadapi
masalahyang tidak dikenal, ketidakpastian, atau dilema.
NCTM
2000
Menyelesaikan masalah tidak rutin
Anderson and
2001
Proses – analisis, evaluasi, dan mencipta
Krathwohl
Lopez and
2001
Terjadi ketika seseorang mengambil informasi baru dan
Whittington
informasi yang disimpan dalam memori dan saling
berhubungan dan/atau mengatur ulang dan memperluas
informasi ini untuk mencapai tujuan atau menemukan jawaban
yang mungkin dalam situasi yang membingungkan
Thompson, T.
2008
Pemikiran non-algoritmik.
Rajendran, N.
2008
Penggunaan pikiran yang diperluas untuk menghadapi
tantangan baru
Kruger, K.
2013
Melibatkan "pembentukan konsep, pemikiran kritis,
kreativitas / brainstorming, penyelesaian masalah, representasi
mental, penggunaan aturan, penalaran, dan pemikiran logis
(Sumber: Goethals, 2013)
Beragam pengertian HOTs di atas memberikan gambaran bahwa HOTs merupakan konsep
yang menantang dan potensial dalam konteks untuk pengembangan kecakapan berpikir
siswa. Misalkan, definisi dari King, dkk (1998) membawa pemahaman tentang HOTs
menjadi cukup luas. HOTs meliputi berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif.
Untuk mendorong kemampan berpikir tingkat tinggi siswa perlu dihadapkan pada
permasalahan yang tidak rutin, tidak biasa, atau dilematis, yang dapat memfasilitasi siswa
melakukan analisis, sintesis, dan atau berpikir lebih kreatif. Hal ini sesuai dengan definisi
HOTs yang disampaikan Anderson dan Kratwohl, yang menyatakan bahwa higher-order
thinking sebagai proses menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasikan sesuatu. HOTs
tidak sekedar kemampuan untuk memahami atau mengaplikasikan suatu konsep dalam
memecahkan suatu masalah sederhana.
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa HOTs merupakan terminologi yang mencakup
beragam kemampuan berpikir, antara lain: kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif,
metakognitif, kreatif, pemecahan masalah tidak rutin, non-algoritmatik, analisis, evaluasi,
mencipta, melibatkan "pembentukan konsep, pemikiran kritis, kreativitas/brainstorming,
penyelesaian masalah, representasi mental, penggunaan aturan, penalaran, dan pemikiran
logis, dan/atau membutuhkan pemikiran ke tingkat yang lebih tinggi daripada hanya
menyatakan kembali fakta.

3. Penilaian HOTs
Penilaian HOTs memerlukan beragam teknik dan instrumen penilaian. Instrumen yang
digunakan untuk penilaian HOTs dipilih sedemikian rupa sehingga instrumen tersebut dapat
memfasilitasi kebutuhan pemotretan kemampuan berpikir higher order siswa. Penilaian
seperti performance test, portofolio, proyek, maupun soal pilihan ganda dapat digunakan
untuk mengkur kemampuan berpikir higher-order (Ennis, 1993; dalam Abosalem, 2016).
Bentuk-bentuk soal yang beragam dalam sebuah perangkat tes (soal-soal HOTs)
sebagaimana yang digunakan dalam PISA, bertujuan agar dapat memberikan informasi yang
lebih rinci dan menyeluruh tentang kemampuan peserta tes (Kemdikbud, 2017). Hal ini
penting diperhatikan oleh guru agar penilaian yang dilakukan dapat menjamin prinsip
objektif. Artinya hasil penilaian yang dilakukan oleh guru dapat menggambarkan
kemampuan siswa sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Penilaian yang dilakukan
secara objektif, dapat menjamin akuntabilitas penilaian.
Dalam Pedoman penilaian HOTs Kemdikbud (2017) juga dijelaskan bahwa soal-soal HOTs
merupakan asesmen yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, dimana ssiwa
diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan
masalah. Permasalahan kontekstual yang dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini terkait
dengan lingkungan hidup, kesehatan, kebumian dan ruang angkasa, serta pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam pengertian tersebut
termasuk pula bagaimana keterampilan siswa untuk menghubungkan (relate),
menginterpretasikan (interprete), menerapkan (apply) dan mengintegrasikan (integrate) ilmu
pengetahuan dalam pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan permasalahan dalam konteks
nyata.
Pertanyaan atau tugas yang dapat memicu siswa untuk berpikir analitis, evaluatif, dan kreatif
dapat melatih siswa dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Budiman & Jailani, 2014).
Soal yang digunakan untuk mengukur HOTs tidak dapat sebarang soal, tetapi soal-soal yang
memiliki sifat antara lain: non algorithmic, cenderung kompleks, memiliki solusi yang
mungkin lebih dari satu (open ended approach), dan membutuhkan usaha untuk menemukan
struktur dalam ketidakteraturan. Soal-soal yang memiliki ciri-ciri tersebut akan mendorong
siswa untuk melakukan analisis, mengevaluasi, dan/atau mencipta suatu cara atau prosedur
yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi tersebut. Resnick (1987, dalam
Budiman & Jailani, 2014) menyatakan bahwa karakteristik soal HOTs antara lain: non
algoritmik, bersifat kompleks, multiple solutions (banyak solusi), melibatkan variasi
pengambilan keputusan dan interpretasi, penerapan multiple criteria (banyak kriteria), dan
bersifat effortful (membutuhkan banyak usaha).
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Meskipun banyak kajian dan penelitian tentang HOTs, tetapi sampai saat ini masih terdapat
kesalahpahaman tentang makna dari HOTs. Banyak ahli dan peneliti yang menganggap
bahwa soal HOTs dipersamakan dengan soal yang komplek atau sulit (Abosalem, 2016).
Kompleksitas mungkin memang salah satu aspek dalam HOTs, tetapi aspek tersebut bukan
satusatunya aspek, atau tidak selalu HOTs adalah sulit atau kompleks. Tingkat kesukaran
dalam butir soal tidak sama dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi (Kemdikbud, 2017).
‘Difficulty’ is NOT same as higher order thinking. Sebagai contoh, untuk mengetahui arti
sebuah kata yang tidak umum (uncommon word) mungkin memiliki tingkat kesukaran yang
sangat tinggi, tetapi kemampuan untuk menjawab permasalahan tersebut tidak termasuk
higher order thinking skills. Dengan demikian, soal-soal HOTs belum tentu soal-soal yang
memiliki tingkat kesukaran yang tinggi. Dapat saja soal tidak sulit termasuk soal HOTs
apabila untuk menyelesaikan soal tersebut siswa menggunakan keterampilan berpikir tingkat
tinggi, misal perlu melakukan analisis, sintesis, atau perlu menciptakan prosedur baru dalam
penyelesaiannya, bukan soal yang dapat diselesaikan dengan cara-cara rutin.
Soal HOTs tidak hanya dapat didesain gradasi tingkat kesukarannya, namun soal HOTs juga
dapat dikembangkan untuk beragam materi matematika. Tidak hanya materi matematika
yang masuk dalam kategori “sulit” yang dapat dibuat soal HOTs, tetapi seluruh materi. Hal
ini selaras dengan pemikiran bahwa soal HOTs tidak selalu identik dengan soal “sulit”.
Ilustrasi untuk hal ini dapat dilihat pada piramida penilaian dari de Lange (1999) berikut.

Gambar 8.1 Piramida Penilaian oleh de Lange (1999)
Pada piramida di atas, terlihat bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat
dikembangkan dan dibuat soal HOTs nya untuk seluruh domain belajar matematika, dengan
gradasi kesulitan dari mudah sampai paling sulit. Disinilah tantangan bagi setiap guru yang
akan mengembangkan dan atau melakukan penilaian HOTs. Guru harus mampu menata
pembelajaran HOTs memanfaatkan pengalaman belajar yang berjenjang, dari mudah ke sulit,
tidak harus terjebak dengan sesuatu yang segalanya harus sulit. Soal yang disusun untuk
penilaian HOTs juga dapat dibuat berjenjang, dari yang mudah sampai yang sulit. Mengukur
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HOTs tidak berarti membuat soal “sulit”. Soal yang “mudah” pun dapat didesain untuk
mengukur dan mendorong berkembangnya HOTs pada siswa.
Penilaian HOTs biasanya dilakukan untuk menilai kemampuan siswa pada ranah
menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan mengkreasi (C6)(Kemdikbud, 2017). Soal-soal
yang digunakan untuk mengukur HOTs harus disesuaikan dengan kebutuhan penilaian level
berpikir yang sesuai agar tepat sasaran. Pemilihan kata kerja operasional (KKO) untuk
merumuskan indikator soal HOTs, hendaknya tidak terjebak pada pengelompokkan KKO.
Sebagai contoh kata kerja „menentukan‟ pada Taksonomi Bloom ada pada ranah C2 dan C3.
Dalam konteks penulisan soal-soal HOTsHOTs, kata kerja „menentukan‟ dapat jadi ada pada
ranah C5 (mengevaluasi) apabila untuk menentukan keputusan didahului dengan proses
berpikir menganalisis informasi yang disajikan pada stimulus lalu siswa diminta menentukan
keputusan yang terbaik. Bahkan kata kerja „menentukan‟ dapat digolongkan C6
(mengkreasi) bila pertanyaan menuntut kemampuan menyusun strategi pemecahan masalah
baru. Jadi, ranah kata kerja operasional (KKO) sangat dipengaruhi oleh proses berpikir apa
yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Pada penyusunan soal-soal
HOTs umumnya menggunakan stimulus yang merupakan dasar untuk membuat pertanyaan.
Dalam konteks HOTs, stimulus yang disajikan hendaknya bersifat kontekstual dan menarik.
Stimulus dapat bersumber dari isu-isu global seperti masalah teknologi informasi, sains,
ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Stimulus juga dapat diangkat dari
permasalahan yang ada di sekitar satuan pendidikan seperti budaya, adat, kasus-kasus di
daerah, atau berbagai keunggulan yang terdapat di daerah tertentu.

4. Contoh Soal HOTs
Contoh 1
Salah satu satu cara membuat soal HOTs adalah dengan menyajikan suatu konteks (atau
stimulus) kemudian siswa diminta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konteks
(atau stimulus) yang diberikan, seperti contoh berikut.
Pada suatu turnamen sepakbola, hasil pertandingan di grup C dimana setiap TIM
memainkan pertandingan dua kali tersaji pada tabel berikut.
TIM
PS Sapa
PS Pala
PS Pada
PS Raya

Tabel 2. Hasil pertandingan grup C
Main
Menang
Seri
Kalah
2
2
2
2

2
1
0
0

0
1
1
0

0
0
1
2

Memasukkankemasukan
5–1
1–0
0–1
1–5

Tentukan skor pertandingan antara PS Sapa dan PS Raya!
Penyelesaian:
Masalah di atas sebenarnya masalah penyajian data sederhana, namun dalam
penyelesaiannya bukan sekedar masalah menggunakan rumus statistik langsung. Masalah
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tersebut perlu dicermati dengan hati-hati antar ketentuan yang ada, sehingga dapat diperoleh
analisis yang tepat. Siswa harus kritis menemukan hubungan antar informasi yang tersedia
dan secara kreatif memformulasikan kerangka penyelesaiannya. Disinilah HOTs dibutuhkan,
bukan sekedar hafalan rumus, atau aplikasi formula matematika sederhana.
Perhatikan, PS Sapa main 2 kali, menang 2 kali, tidak pernah seri dan tidak pernah kalah.
Dua tim yang pernah mengalami kekalahan adalah PS Kulon Progo dan PS Raya, sehingga
PS Sapa main 2 kali pasti dengan PS Kulon Progo dan PS Raya. PS Kulon Progo main 2
kali, dimana 1 kali seri dan 1 kali kalah, dengan tidak pernah memasukkan bola dan 1 kali
kemasukan bola. Artinya, ketika bermain seri PS Kulon Progo bermain imbang dengan
lawannya dengan skor 0 – 0, dan ketika main kalah dengan lawannya skor PS Kulon Progo –
lawannya adalah 0 – 1. Dengan demikian ketika PS Sapa bertanding melawan PS Kulon
Progo berarti skornya adalah 1 – 0 untuk kemenangan PS Sapa. Selanjutnya, ketika PS Sapa
bermain dengan PS Raya, permainan dimenangkan oleh PS Sapa. Karena pada tabel akhir
rekapitulasi permainan, PS Sapa memasukkan bola ke gawang lawan 5 kali dan kemasukan
bola 1 kali, sedangkan pada saat PS Sapa bermain melawan PS Kulon Progo,PS Sapa
memasukkan 1 kali dan tidak kemasukan, berarti ketika PS Sapa menang melawan PS Raya,
PS Sapa memasukkan bola 4 kali dan kemasukan 1 kali. Dengan demikian, skor
pertandingan PS Sapa dan PS Raya adalah 4 – 1, untuk kemenangan PS Sapa.
Perhatikan sekali lagi proses penyelesaian soal di atas. Alur penyelesaian di atas
menunjukkan bagaimana proses berpikir yang diperlukan, dimana penyelesaian soal tersebut
membutuhkan kemampuan analisis data permainan antar tim, mengidentifikasi skor
pertandingan antar tim yang diperlukan untuk menemukan skor pertandingan PS Sapa dan
PS Raya seperti yang ditanyakan dalam soal, melihat hubungan antar informasi data yang
tersaji, kemudian menentukan point-point kunci untuk penemukan skor pertandingan yang
ditanyakan. Disinilah kemampuan berpikir tingkat tinggi dibutuhkan. Soal tersebut tidak bias
dapat diselesaikan dengan suatu rumus statistik tertentu, karena soal tersebut bukanlah soal
jenis rutin yang dapat diselesaikan dengan prosedur yang biasa. Soal tersebut membutuhkan
kemampuan siswa menemukan prosedur baru dalam penyelesaiannya.
Contoh 2
Dalam pembelajaran matematika, soal HOTs tidak selalu harus kontekstual dan/atau
menggunakan stimulus. Penulisan soal HOTs juga bisa dilakukan tanpa menggunakan
stimulus. Syaratnya tentu soal tersebut harus diarahkan bahwa siswa yang akan
menyelesaikan soal tersebut harus menggunakan HOTs. Karakter dasar soal HOTs tentu
bukan terletak pada ada atau tidaknya stimulus, tetapi pada level berpikir yang diperlukan
siswa dalam menyelesaikan soal tersebut. Walaupun tanpa stimulus, akan tetapi apabila
dalam menyelesaikan soal tersebut memerlukan level berpikir yang lebih tinggi (HOTs), soal
tersebut masuk dalam kategori soal HOTs. Soal tanpa stimulus ini terutama soal-soal
berbentuk “masalah”, yaitu soal non rutin dimana siswa perlu merumuskan sendiri cara
penyelesaiannya, bukan soal yang termasuk soal latihan atau soal rutin biasa, seperti telah
dicontohkan beberapa soal model demikian pada bagian sebelumnya. Berikut salah satu
contoh soal HOTs tanpa stimulus.
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Perhatikan bentuk perkalian berikut.
4 X
Y9 ×
- - - - +
33 9 7
Apabila X dan Y dua bilangan berbeda, tentukan X + Y!
Penyelesaian:
Soal di atas terlihat seperti soal perkalian biasa dari dua bilangan puluhan. Pengetahuan yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan soal tersebut tentu adalah pengetahuan tentang perkalian
bersusun. Tetapi, soal di atas tidak sekedar tentang mengalikan dua bilangan puluhan secara
bersusun seperti yang biasa dilakukan. Problem soal ini bukan sekedar menemukan hasil
perkalian dua bilangan puluhan yang dilakukan secara bersusun, tetapi menemukan angkaangka yang digunakan untuk menyusun bilangan tersebut, sedemikian hingga apabila angkaangka tersebut dimasukkan menggantikan dalam bilangan yang dikalikan menghasilkan
dengan tepat 3397. Disinilah kemampuan bernalar siswa diperlukan. Tidak sekedar pra
syarat pengetahuan tentang perkalian yang dibutuhkan, tetapi soal ini menuntut kemampuan
menganalisa, menemukan, dan memformulasikan strategi penyelesaian berdasarkan
informasi dari soal yang telah disediakan.
Salah satu cara yang dapat dilakukan, siswa terlebih dahulu dapat menemukan suatu angka
(X) yang apabila dikalikan dengan 9 maka angka satuan pada hasil kalinya adalah 7. Dalam
hal ini yang memungkinkan adalah 3, sehingga dapat ditemukan X = 3. Andaikan X = 3,
maka bentuk perkalian dari soal dapat diubah menjadi:
4 3
Y9
×

3 87
- - -

+

33 97
Langkah selanjutnya adalah menemukan Y. Permasalah sekarang adalah mencari Y
sedemikian hingga apabila dikalikan 3 maka angka satuannya apabila dijumlahkan dengan 8
akan diperoleh satuan 9. Angka yang mungkin memenuhi itu adalah 7, yaitu 3 × 7 = 21, dan
8 + 1 (angka satuan dari 21) diperoleh 9, tepat seperti bentuk dalam soal. Apakah dangan
demikian dapat ditetapkan bahwa Y = 7? Tidak dapat langsung demikian. Perlu dicek
terlebih dahulu apakah apabila diproses lebih lanjut diperoleh hasil seperti telah ditetapkan
dalam soal? Apabila tepat, berarti memang Y = 7. Sebaliknya apabila tidak tepat seperti yang
ditetapkan dalam soal, maka perlu dicari alternatif lain.

506

Indonesian Digital Journal of Mathematics and Education Volume 5 Nomor 8 Tahun 2018
http://idealmathedu.p4tkmatematika.org ISSN 2407-8530

4 3
Y9
3 87

×

28 1
33 97

+

Ternyata hasil yang diperoleh tepat. Apabila Y diganti 7, maka proses perkalian selanjutnya
menemukan hasil perkalian seperti yang ditetapkan dalam soal, yaitu 3397. Dengan
demikian Y = 7 dan X + Y = 10.
Soal yang demikian tidaklah termasuk soal yang terlalu sulit. Akan tetapi soal tersebut
memerlukan kreativitas tersendiri untuk menemukan alur pikir penyelesaiannya. Siswa perlu
menganalisis fakta informasi yang tersedia dalam soal, didukung pengetahuan yang dimiliki
tentang perkalian bersusun, kemudian memformulasikan prosedur penyelesaiannya.
Beragam cara mungkin dapat dilakukan siswa untuk menyelesaikan soal di atas. Cara di atas
hanyalah salah satunya. Cara lain dapat dilakukan berbeda. Misal, ketika telah ditemukan X
= 3, maka 4X adalah 43, sehingga apabila dikalikan Y9 hasilnya 3397, tentu Y9 adalah 3397
dibagi 43, hasilnya adalah 79. Dengan demikian Y9 = 79, yang artinya Y = 7. Menghasilkan
penyelesaian yang sama, yaitu X = 3 dan Y = 7, sehingga X + Y = 10.
Mana cara yang benar diantara kedua cara di atas? Keduanya benar. Demikianlah soal-soal
HOTs biasanya dapat diselesaikan dengan beragam cara. Cara lain mungkin masih dapat
ditemukan untuk menyelesaikan soal di atas. Disinilah tantangan dan kesempatan bagi siswa
untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya, kemampuan menganalisis informasi, kritis
menemukan hubungan antar komponen, dan kreatif menemukan dan memformulasikan
prosedur penyelesaian.
Contoh 3
Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan soal HOTs bahwa soalnya tidak harus
berbentuk soal uraian terbuka. Bisa saja soal HOTs berupa soal pilihan ganda, urian singkat,
pilihan bersyarat, atau bahkan soal benar-salah. Perhatikan soal pilihan ganda berikut.
Perhatikan gambar di bawah ini!
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A.

C.

B.

D.

(Sumber: Puspendik, 2017 - http://118.98.227.194/simulasi/question/math/bucket/)
Soal berbentuk pilihan ganda di atas dapat dikategorikan sebagai salah satu soal HOTs
mengingat bahwa untuk menyelesaikan soal tersebut siswa dituntut untuk melakukan
analisis terhadap situasi yang mungkin terjadi apabila ember tersebut diisi dengan air
dengan debit air tetap. Siswa harus dapat memahami kemungkin hubungan yang terjadi
antara ketinggian air dan waktu pengisian, yang kemudian diinterpretasikan dalam
bentuk grafik. Siswa kemudian dapat memilih salah satu grafik hubungan antara tinggi –
waktu dari alternatif jawaban yang tersedia.
Demikianlah, beberapa contoh soal HOTs dalam penilaian pembelajaran matematika. Tentu
masih banyak soal HOTs lain yang dapat dibuat. Beberapa contoh di atas diharapkan cukup
untuk memahami proses berpikir dalam penyelesaian soal-soal HOTs, dimana siswa tidak
cukup dengan bermodalkan pengetahuan dasar atau pemahaman konsep, tetapi perlu
menggunakan keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher-order thinking). Disinilah salah
satu esensi dari matematika diajarkan di sekolah, yaitu menjadi sarana pengembangan
kemampuan berpikir siswa. Soal seperti itu menjadi wahana yang hebat bagi setiap siswa
mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang mana pada masa akan datang
dapat menjadi transferable skill untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari,
yang sering kompleks, tidak tunggal, dan membutuhkan pemerolehan strategi penyelesaian
unik dan komprehensif. Seperti otot yang dilatih dengan mengangkat beban berjenjang dan
beraturan yang dapat membuat otot menjadi kuat, demikian pula pikiran yang dilatih dengan
baik melalui soal-soal yang membutuhkan penalaran, analisa, dan kreativitas dalam
menemukan pemecahannya, pikiran akan menjadi semakin mampu memecahkan masalahmasalah yang membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi.
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5. Kesimpulan dan Saran
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian HOTs adalah penilaian yang
melibatkan kemampuan HOTs siswa, antara lain: kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif,
metakognitif, kreatif, pemecahan masalah tidak rutin, non-algoritmatik, analisis, evaluasi,
mencipta, melibatkan "pembentukan konsep, pemikiran kritis, kreativitas/brainstorming,
penyelesaian masalah, representasi mental, penggunaan aturan, penalaran, dan pemikiran
logis, dan/atau membutuhkan pemikiran ke tingkat yang lebih tinggi daripada hanya
menyatakan kembali fakta. Penilaian HOTs dapat dilakukan untuk berbagai materi pelajaran
matematika dengan beragam tingkat kesulitan. Apabila penilaian HOTs dilakukan dengan
tes, soal matematika dapat merupakan soal kontekstual ataupun nonkontekstual, dalam
bentuk terbuka (uraian) maupun tertutup (misalkan, pilihan ganda).
Penilaian HOTs sangat penting dalam pembelajaran matematika. Melalui penilaian HOTs,
pembelajaran matematika dapat didorong lebih optimal dalam mendukung tumbuh kembang
siswa. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pembelajaran perlu terus meningkatkan
pemahaman terkait dengan konsep dan implementasi penilaian HOTs sehingga mampu
mngimplementasikannya di kelas.
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KEMAMPUAN GURU DALAM MENYUSUN
BUKTI MATEMATIS
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Abstrak. Pembuktian merupakan keterampilan khas di dalam matematika. Walaupun
guru hampir setiap hari membelajarkan matematika yang penuh dengan dalil atau
teorema, namun kemampuan guru dalam menyusun bukti masih perlu ditingkatkan.
Analisis hasil sebuah tes sederhana dalam paper ini adalah tentang kemampuan
menyusun bukti dengan 3 soal yang secara umum diselesaikan dengan metode
pembuktian tak langsung (kontradiksi) dan metode pembuktian langsung (pembuktian
dengan notasi aljabar dan induksi matematis). Dengan memberikan 3 soal teorema yang
tergolong sederhana, hasil tes menyuguhkan dan mewakili bukti empiris betapa guru
masih perlu meningkatkan kemampuan dalam hal melakukan penalaran logis dan
pemahaman metode-metode pembuktian bahkan untuk metode yang paling umum di
sekolah.
Pada kasus pembuktian dengan induksi matematis pada deret n bilangan asli pertama,
kebanyakan responden tidak memahami langkah pembuktian dan tidak menggunakan
argumentasi yang tepat untuk setiap langkah. Pada pembuktian bahwa banyak bilangan
asli adalah tak hingga, menunjukkan hampir semua responden tidak menyadari
pembuktian dengan kontradiksi. Sementara pada pembuktian bahwa jumlah dua
bilangan ganjil merupakan bilangan genap, kebanyakan responden tidak dapat
menggunakan notasi aljabar secara tepat.
Kata Kunci. pembuktian, induksi matematis, kontradiksi, notasi aljabar.

1. Pendahuluan
Pembuktian termasuk salah satu ciri khas matematika yang menjadi jantung dari keindahan
matematika serta dasar bagi kemanfaatan matematika. Matematika dibangun atas dasar
logika matematika yang merangkaikan antar kata dan kalimat dalam berbagai bentuk dan
jenis: simbol, definisi, lemma, teorema, algoritma, dan lain sebagainya, yang hampir
sebagian besar merupakan pernyataan. Rangkaian pernyataan itu baru diakui jika telah
dibuktikan kebenarannya.
Pembuktian matematis dalam pembelajaran matematika merupakan salah satu penanda
tentang pemahaman seseorang terhadap suatu prinsip di dalam matematika. Jika seseorang
dapat memberikan bukti yang valid terhadap suatu prinsip dalam matematika, maka hal itu
mengindikasikan pemahaman yang jauh lebih baik dari sekedar mengetahui pengertian dan
aplikasi prinsip tersebut. Selain itu, pembuktian matematis memerlukan logika matematika.
Dengan belajar menyusun bukti, maka seseorang juga belajar melakukan penalaran yang
valid menggunakan logika matematika. Dengan demikian, belajar pembuktian matematis
penting untuk meningkatkan penalaran seseorang, yang juga menjadi salah satu tujuan
penting pembelajaran matematika.
Namun demikian, pembuktian matematis jarang mendapat tempat yang semestinya dalam
kurikulum (dokumen maupun praktik), khususnya di jenjang sekolah menengah. Topik
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pembuktian tidak muncul secara eksplisit sebagai topik matematika. Praktik belajar
matematika yang sebatas belajar tentang rumus-rumus matematika dan aplikasinya, serta
jarang sekali belajar tentang mengapa rumus-rumus itu perlu dan bagaimana dibuktikan,
akan mengakibat banyak siswa dan guru yang lemah dalam menyusun bukti. Hal ini ditandai
dengan kesalahan yang muncul dalam praktik pembuktian matematis. Mengutip Stefanowicz
(2014: 32), beberapa kesalahan yang umum terjadi dalam menyusun bukti, antara lain: (1)
kekeliruan memahami definisi, (2) kekurangan kata-kata atau penjelasan, (3) kekurangpahaman atau ketidak-nalaran bukti, serta (4) langkah atau prosedur yang keliru.
Permasalahan yang akan diteliti adalah sejauh mana kemampuan guru dalam menyusun
bukti matematis. Kemampuan ini akan dideskripsikan dari penyelesaian terhadap 3 soal
pembuktian yang terkait metode pembuktian langsung maupun tidak langsung, serta
deskripsi kesalahan-kesalahan apa saja yang dilakukan guru. Untuk itu, penulis mengadakan
penelitian kualitatif-deskriptif terhadap sampel guru SMA/SMK yang dipilih berdasarkan
kesempatan yang ditemui dalam pertemuan diklat (accidential sampling).

2. Beberapa Metode Pembuktian dalam Matematika
Dalam bagian ini dipaparkan tiga metode pembuktian matematis yang umum dipelajari dan
dikenal di SMA/SMK. Ketiga metode ini, dijadikan objek dalam penelitian untuk melihat
kemampuan guru dalam menyusun bukti matematis.

2.1. Induksi Matematis
Pembuktian dengan penalaran induktif (inductive reasoning) tidak dapat diterima di dalam
matematika karena penalaran induktif tidak selalu menghasilkan kesimpulan yang valid.
Contoh. Dengan memandang bahwa: 1 + 2 = 3 (prima), 2 + 3 = 5 (prima), 3 + 4 = 7 (prima)
tidak dapat disimpulkan bahwa jumlah dua bilangan asli selalu merupakan bilangan prima.
Di dalam matematika, penalaran induktif hanya untuk melahirkan dugaan atau konjektur
(conjecture), namun konjektur bukanlah bukti di dalam matematika. Untuk menjadi bukti,
maka konjektur tersebut harus dibuktikan dengan metode pembuktian yang valid di dalam
matematika. “Conjectures have to be proved in order to be accepted as correct mathematical
statements, which is not always possible at this level of education (baca: level penalaran
induktif semata).” (Pavlekovic, 1998: 140).
Untuk mendapatkan bukti yang valid, maka penalaran induktif dimodifikasi menjadi
“induksi matematis” (mathematical inductive). Metode yang terakhir ini merupakan metode
yang valid atau shahih dan merupakan metode pembuktian yang bersifat deduktif.
Metode Induksi Matematis untuk membuktikan pernyataan P(n) untuk n sebarang bilangan
asli terdiri dari 2 langkah: langkah dasar dan langkah deduktif. Langkah dasar adalah
pembuktian pernyataan P(1) benar. Dengan kata lain pembuktian pernyataan untuk n yang
paling kecil yaitu n = 1. Pada kasus tertentu, n yang paling kecil ini tidak harus dimulai dari
1. Langkah induktif adalah pembuktian pernyataan: Jika P(k) benar untuk sebarang bilangan
asli n = k maka P(k+1) benar.
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Dalam kebanyakan praktik pembelajaran dan dalam kebanyakan buku pelajaran, biasanya
pembuktian dibuat dalam 3 langkah:
(1) Pembuktian untuk n = 1
(2) Pemisalan untuk n = k
(3) Pembuktian untuk n = k + 1
Tampak bahwa langkah induktif dipisah ke dalam 2 langkah, yang sesungguhnya dapat
menghilangkan makna sebagai suatu pernyataan implikatif yang ingin dibuktikan. Selain itu,
berdasarkan pengamatan penulis, seringkali setiap langkah tidak dimulai atau dilengkapi
dengan asumsi yang diperlukan atau pun penjelasan yang memadai.

2.2. Metode Kontradiksi
Adakalanya pembuktian langsung (direct proof) sulit atau bahkan sangat sulit untuk
dilakukan, maka pembuktian tak-langsung (indirect proof) menjadi metode yang dapat
dipilih. Dalam beberapa kasus, pembuktian tak-langsung menjadi satu-satunya cara yang
dapat ditempuh. Contoh yang paling klasik adalah pembuktian banyak bilangan prima adalah
tak-hingga. Pembuktian ini sudah dilakukan ribuan tahun yang lalu oleh Euclid.
Ada beberapa bentuk pembuktian tak-langsung, beberapa di antaranya yang paling sering
dipergunakan adalah metode kontrapositif dan metode reductio ad absurdum (menemukan
suatu kontradiksi).
Menggunakan bukti tak langsung, juga belum tentu mudah dipahami dan digunakan. Seperti
dinyatakan oleh Stefanowicz berikut: “when proving more complex theorems, it is easy to
get confused and make a mistake. Then we arrive at contradiction, which does not come
from the original assumption but form the error in the middle of the proof.” (Stefanowicz,
2014: 27).
Sementara Fou-Lai Lin, dkk menyatakan beberapa kesulitan yang sering timbul dalam
menggunakan bukti dengan kontradiksi antara lain: tidak tahu kapan menggunakan bukti
dengan kontradiksi, kemampuan menegasi suatu pernyataan, dan kemampuan melakukan
penalaran menggunakan kontrapositif. (Fou-Lai Lin, Yuan-Shun Lee, & Jya-Yi Wu Yu).
Pemahaman bukti dengan kontradiksi meliputi pemahaman prosedural dan pemahaman
konseptual. Pemahaman prosedural terkait dengan pengetahuan menegasi konklusi q, dan
lalu mendapatkan fakta yang bertentangan (kontradiksi) dengan p. Sementara pemahaman
konseptual adalah pengetahuan bahwa kontrapositif (jika q maka p) ekuivalen dengan
implikasinya (jika p maka q). (Fou-Lai Lin, Yuan-Shun Lee, & Jya-Yi Wu Yu).

2.3. Metode Penggunaan Notasi Aljabar
Banyak pembuktian matematika terutama dalam topik bilangan menggunakan pemilihan
notasi aljabar yang tepat. Kemampuan bentuk simbolisasi ini merupakan keterampilan
matematika yang penting dan mendasar. Pemilihan notasi aljabar untuk pembuktian
memerlukan kemampuan tersendiri sesuai dengan konteks masalah yang akan dibuktikan.
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Kemampuan ini penting karena simbolisasi tersebut untuk menyatakan konsep atau sifat
suatu konsep secara matematis.
Contoh simbolisasi yang kurang tepat dan yang tepat. Pemisalan suatu bilangan genap
dengan a atau pemisalahan bilangan kuadrat dengan b merupakan simbolisasi yang kurang
tepat dan kurang berguna. Jauh lebih relevan dan berguna bila sebarang bilangan genap
dinyatakan dengan 2k untuk sebarang k  dan sebarang bilangan kuadrat dengan k2 untuk
sebarang k  .

3. Analisis dan Hasil Tes 3 Soal Pembuktian
Berikut hasil tes dan analisisnya dari 3 kasus pembuktian sebagai studi kasus yang
menggambarkan bagaimana kemampuan guru dalam menyusun bukti matematis. Penelitian
dilakukan tahun 2017 terhadap 23 guru SMA/SMK.

3.1. Bukti Jumlah n Bilangan Asli Pertama dengan Induksi Matematis
Guru diminta untuk menyelesaikan soal berikut.
Buktikan dengan menggunakan metode Induksi Matematis (induksi matematika)
bahwa: 1 + 2 + 3 + .... + n = ½ n (n + 1) untuk sebarang bilangan asli n.
Diperoleh data sebagai berikut.
Dari 23 responden guru SMA/SMK yang menyelesaikan soal di atas, terdapat 15 guru (atau
65% responden) yang tidak mengetahui metode Induksi matematis. Ini cukup
memprihatinkan bahwa sebagian besar responden tidak tahu Induksi matematis. Saat
ditanyakan langsung, hampir semua mengatakan lupa dengan metode tersebut saat
mengerjakan soal. Dari responden yang tidak menggunakan Induksi Matematis tersebut,
sebagian hanya menguji untuk beberapa bilangan asli n dan sebagian yang lain mencoba
menurunkan rumus tersebut dengan cara lainnya.
Berikut ini pengerjaan salah satu responden.

Gambar 1. Guru berusaha menurunkan rumus dengan cara dan simbolisasi yang salah
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Tampak bahwa responden berusaha untuk membuktikan dengan caranya sendiri yang
mengindikasikan bahwa responden tidak mengetahui atau memahami Induksi Matematis. Di
lain pihak, jelas bahwa responden tidak memahami penggunaan simbol n sebagai variabel.
Pengerjaan dari salah satu responden lain sebagai berikut.

Gambar 2. Guru berusaha menurunkan rumus dengan cara Gauss
Tampak bahwa responden berusaha membuktikan dengan menggunakan cara yang mirip
dilakukan oleh Gauss. Beberapa responden lain juga melakukan yang hampir sama. Hal ini
kemungkinan dikarenakan soal terkait dengan deret, sehingga mengingatkan responden pada
cara Gauss dalam menentukan rumus jumlah bilangan asli hingga n suku pertama. Namun
pada penggunaan cara tersebut, selain mengindikasikan ketidaktahuan tentang Induksi
Matematis, juga terjadi miskonsepsi penggunaan simbol matematika di dalamnya.
Beberapa responden yang lain berusaha untuk menunjukkan kebenaran kesamaan dengan
mencoba beberapa nilai n. Bahkan ada yang menyimpulkan dari contoh ini kebenaran
kesamaan deret tersebut. Salah satunya ditunjukkan oleh pengerjaan responden di bawah ini.

Gambar 3. Guru menggunakan penalaran induktif.
Tampak bahwa responden hanya menunjukkan kebenaran deret dengan n = 5 lalu langsung
menyimpulkan kebenaran deret secara umum.
Untuk responden yang terindikasi mencoba menggunakan Induksi Matematis, diperoleh
hasil sebagai berikut.
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Tabel 1. Tahap pembuktian dengan Induksi Matematis dan Data Penelitian
Ada bagian pembuktian untuk n = 1
Ada bagian asumsi (pemisalan) benar untuk n = k
Ada bagian pembuktian, benar untuk n = k + 1

8
6
6

Kesalahan dalam
membuktikan untuk n = 1
Kesalahan dalam pemisalan
untuk n = k

1
4

Kesalahan dalam
membuktikan untuk n = k + 1

deret tidak benar, hanya mengganti n
dengan 1
tanpa alasan mengapa memilih n = k
tanpa keterangan bahwa nilai k itu
sebarang, bukan tertentu

6

tanpa alasan mengapa memilih n = k + 1,
(bukan k + 2 misalnya)

6

hanya mengganti k dengan k + 1 pada
pemisalan n = k

3

tidak tuntas atau salah dalam pembuktian
untuk n = k + 1

5

Dari 8 guru yang melakukan pembuktian dengan Induksi Matematis, ada 2 guru yang tidak
melengkapinya dengan langkah induksi matematis (yaitu: jika P(k) benar maka P(k+1) benar
atau jika untuk n = k benar maka untuk n = k + 1 benar).
Dari 6 guru yang melakukan kesemua langkah metode Induksi matematis, diperoleh hasil
sebagai berikut.
a. Pada pembuktian untuk n = 1.
Terdapat 1 guru yang salah dalam membuktikan identitas benar untuk n = 1. Guru
tersebut menulis seperti pada gambar di bawah.

Gambar 4. Kesalahan memahami simbol deret yang melibatkan tanda penjumlahan.
Tampak bahwa penulisan 1 + 2 + 3 + ... + 1 merupakan kalimat yang keliru. Dalam hal
ini, guru hanya mengganti n dengan 1, sehingga tidak memahami simbolisasi 1 + 2 + 3 +
... + n untuk sebarang bilangan asli n. Ini termasuk kesalahan fatal yang seharusnya
tidak perlu terjadi.
b. Pada pengambilan asumsi n = k
Dari 6 guru, terdapat 4 guru yang tidak memberikan alasan mengapa menulis n = k,
semuanya tidak ada yang menulis bahwa nilai k adalah bilangan asli sebarang.
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c. Pada pembuktian untuk n = k + 1
Dari 6 guru yang berusaha melakukan pembuktian untuk n = k + 1, terdapat 3 guru yang
hanya sekedar menuliskan kembali kalimat p(k+1) yaitu 1 + 2 + 3 + ... + (k + 1) = ½
(k+1) [(k+1) +1]. Dari 6 guru yang berusaha melakukan pembuktian untuk n = k + 1,
terdapat 5 guru yang salah dalam membuktikan kebenaran untuk n = k + 1.
Kebanyakan karena kesalahan hitung aljabar. Salah satu pengerjaan bahkan
mengindikasikan sebuah miskonsepsi bahwa n = k + 1 diinterpretasi sebagai menambah
1 pada suku ke-k, sebuah miskonsepsi yang lagi-lagi tidak seharusnya terjadi. Perhatikan
pekerjaan responden tersebut di bawah ini.

Gambar 5. Miskonsepsi n = k + 1 sebagai (n = k) + 1.
Dengan demikian, dari 23 guru responden yang menjadi subjek penelitian tersebut, tidak
satupun yang dapat menyelesaikan soal pembuktian dengan induksi matematis dengan
lengkap dan benar.
Satu pengerjaan yang terbaik disajikan di bawah ini.

Gambar 6. Pengerjaan bukti induksi matematis yang terbaik dari responden.
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Tampak bahwa responden sudah memahami pengujian untuk n = 1, namun dalam
menyatakan premis untuk n = k, responden belum menjelaskan karakteristik simbol k dan
kaitannya dengan tahap berikutnya. Dalam pembuktian selanjutnya, responden sudah benar
dalam melakukan pengerjaan, yaitu dengan pembuktian kesamaan berikut.
1 + 2 + ... + k + (k + 1) = ½ k (k + 1). [(k + 1) + 1]
Cara yang ditempuhnya adalah dengan menurunkan atau menguraikan kedua ruas hingga
memiliki bentuk yang sama (satu baris terakhir pengerjaan responden ada di lembar lain
sehingga tidak tampak pada foto di atas).
Kesalahan bukti yang terkait dengan “hilangnya” penjelasan pemilihan langkah dan variabel
serta rangkaian pernyataan implikasi (keterkaitan premis dan konsekuen) seperti pada hasil
analisis di atas, juga dinyatakan oleh Andrew Lane sebagai berikut: “In other words, in some
statements the underlying mathematics which explains why the statement is true is not used
as a guide when establishing the inductive step. Thus, after one completes the proof by
mathematical induction, they have not gained any real insight into why the statement works
mathematically.” (Andrew Lane).

3.2. Bukti bahwa Banyak Bilangan Asli adalah Tak-hingga
Kasus ini mewakili kemampuan menyusun bukti dengan menggunakan metode pembuktian
yang paling umum, yaitu bukti dengan kontradiksi. Diperoleh hasil sebagai berikut.
Tabel 2. Jenis respon guru untuk pembuktian banyak bilangan asli.
Respon

Banyak responden

Kosong atau kalimat yang tidak tuntas atau tidak

13

jelas atau hanya menyatakan kembali soal
Hanya ditulis: tidak tahu atau tidak bisa

2

Hanya menulis kembali barisan atau himpunan

6

bilangan asli, atau semacamnya
Hanya menyatakan kembali sifat bilangan asli

2

namun keliru konsep atau penulisan
Total

23

Tampak bahwa semua responden tidak akrab dengan pembuktian tak langsung atau metode
kontradiksi. Ini juga mengindikasikan lemahnya keterampilan menyusun bukti dari
responden. Berikut ini contoh pengerjaan responden yang hanya menyatakan barisan atau
himpunan bilangan asli.
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Gambar 7. Bukan bukti namun hanya representasi (himpunan) bilangan asli.
Sementara pengerjaan responden di bawah ini sudah terindikasi untuk menggunakan bentuk
aljabar namun kehilangan ide berikutnya sehingga hanya mendeskripsikan barisan bilangan
asli, walaupun dengan pernyataan yang kurang tepat (.. sampai tak bisa dihitung lagi). Kuat
dugaan bahwa responden tidak memahami konsep hitung dan ketakhinggaan.

Gambar 8. Ada pemisalahan aljabar namun tidak mengarah ke bukti jumlah bilangan asli.
Contoh di bawah ini menunjukkan pernyataan yang tidak logis dan penggunaan simbol
ketakhinggaan (∞) yang tidak tepat, yaitu penulisan n.∞.

Gambar 9. Bukan bukti tapi ada penggunaan simbol tak-hingga yang tidak tepat.
Secara umum, soal pembuktian tentang ketakhinggaan banyak bilangan asli ini menunjukkan
bahwa semua responden tidak mengetahui atau tidak menyadari adanya pembuktian taklangsung, terutama bukti dengan kontradiksi. Ini mengindikasikan lemahnya kemampuan
menyusun bukti dari para responden. Padahal soal tersebut merupakan soal paling klasik dan
sederhana, yang pembuktian tak-langsung merupakan satu-satunya cara yang paling
mungkin digunakan.

3.3. Bukti bahwa Jumlah Dua Bilangan Ganjil Merupakan Bilangan Genap
Soal ini tergolong soal yang mudah dengan materi di tingkat SD, sehingga tidak ada alasan
guru tidak memahami materi, karena yang diuji adalah benar-benar kemampuan menyusun
bukti matematis. Diperoleh hasil sebagai berikut.
Tabel 3. Jenis respon guru pada soal bukti jumlah dua bilangan ganjil.
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Respon

Banyak responden

Kosong atau tidak jelas yang ditulis (tidak relevan)

2

Hanya mengetes dengan bilangan

7

Ada pemisalan untuk bilangan ganjil atau genap, tapi

4

tidak jelas atau tidak ada kelanjutan
Ada pemisalan 2 bilangan ganjil, tapi tidak berlaku umum

10

Ada pembuktian dan berlaku umum

0

Total

23

Berikut beberapa pembahasan terhadap pengerjaan responden terhadap soal sederhana
tersebut. Untuk contoh pengerjaan yang tidak relevan, disajikan di bawah ini.

Gambar 10. Pengerjaan yang tidak relevan pada bukti jumlah dua bilangan ganjil.
Berikut salah satu pengerjaan responden yang lain.

Gambar 11. Cara induktif untuk membuktikan jumlah dua bilangan ganjil.
Pada pengerjaan di atas, responden hanya menggunakan pengujian 2 bilangan ganjil untuk
menyimpulkan kebenaran pernyataan yang harus dibuktikan (penalaran induktif).
Pada beberapa pengerjaan, penggunaan simbol yang tidak tepat, menyebabkan responden
kehilangan ide lanjutan untuk pembuktian, seperti tampak pada pengerjaan di bawah ini.
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Gambar 12. Simbol yang tidak tepat untuk membuktikan jumlah dua bilangan asli.
Setelah memisalkan a dan b sebagai dua bilangan ganjil (yang seharusnya sebarang),
responden tidak meneruskan kalimat apa pun untuk menyusun bukti lengkapnya.
Beberapa responden berhasil menyatakan bilangan ganjil secara aljabar namun belum
bersifat umum, seperti tampak pada beberapa pengerjaan responden di bawah ini.
Pada gambar 13, bagian pertama (kiri) menunjukkan pengerjaan responden dengan
memisalkan sebarang dua bilangan yang sama (variabel) yang jumlahnya genap, namun
tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa bilangan yang sama itu adalah bilangan ganjil.
Sementara pada bagian kanan adalah pengerjaan yang lebih baik dengan menggunakan
ekspresi yang benar untuk bilangan ganjil, walaupun hanya untuk bilangan ganjil positif.

Gambar 13. Simbol yang sama untuk bukti jumlah dua bilangan ganjil.
Tampak bahwa responden pada bagian kanan yang menggunakan ekspresi bilangan ganjil
dengan 2n + 1 memiliki persepsi untuk bilangan ganjil sebagai 2n + 1 tanpa menyadari
bahwa pemilihan simbol n merupakan variabel dummy. Seharusnya dengan pemahaman akan
simbolisasi dalam matematika, tentu dengan mudah ia seharusnya menyatakan sebarang 2
bilangan ganjil dengan 2n+1 dan 2m +1 dengan n dan m masing-masing menyatakan
sebarang bilangan bulat.
Selain menyuguhkan bukti untuk dua bilangan ganjil yang sama, ada juga responden yang
menyuguhkan bukti untuk dua bilangan ganjil berurutan. Pada gambar 14 bagian kiri
menunjukkan pekerjaan bukti untuk jumlah dua ganjil berurutan namun tanpa penjelasan
tentang variabel n. Sementara pada gambar 14 bagian kanan menunjukkan pembuktian untuk
jumlah dua bilangan ganjil yang memiliki selisih 2 dan juga 4.
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Gambar 14. Bukti untuk dua bilangan ganjil berurutan.

4. Kesimpulan dan Saran
Dari penelitian yang telah dilakukan di atas, tampak bahwa kebanyakan guru belum
memiliki kompetensi yang memadai dalam menyusun bukti matematis. Beberapa
kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan hasil tes dan pembahasannya antara lain:
1. Kebanyakan guru belum memahami pembuktian dengan Induksi Matematis, bahkan
sebagian besar di antaranya tidak dapat mengingat dengan benar.
2. Pada usaha pembuktian dengan Induksi Matematis, banyak yang tanpa penjelasan
memadai, terutama terhadap karakteristik variabel yang dipilih dan tahap pembuktian.
3. Secara khusus, kebanyakan kesalahan terjadi pada:
a. Penulisan n = k tanpa penjelasan bahwa k adalah sebarang bilangan asli.
b. Kehilangan interpretasi tentang implikasi logis, bahwa ”Jika P(n) benar untuk n = k
maka P(n) benar pula untuk n = k +1”.
c. Kebanyakan kesalahan dalam pembuktian untuk n = k + 1 adalah kesalahan hitung/
manipulasi aljabar, menempatkan suku ke-(k+1) dan pernyataan P(n+1). Terdapat
kesalahan konsep suku ke-(k+1) dengan penambahan suku bilangan 1.
4. Tidak ada guru yang menggunakan pembuktian tak-langsung, khususnya metode
kontradiksi (atau reductio ad absurdum) bahkan pada kasus sederhana yang umumnya
diselesaikan dengan metode kontradiksi. Beberapa di antaranya mengindikasikan
miskonsepsi terhadap konsep ketakhinggaan.
5. Pada kasus pembuktian dengan memilih notasi aljabar yang tepat, kebanyakan guru tidak
dapat melakukannya. Alih-alih menggunakan 2m +1 dan 2n +1 untuk menyatakan
sebarang dua bilangan ganjil, kebanyakan hanya menggunakan satu bentuk ekspresi.
Saran yang dapat disampaikan dalam hal ini, antara lain:
1. a. Guru harus lebih membiasakan dan memahami pembuktian dengan induksi matematis,
metode kontradiksi, dan pembuktian langsung menggunakan notasi aljabar.
b. Guru hendaknya me-refresh pemahaman tentang pembuktian dan penalaran logis juga
metode-metode pembuktian matematika, serta membiasakan untuk memberikan
eksplanasi yang memadai (termasuk dalam proses pembelajaran yang dilakukan).
c. Membiasakan untuk mengerjakan pembuktian pada konsep-konsep matematika yang
biasa diajarkan agar pemahaman juga semakin baik.
d. Perlunya semacam usaha untuk memantapkan kemampuan menyusun bukti matematis
di kalangan guru dalam komunitas.
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2. Bagi peneliti, dapat mengembangkan penelitian serupa karena penelitian ini masih cukup
kecil dalam ruang lingkup (hanya 3 soal/metode) dan sampel responden (23 responden).
3. Ada usaha yang lebih spesifik dari lembaga pre-service (LPTK) maupun in-service
(khususnya PPPPTK Matematika), agar dalam perkuliahan dan/atau kediklatannya lebih
menaruh perhatian pada kompetensi penalaran dan pembuktian, tidak semata-mata
pengerjaan soal atau me-recall pengetahuan matematika.
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Abstrak. Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan self efficacy siswa
kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Kalibawang dan kualitas pembelajaran matematika
menggunakan pendekatan guided inquiry tahun pelajaran 2016/2017. Pendekatan
guided inquiry ini dilaksanakan dalam tiga siklus. Data dikumpulkan melalui angket self
efficacy, tes, dan observasi pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
peningkatan self efficacy siswa dan kualitas pembelajaran matematika. Hal ini dapat
dilihat dari pencapaian hasil angket dan observasi pembelajaran. Berdasarkan hasil
angket, rata-rata self efficacy siswa pada pra penelitian, akhir siklus I, akhir siklus II,
dan akhir siklus III berturut-turut, yaitu 61,25 (sedang), 64,40 (sedang), 65,50 (sedang),
dan 67,95 (tinggi). Begitu juga dengan kualitas pembelajaran yang mengalami
peningkatan pada tiap siklusnya. Berdasarkan hasil observasi, rata-rata keterlaksanaan
pembelajaran pada pra penelitian, akhir siklus I, akhir siklus II, dan akhir siklus III
berturut-turut, yaitu 60%, 64,88, 75,00%, dan 81,25%. Meskipun terdapat beberapa
kegiatan pembelajaran belum terlaksana, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
peningkatan self efficacy siswa dan kualitas pembelajaran matematika. Berdasarkan
hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan guided inquiry dapat
meningkatan self efficacy siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Kalibawang.
Kata Kunci. Penelitian tindakan kelas, self efficacy, guided inquiry

1. Pendahuluan
Matematika merupakan ilmu dasar yang digunakan dalam berbagai kajian ilmu lainnya.
National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000) mengemukakan bahwa
matematika digunakan dalam ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, ilmu
kedokteran, dan perdagangan. Mengingat pentingnya matematika maka pembelajaran
matematika di sekolah perlu untuk diperhatikan. Pembelajaran matematika di sekolah
hendaknya memperhatikan adanya perbedaan antar siswa. Perbedaan tersebut antara lain
perbedaan kemampuan kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Sementara, Yates (2002)
mengemukakan bahwa karakteristik sikap, nilai, dan kepribadian yang dimiliki siswa akan
memberikan pengaruh pada pencapaian hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika
Sementara McLeod (1989) mengemukakan bahwa afektif memainkan peran pokok dalam
pembelajaran matematika. Douglas (1992) mengemukakan beberapa faktor psikologis yang
termasuk dalam afektif, antara lain kepercayaan diri (confidence), self concept, self efficacy,
kecemasan terhadap matematika, dan motivasi. Menurut Bandura (1997) self efficacy
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merujuk pada keyakinan seseorang akan kemampuannya untuk mengatur dan melaksanakan
serangkaian tindakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu pencapaian yang
diharapkan. Margolis dan Mccabe (2006) mengemukakan bahwa rendahnya self efficacy
siswa dapat berdampak pada pencapaian hasil belajar siswa. Lebih lanjut Margolis dan
Mccabe (2006) mengemukakan bahwa jika self efficacy siswa rendah maka siswa akan
kurang berusaha, mudah menyerah, atau menghindari untuk mengerjakan tugas-tugas
tertentu. Dengan kata lain, siswa dengan self efficacy tinggi akan lebih sering untuk
berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran.
Pembelajaran hendaknya dapat menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran (student
center). Hal ini dapat ditandai dengan keaktifan siswa berpartisipasi dalam kegiatan
pembelajaran. Selain itu, guru juga perlu untuk memfasilitasi siswa dalam pembelajaran
yang bermakna. Ausubel (Martin, 2009) mengemukakan bahwa pembelajaran akan menjadi
bermakna jika pengetahuan baru dihubungkan dengan pengetahuan sebelumnya sedemikian
sehingga siswa dapat menghubungkannya dengan tepat. Oleh karena itu, agar pembelajaran
menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran maka dapat dilakukan salah satunya dengan
meningkatkan self efficacy siswa menggunakan suatu pembelajaran yang sesuai.
Pembelajaran matematika di sekolah hendaknya dapat meningkatkan self efficacy siswa.
Namun secara khusus, berdasarkan hasil pra penelitian self efficacy siswa kelas XI IPA 2
SMA Negeri 1 Kalibawang belum berkembang dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil
angket dan observasi pembelajaran. Tabel 1 berikut menampilkan hasil pra penelitian:
Tabel 1. Hasil Pra Penelitian
Variabel
Afektif (Self Efficacy)
Pelaksanaan Pembelajaran

Hasil
61,25 (sedang)
60%

Berdasarkan hasil angket self efficacy pada Tabel 1 diperoleh bahwa bahwa self efficacy
siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Kalibawang berada pada kategori sedang dengan ratarata 61,25. Hal ini didukung juga oleh hasil observasi pra penelitian. Berdasarkan hasil
observasi pra penelitian selama pembelajaran di kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Kalibawang
diperoleh bahwa beberapa siswa terlihat kurang yakin dalam memberikan jawaban
pertanyaan yang diajukan guru. Hal ini ditunjukkan dengan sikap beberapa siswa dalam
menjawab yang terkesan ragu dan menjawab dengan terbata-bata. Selain itu, saat guru
memberikan kesempatan kepada siswa untuk menuliskan jawaban di papan tulis, tidak ada
satupun siswa yang berinisiatif mengajukan diri untuk menuliskan jawabannya di papan
tulis. Hasil lain yang diperoleh, yaitu sebagian besar siswa yang diminta untuk menuliskan
jawaban di papan tulis mereka akan bertanya terlebih dulu kepada teman atau sekedar
mencocokkan jawaban. Selain itu, ketika siswa diminta untuk mengerjakan soal latihan dan
merasa soal tersebut sulit, beberapa siswa kurang berusaha mengerjakan soal tersebut dan
memilih untuk mengerjakan soal lain yang menurut mereka lebih mudah.
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Selain itu, berdasarkan hasil observasi pra penelitian diperoleh bahwa pembelajaran yang
dilakukan guru bersifat ekspositori menggunakan metode ceramah. Dalam metode ini guru
menyampaikan suatu rumus atau konsep, guru memberi contoh, dan dilanjutkan dengan guru
memberikan soal-soal latihan untuk dikerjakan siswa. Dalam pembelajaran ekspositori ini,
pembelajaran cenderung berpusat pada guru sebagai pengendali kelas dan pemberi
pengetahuan. Siswa cenderung tidak terlibat dalam pembelajaran tetapi siswa diharapkan
menyerap pengetahuan. Pembelajaran yang disampaikan guru kurang memberikan
kesempatan kepada siswa untuk meningkatkan self efficacy siswa.
Berdasarkan hasil pra penelitian tersebut maka self efficacy siswa dan kualitas pembelajaran
perlu ditingkatkan. Margolis dan Mccabe (2006) mengemukakan strategi yang dapat
digunakan untuk meningkatkan self efficacy siswa, yaitu: (1) menggunakan tugas-tugas
dengan tingkat kesulitan sedang karena tugas-tugas yang terlalu mudah dapat membuat
siswa bosan sedangkan tugas-tugas yang terlalu sulit dapat menurunkan self efficacy siswa;
(2) menggunakan siswa lain sebagai contoh karena siswa dapat belajar dari keberhasilan
siswa lain dalam mengerjakan tugas; (3) mengajar menggunakan strategi pembelajaran yang
tepat; (4) menekankan pada pilihan dan ketertarikan peserta didik; dan (5) menggunakan
strategi yang tepat dan mengupayakan pemberian penguatan untuk siswa yang masih
mengalami kesulitan.
Sementara Stipek (Santrock, 2011) mengemukakan bahwa ada beberapa strategi yang dapat
digunakan untuk meningkatkan self efficacy siswa, yaitu: (1) menggunakan pembelajaran
dengan strategi tertentu yang dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk fokus pada
tugas-tugas mereka; (2) memandu siswa untuk menyusun tujuan; (3) memperhatikan
penguasaan siswa; (3) mengkombinasikan strategi latihan dengan tujuan tertentu; dan (5)
memberikan dukungan kepada siswa. Berkaitan dengan strategi pembelajaran yang dapat
meningkatkan self efficacy siswa, Lenz, Deshler, dan Kissam (2004) mengemukakan bahwa
strategi pembelajaran dalam meningkatkan self efficacy siswa, yaitu strategi pembelajaran
tersebut memberikan serangkaian langkah-langkah logis untuk memecahkan tugas yang
sulit.
Sementara Fencl dan Scheel (Cheung, 2014) mengemukakan bahwa strategi pembelajaran
yang sesuai dan digunakan dengan baik di kelas akan memberikan pengaruh pada self
efficacy siswa. Beberapa hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembelajaran inquiry
dapat meningkatkan self efficacy siswa. Sebagai contoh hasil penelitian penelitian Gormally,
et al. (2009) yang menunjukkan bahwa pendekatan inquiry based learning dapat
meningkatkan self efficacy. Contoh lainnya hasil penelitian Sen, Yilmaz, dan Geban (2015)
yang menunjukkan bahwa self efficacy mengalami peningkatan setelah mengikuti
pendekatan guided inquiry. Hasil penelitian Ozdilek dan Bulunuz (2009) juga menunjukkan
bahwa pembelajaran guided inquiry dapat meningkatkan self efficacy.
Pendekatan guided inquiry merupakan pembelajaran yang melibatkan learning by doing.
Dalam pendekatan ini, guru memilih topik, memberikan pengantar materi pembelajaran, dan
memberikan struktur atau langkah-langkah untuk penyelidikan (Martin, 2009). Lebih lanjut
Martin (2009) mengemukakan bahwa pendekatan guided inquiry dapat mendorong siswa
untuk membangun sendiri suatu konsep dengan membongkar konsep tersebut. Selain itu,
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Martin (2009) juga mengemukakan bahwa guided inquiry juga akan memberikan
kesempatan kepada siswa untuk menyelidiki topik yang diberikan secara mendalam,
menimbulkan rasa ingin tahu dan memunculkan berbagai pertanyaan, dan menyelidiki
pertanyaan mereka sendiri. Martin (2009) mengemukakan bahwa dalam memulai
pembelajaran guided inquiry hendaknya guru menyampaikan materi prasyarat yang
berkaitan dengan materi baru yang akan dipelajari sehingga pembelajaran akan menjadi
bermakna bagi siswa.
Sementara Sund dan Trowbridge (1973) menyarankan untuk menggunakan pendekatan
guided inquiry apabila siswa belum mempunyai pengalaman menggunakan pembelajaran
inquiry sebelumnya. Lebih lanjut menurut Sund dan Trowbridge (1973) pendekatan guided
inquiry akan benar-benar memberikan panduan struktur atau tahapan, sementara
pembelajaran free inquiry menggunakan sedikit bimbingan atau panduan dari guru.
Berdasarkan hasil sintesa beberapa kajian ilmiah, langkah-langkah pembelajaran matematika
menggunakan pendekatan guided inquiry, yaitu : (1) merumuskan masalah; (2) menuliskan
data; (3) memecahkan masalah; (4) membuat kesimpulan; dan (5) melakukan refleksi dan
evaluasi (Orlick, et al (2010); Bell (1978)).
Berdasarkan hasil angket yang didukung oleh hasil observasi pra penelitian ditemukan
bahwa self efficacy siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Kalibawang tahun pelajaran
2015/2016 secara rata-rata dalam kategori sedang dan kualitas pembelajaran perlu
ditingkatkan. Oleh karena itu diperlukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan self
efficacy siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Kalibawang dan kualitas pembelajaran
matematika tahun pelajaran 2016/2017. Hipotesis dalam penelitian ini, yaitu setelah
dilaksanakan pendekatan guided inquiry dalam beberapa siklus akan meningkatkan self
efficacy siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Kalibawang tahun pelajaran 2016/2017.

2. Metode Penelitian
Desain penelitian pada penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang
dilakukan secara kolaboratif bersama dengan guru mata pelajaran matematika kelas XI IPA
2 SMA Negeri 1 Kalibawang. Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas
yang dikemukakan oleh Kemmis and McTaggart (2005) bahwa terdapat empat tahap berupa
siklus dalam penelitian tindakan kelas, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3)
pengamatan, dan (4) refleksi. Penelitian ini dilakukan di kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1
Kalibawang tahun pelajaran 2016/2017. Penelitian ini dilakukan dalam 3 siklus dengan
rincian, yaitu siklus I dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan, siklus II dan III masing-masing
dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 2
SMA Negeri 1 Kalibawang tahun pelajaran 2016/2017 yang terdiri dari 20 siswa dengan
rincian terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. Dalam penelitian ini peneliti
membagi siswa dalam 5 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa.
Data dikumpulkan melalui angket, observasi pembelajaran, dan tes. Sementara instrumen
yang digunakan, yaitu angket self efficacy, lembar observasi, dan tes prestasi hasil belajar.
Angket self efficacy berbentuk skala likert yang terdiri dari 20 butir pernyataan dengan lima
pilihan jawaban, digunakan untuk mendapatkan gambaran self efficacy siswa, dan diberikan
pada prapenelitian dan di setiap akhir siklus. Lembar observasi pembelajaran terdiri dari 28
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butir kegiatan pembelajaran yang diamati, digunakan untuk mendapatkan gambaran
keterlaksanaan proses pembelajaran, dan digunakan dalam setiap proses pembelajaran. Tes
prestasi hasil belajar siswa berbentuk pilihan ganda yang terdiri dari 10 butir soal untuk
setiap siklus, digunakan untuk mendapatkan gambaran kemampuan kognitif siswa, diberikan
pada prapenelitian (pretest) dan di setiap akhir siklus (posttest). Setiap siklus mewakili satu
kompetensi dasar. Tabel 2 berikut menampilkan kondisi awal dan target penelitian:

Tabel 2. Kondisi Awal dan Target Penelitian
Variabel

Afektif
(Self Efficacy)

Interval

Kriteria

Kondisi Awal

Target

80< X≤ 100

Sangat Tinggi

0%

15,00%

66,67< X ≤ 80

Tinggi

15,00%

85,00%

53,33 < X ≤ 66,67

Sedang

80,00%

0%

40 < X ≤ 53,33

Rendah

5,00%

0%

20 < X ≤ 40

Sangat Rendah

0%

0%

sedang (61,25)

tinggi

Rata-rata
yang tuntas ≥75%

KKM tercapai

0%

50%

Rata-rata

75

32,55

60

terlaksana ≥85%

Pembelajaran
Berhasil

60%

85%

Kognitif
Proses
Pembelajaran

Hasil angket dianalisis dengan teknik pengkategorian menggunakan pengkategorian menurut
Azwar (2015). Tabel 3 berikut menampilkan kriteria self efficacy yang digunakan dalam
penelitian ini:
Tabel 3. Kriteria Self Efficacy
Interval

Interval Skor

Kriteria
Sangat tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat rendah

Sumber: Azwar (2015)
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Keterangan:
Standar baku ideal =
Rata-rata ideal =

(skor tertinggi + skor terendah)

(skor tertinggi  skor terendah)

Hasil lembar observasi pembelajaran dianalisis dalam bentuk persentase untuk masingmasing pengamatan pada kegiatan siswa dan guru dalam setiap pertemuan dan selanjutnya
dicari persentase keterlaksanaan proses pembelajaran untuk setiap siklus. Sementara hasil tes
dianalisis berdasarkan pedoman penelitian yang dibuat penelitian. Kemudian dihitung
banyaknya siswa yang tuntas. Siswa dikatakan tuntas apabila memperoleh nilai tes yaitu
75. Indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam penelitian tindakan kelas ini, yaitu: (1)
meningkatnya persentase self efficacy siswa dari kriteria sedang pada pra penelitian sampai
pada kriteria tinggi di akhir siklus, dan (2) proses keterlaksanaan pembelajaran tercapai
minimal sebesar 85%.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
3.1. Hasil Penelitian
Penelitian ini diawali dengan pemberian angket, pretest, dan observasi pembelajaran sebagai
kegiatan prapenelitian untuk memperoleh gambaran kondisi awal self efficacy siswa,
kemampuan kognitif siswa, dan pelaksanaan pembelajaran matematika. Dalam penelitian
setiap pertemuan dilakukan pengamatan keterlaksanaan pembelajaran guru dan siswa.
Sementara di akhir siklus, dilakukan posttest, angket dan tes untuk mendapatkan gambaran
ada atau tidaknya peningkatan self efficacy siswa dan kualitas pembelajaran.
Sebelum memulai siklus dilakukan perencanaan kegiatan pembelajaran yang meliputi
pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kegiatan Siswa (LKS).
Selain itu, di setiap awal siklus siswa diberikan angket self efficacy. Tahap selanjutnya, yaitu
pelaksanaan dan observasi pembelajaran. Satu peneliti bertindak sebagai pengajar dan yang
lain berperan sebagai pengamat dan mengisi lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran.
Tahap selanjutnya, peneliti melakukan refleksi berdasarkan pelaksanaan pembelajaran yang
telah dilakukan. Pada tahap ini peneliti melihat kembali keseluruhan pelaksanaan
pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang belum terlaksana, kendala-kendala dalam
pelaksanaan pembelajaran, dan merencanakan perbaikan-perbaikan untuk pertemuan dan
siklus selanjutnya. Tahap-tahap ini diulangi sampai akhir siklus III.
Berdasarkan hasil refleksi di setiap siklusnya, secara garis besar kendala-kendala yang
dialami peneliti dalam pelaksanaan pembelajaran ini antara lain: (1) siswa belum memiliki
inisiatif untuk mempresentasikan jawaban pada salah satu kegiatan yang meminta siswa
mempresentasikan jawaban; (2) siswa tidak mengulang materi yang sudah dipelajari di
rumah; (3) terkadang peneliti masih kesulitan mengelola waktu sehingga ada beberapa
kegiatan pembelajaran yang tidak terlaksana; dan (4) masih ada beberapa siswa yang
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mengobrol dan bergurau saat pembelajaran berlangsung. Berkaitan dengan pembelajaran
guided inquiry memerlukan waktu yang lama hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor,
antara lain: (1) pembelajaran guided inquiry merupakan hal yang baru bagi peneliti dan
siswa, (2) proses penyelidikan dalam pembelajaran guided inquiry merupakan proses yang
rinci sehingga hal ini membutuhkan waktu yang lama, (3) siswa kurang menguasai materi
prasyarat, sehingga peneliti terkadang harus mengulang materi prasyarat dengan rinci
terlebih dahulu.
Berdasarkan hasil refleksi, perbaikan-perbaikan yang sudah peneliti laksanakan, sebagai
berikut: (1) memberikan bimbingan berupa panduan yang lebih rinci dalam LKS; (2)
bersikap lebih tegas terhadap siswa yang masih mengobrol atau bercanda dengan teman yang
lain pada saat mengikuti pembelajaran matematika; (3) mendorong dan memotivasi siswa
untuk mengulang materi dan berlatih secara mandiri di rumah; (4) memotivasi siswa agar
tetap terus bertanya dan mempresentasikan jawaban; (5) membuat materi pembelajaran
untuk tiap pertemuan lebih sedikit supaya siswa dapat mengeksplorasi pembelajaran lebih
rinci dan agar semua butir proses pembelajaran dapat tercapai; dan (6) memberi latihan soal
yang lebih beragam. Tabel 4 berikut menampilkan rekapitulasi ketercapaian hasil penelitian:

Tabel 4. Rekapitulasi Ketercapaian Hasil Penelitian
Variabel

Self Efficacy

Interval

Kriteria

Kondisi
Awal

Target

Akhir
Siklus I

Akhir
Siklus II

Akhir
Siklus
III

80< X≤ 100

Sangat Tinggi

0%

15,00%

0%

0%

0%

66,67< X ≤ 80

Tinggi

15,00%

85,00%

35,00%

40,00%

50,00%

53,33 < X ≤ 66,67

Sedang

80,00%

0%

65,00%

60,00%

50,00%

40 < X ≤ 53,33

Rendah

5,00%

0%

0%

0%

0%

20 < X ≤ 40

Sangat Rendah

0%

0%

0%

0%

0%

sedang
(61,25)

tinggi

sedang
(64,4)

sedang
(65,5)

tinggi
(67,95)

0%

50%

5,00%

0,00%

10,00%

32,55

60

45,50

46,0

51,50

60%

85%

64,88%

75,00%

81,25%

Rata-rata

Kognitif

Peserntase siswa
yang tuntas ≥75

KKM tercapai

Rata-rata
Proses
Pembelajaran

terlaksana ≥85%

Pemb Berhasil

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan self efficacy siswa. Hal ini
ditunjukkan dengan hasil rata-rata self efficacy siswa pada pra penelitian, akhir siklus I, akhir
siklus II, dan akhir siklus III berturut-turut, yaitu 61,25 (sedang), 64,40 (sedang), 65,50
(sedang), dan 67,95 (tinggi). Begitu juga dengan kualitas pembelajaran yang mengalami
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peningkatan pada tiap siklusnya. Berdasarkan hasil observasi, rata-rata keterlaksanaan
pembelajaran pada pra penelitian, akhir siklus I, akhir siklus II, dan akhir siklus III berturutturut, yaitu 60%, 64,88, 75,00%, dan 81,25%. Selain itu, dapat dilihat juga bahwa pada akhir
siklus III terdapat peningkatan rata-rata nilai dan persentase siswa yang sudah tuntas, yaitu
sebanyak 4 siswa (10% siswa).

3.2. Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terus terjadi peningkatan self efficacy
siswa dilihat dari self efficacy pada kondisi awal (prapenelitian), siklus I, siklus II, dan siklus
III. Begitu juga dengan keterlaksanaan pembelajaran bahwa terus terjadi peningkatan
persentase keterlaksanaan pembelajaran pada pada kondisi awal (pra penelitian), siklus I,
siklus II, dan siklus III. Kondisi akhir self efficacy dan keterlaksanaan pembelajaran pada
akhir siklus III secara berturut-turut, yaitu 67,95 (tinggi) dan 81,25%. Hal ini menunjukkan
bahwa indikator keberhasilan pertama yaitu meningkatnya self efficacy siswa dari kategori
sedang menjadi berada pada kategori tinggi tercapai. Sementara, indikator keberhasilan
kedua, yaitu proses keterlaksanaan pembelajaran mencapai 85% belum tercapai.
Meskipun beberapa kegiatan pembelajaran belum memenuhi target keterlaksanaan
pembelajaran, namun dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan self efficacy siswa dan
keterlaksanaan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan guided inquiry dapat
meningkatkan self efficacy siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Kalibawang dan juga
kualitas pembelajaran matematika. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Gormally, et al.
(2009), Sen, Yilmaz, dan Geban (2015), dan Ozdilek dan Bulunuz (2009) bahwa
pembelajaran guided inquiry dapat meningkatkan self efficacy. Temuan lain hasil penelitian
ini juga menunjukkan bahwa siswa dengan self efficacy tinggi cenderung memiliki
kemampuan kognitif lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya, siswa dengan self efficacy rendah
cenderung memiliki kemampuan kognitif lebih rendah.

4. Kesimpulan dan Saran
4.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil angket, rata-rata self efficacy siswa pada pra penelitian, akhir siklus I,
akhir siklus II, dan akhir siklus III berturut-turut, yaitu 61,25 (sedang), 64,40 (sedang), 65,50
(sedang), dan 67,95 (tinggi). Begitu juga dengan kualitas pembelajaran yang mengalami
peningkatan pada tiap siklusnya. Berdasarkan hasil observasi, rata-rata keterlaksanaan
pembelajaran pada pra penelitian, akhir siklus I, akhir siklus II, dan akhir siklus III berturutturut, yaitu 60%, 64,88, 75,00%, dan 81,25%. Meskipun terdapat beberapa kegiatan
pembelajaran belum terlaksana, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan
self efficacy siswa dan kualitas pembelajaran matematika. Berdasarkan hasil penelitian
tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan guided inquiry dapat meningkatan self
efficacy siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Kalibawang.

530

Indonesian Digital Journal of Mathematics and Education Volume 5 Nomor 8 Tahun 2018
http://idealmathedu.p4tkmatematika.org ISSN 2407-8530

4.2. Saran
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, disarankan kepada peneliti selanjutnya
untuk menjadikan pendekatan guided inquiry sebagai salah satu alternatif pendekatan untuk
meningkatkan self efficacy siswa. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat melakukan
penelitian terkait penggunaan pendekatan guided inquiry untuk meningkatkan aspek afektif
lainnya.
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Upaya Peningkatan Hasil Belajar Bangun Ruang Sisi
Datar Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe
Jigsaw Pada Siswa Kelas VIII-G SMP Negeri 13
Tangerang
Suryani Harahap
SMP Negeri 13 Tangerang, Jl. Perintis Kemerdekaan I/3 Babakan, Kota Tangerang,
suryaniharahap13@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar bangun ruang sisi
datar siswa kelas VIII SMP Negeri 13 Tangerang melalui pembelajaran kooperatif tipe
Jigsaw. Penelitian ini dilakukan di kelas VIII-G SMP Negeri 13 Tangerang yang
berjumlah 32 siswa dalam tiga siklus. Pada siklus pertama, sebagian siswa belum
terbiasa dengan kondisi pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, sehingga dilakukan
tindakan dengan memberikan penjelasan kepada siswa tentang prinsip-prinsip
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Di samping itu guru sebagai fasilitator juga belum
maksimal dalam mengimplementasikan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Pada siklus
kedua, siswa, dan guru sudah mulai memahami implementasi pembelajaran kooperatif
tipe jigsaw dan menunjukkan hasil yang cukup memuaskan serta aktivitas siswa
meningkat. Hasil belajar bangun ruang sisi datar siswa menunjukkan peningkatan dari
rata-rata sebesar 53 pada siklus pertama menjadi 79 pada siklus kedua dan 80 pada
siklus ketiga. Ketuntasan belajar siswa juga menunjukkan peningkatan dari 25 % pada
siklus pertama menjadi 75 % pada siklus kedua dan 90% pada siklus ketiga dari nilai
kriteria ketuntasan minimal 75. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw meningkatkan hasil belajar bangun ruang sisi datar
pada siswa kelas VIII-G SMP Negeri 13 Tangerang.
Kata Kunci:, Bangun Ruang Sisi Datar, Hasil Belajar, Pembelajaran Tipe Jigsaw

1. Pendahuluan
SMP Negeri 13 Tangerang mengalami masalah rendahnya hasil belajar matematika siswa,
khususnya siswa kelas VIII-G. Pada hasil ulangan harian ke-2, semester 2, tahun pelajaran
2011/2012 di SMP Negeri 13 Tangerang, yang memuat materi bangun ruang sisi datar
terlihat bahwa, siswa yang mendapatkan nilai di bawah 75 sebanyak 20 orang atau sebanyak
63% yang belum tuntas. Adapun siswa yang mendapatkan nilai di atas atau sama dengan 75
sebanyak 12 orang atau sebanyak 37% yang tuntas.
Di kelas VIII-G, SMP Negeri 13 Tangerang, selain masalah hasil belajar yang masih rendah,
khususnya pada kompetensi dasar bangun ruang sisi datar, terdapat pula beberapa kendala
dalam proses pembelajaran. Contohnya selama proses pembelajaran berlangsung hanya
sedikit siswa yang berani bertanya kepada guru dan hanya sedikit siswa yang berani
mengajukan diri untuk mengerjakan soal ke depan kelas kecuali ditunjuk oleh guru. Banyak
siswa yang tidak tahu beberapa istilah matematika atau pengetahuan prasyarat yang
sebenarnya didapatkan pada pelajaran sebelumnya. Pembelajaran matematika di kelas masih
berjalan monoton. Strategi pembelajaran yang digunakan belum tepat, belum ada kolaborasi
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antara guru dan siswa, dan metode yang digunakan masih bersifat konvensional. Selain itu
juga buku paket dari sekolah yang diijinkan untuk dipakai dan dibawa pulang tidak
dimanfaatkan siswa untuk mempelajari materi baru.
Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dipandang sesuai untuk mengatasi beberapa
kendala dalam pembelajaran tersebut. Model Jigsaw merupakan model pembelajaran
kooperatif, dengan siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang secara
heterogen. Mereka bekerja sama sehingga ada saling ketergantungan yang positif dan
bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari untuk
selanjutnya menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain (Arends,
1997).
Para anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda dengan topik yang sama bertemu untuk
diskusi (kelompok ahli) saling membantu satu sama lain tentang topik pembelajaran yang
ditugaskan kepada mereka. Kemudian siswa-siswa itu kembali pada kelompok asal untuk
menjelaskan kepada anggota kelompok yang lain tentang apa yang telah mereka pelajari
sebelumnya pada pertemuan kelompok ahli.
Bertitik tolak dari uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian
ini sebagai berikut: “Apakah pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw meningkatkan hasil belajar
bangun ruang sisi datar siswa kelas VIII SMP Negeri 13 Tangerang ?
Hasil pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi siswa
antara lain bermanfaat untuk meningkatkan keaktifan dalam proses pembelajaran, karena
suasana pembelajaran menyenangkan, motivasi belajar siswa meningkat, akhirnya akan
meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya bangun ruang sisi datar. Bagi guru, hasil
penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk meningkatkan proses pembelajaran
pada materi bangun ruang sisi datar siswa kelas VIII SMP Negeri 13 Tangerang, dan
menambah inovasi dan kreativitas dalam kegiatan belajar mengajar . Dan bagi sekolah, hasil
penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan tentang peningkatan kualitas
pembelajaran di sekolah, melalui pelatihan bagi guru tentang metode pengajaran dan media
pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

2. Kajian Teori
2.1. Hasil Belajar
Menurut Nana Sudjana (2000) hasil belajar adalah suatu akibat dari proses belajar dengan
menggunakan alat pengukuran, yaitu berupa tes yang disusun secara terencana, baik tes
tertulis, tes lisan, maupun tes perbuatan. Sedangkan S.Nasution (1989) berpendapat bahwa
hasil belajar adalah suatu perubahan pada individu yang belajar, tidak hanya mengenai
pengetahuan, tetapi juga membentuk kecakapan dan penghayatan dalam diri pribadi individu
yang belajar. Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti suatu materi
tertentu dari mata pelajaran yang berupa data kuantitatif maupun kualitatif..
Hasil belajar dapat dilihat dari hasil nilai ulangan harian (formatif), nilai ulangan tengah
semester (subsumatif), dan nilai ulangan semester (sumatif). Dalam penelitian tindakan kelas
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ini, yang dimaksud hasil belajar siswa adalah hasil nilai ulangan harian (formatif) yang
diperoleh siswa dalam mata pelajaran matematika, khususnya materi bangun ruang sisi datar.
Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan hasil tes yang berupa nilai
ulangan harian dari tiga KD, yaitu (5.1) mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma dan
limas serta bagianbagiannya; (5.2) membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma dan limas;
(5.3) menghitung luas permukaan dan volume kubus,balok, prisma dan limas. Soal bentuk
essay, untuk masing-masing kompetensi dasar

2.2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw
Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang terdiri
dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian
materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lain dalam
kelompoknya. Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap
pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari
materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan membelajarkan materi
tersebut pada anggota kelompoknya yang lain. Dengan demikian, “siswa saling tergantung
satu dengan yang lain dan harus bekerja sama secara kooperatif untuk mempelajari materi
yang ditugaskan” (Lie, A, 1994). Para anggota dari tim-tim yang berbeda dengan topik yang
sama bertemu untuk diskusi (tim ahli) saling membantu satu sama lain tentang topik
pembelajaran yang ditugaskan kepada mereka. Kemudian siswa-siswa itu kembali pada
tim/kelompok asal untuk menjelaskan kepada anggota kelompok yang lain tentang apa yang
telah mereka pelajari sebelumnya pada pertemuan tim ahli.
Pada model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, terdapat kelompok asal dan kelompok ahli.
Kelompok asal, yaitu kelompok induk siswa yang beranggotakan siswa dengan kemampuan,
asal, dan latar belakang keluarga yang beragam. Kelompok asal merupakan gabungan dari
beberapa ahli. Kelompok ahli, yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok asal
yang berbeda yang ditugaskan untuk mempelajari dan mendalami topik tertentu dan
menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan topiknya untuk kemudian dijelaskan
kepada anggota kelompok asal. (Arends, 2001)
Untuk pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, disusun langkah-langkah pokok
sebagai berikut; (1) pembagian tugas, (2) pemberian lembar ahli, (3) mengadakan diskusi,
(4) mengadakan kuis. Adapun rencana pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini diatur secara
instruksional sebagai berikut (Slavin,1995): 1) Membaca: siswa memperoleh topik-topik ahli
dan membaca materi tersebut untuk mendapatkan informasi. 2) Diskusi kelompok ahli: siswa
dengan topik-topik ahli yang sama bertemu untuk mendiskusikan topik tersebut.3) Diskusi
kelompok asal: kembali ke kelompok asalnya untuk menjelaskan topic pada kelompoknya.
4) Kuis: siswa memperoleh kuis individu yang mencakup semua topik. 5) Penghargaan
kelompok: penghitungan skor kelompok dan menentukan penghargaan kelompok.

2.3 Pengertian Media Pembelajaran
Seperti yang dikemukakan oleh Latuheru yang dikutip oleh Arsyad (2006:4) memberi
batasan media sebagai sebuah bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk
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menyampaikan atau menyebar ide, gagasan, atau pendapat, sehingga ide, gagasan atau
pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju.
Media juga seringkali diartikan sebagai alat yang dapat dilihat dan didengar. Alat-alat ini
dipakai dalam pengajaran dengan maksud untuk membuat cara berkomunikasi lebih efektif
dan efisien. Dengan menggunakan alat-alat ini, guru dan siswa dapat berkomunikasi lebih
mantap, hidup dan interaksinya bersifat banyak arah. Seperti yang dikemukakan oleh
Hamalik bahwa hubungan komunikasi akan berjalan lancar dengan hasil yang maksimal
apabila menggunakan alat bantu yang disebut dengan media komunikasi (Arsyad, 2006:4).
Sedangkan menurut Gagne dan Briggs (1979:4) , media pembelajaran meliputi alat yang
secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari: buku,
tape recorder, benda asli atau nyata, video camera, video recorder, film, slide (gambar
bingkai), foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Dengan kata lain media adalah
komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di
lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar (Arsyad, 2006:4).
Sedangkan pengertian media menurut Asosiasi Pendidikan Nasional (National Education
Association/NEA) yang dikutip oleh Wijaya (1991:137) adalah bentuk-bentuk komunikasi
baik tercetak maupun audio visual serta peralatannya dan media hendaknya dapat
dimanipulasi, dapat dilihat, didengar dan dibaca, dan batasan yang diberikan dari pengertian
media disini yaitu bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk
menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan,
perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi.
Dari beberapa pendapat di atas tentang pengertian media dapat diambil kesimpulan bahwa:
(1) media adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar yang berfungsi
memperjelas makna pesan yang disampaikan sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai
dengan sempurna, (2) media berperan sebagai perangsang belajar dan dapat menumbuhkan
motivasi belajar sehingga siswa tidak menjadi bosan dalam meraih tujuan-tujuan belajar, (3)
adapun yang disampaikan oleh guru mesti menggunakan media, paling tidak yang digunakan
adalah media verbal yaitu berupa kata-kata yang diucapkannya dihadapan siswa, (4) segala
sesuatu yang terdapat di lingkungan sekolah, baik berupa manusia ataupun bukan manusia
yang pada permulaannya tidak dilibatkan dalam proses belajar mengajar setelah dirancang
dan dipakai dalam kegiatan tersebut. Lingkungan itu berstatus media sebagai alat perangsang
belajar.

2.4 Bangun Ruang Sisi Datar
Bangun ruang sisi datar adalah bangun tiga dimensi yang semua sisinya datar, yaitu bangun
yang dapat dilihat dari semua sisinya datar. Media pembelajaran berupa alat peraga bangun
ruang sisi datar dapat dijadikan media pembelajaran. Benda asli sangat membantu guru
dalam menerangkan sesuatu kepada siswa untuk memahami materi yang disampaikan.
Alat peraga bangun ruang sisi datar adalah alat peraga yang dibuat dengan ukuran tiga
dimensi sehingga menyerupai benda aslinya untuk menjelaskan hal-hal yang tak mungkin
kita peroleh dari benda yang sebenarnya. Model bangun ruang sisi datar dapat dibuat dalam
ukuran lebih besar atau lebih kecil dari benda aslinya, atau memperlihatkan bagian-bagian
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yang rumit dari sebuah benda yang sebenarnya keadaan tertutup. Dalam penelitian tindakan
kelas ini, bangun ruang sisi datar yang akan dibahas adalah kubus, balok, prisma, dan limas.

3. Metode Penelitian
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMP Negeri 13 Tangerang, serta menggunakan
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam 3 siklus, Dalam penelitian ini yang menjadi
subyek penelitian adalah siswa kelas VIII-G SMP Negeri 13 Tangerang, semester genap,
tahun pelajaran 2011-2012, yang terdiri dari 32 siswa. Pada materi bangun ruang sisi datar
dan dilaksanakan pada bulan April 2012 sampai dengan bulan Juni 2012. Penelitian tindakan
kelas ini terdiri dari 3 siklus. Setiap siklus sebanyak 2 kali pertemuan dan terdiri dari empat
tahapan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.
Siklus Pertama
Perencanaan yang dilakukan adalah : 1) menyusun RPP, 2) menyiapkan lembar kerja siswa,
3) menyiapkan instrumen pengumpulan data, 4) menyusun daftar nama kelompok diskusi
asal dan kelompok ahli, 5) menyiapkan media bangun ruang sisi datar, 6) menyusun
indikator keberhasilan diantaranya : a) Aktivitas siswa minimal mencapai 65%, aktivitas
guru mencapai minimal 85%. b) Peningkatan hasil belajar siswa minimal 75 dan ketuntasan
belajar klasikal minimal mencapai 85%.
Pelaksanaan siklus pertama diantaranya : 1) Pembelajaran tipe jigsaw dilakukan sesuai
dengan RPP, 2) Siswa dibagi menjadi 8 kelompok asal, dengan anggota kelompok masingmasing 4 siswa yang masing-masing ahli dalam bidang kubus, balok, prisma tegak, dan
limas, 3) Dibentuk 4 kelompok ahli, yang anggotanya berasal dari masing-masing utusan
dari setiap kelompok asal, sehingga setiap kelompok ahli memiliki anggota sebanyak 8
siswa, 4) Setiap kelompok ahli diberikan alat peraga sesuai dengan bidang keahliannya,
untuk didiskusikan dalam kelompoknya. 5) Guru memberikan Lembar Kerja Siswa, untuk
mengidentifikasi unsur-unsur kubus, balok, prisma tegak, dan limas. 5) Siswa kembali dalam
kelompok asalnya untuk melaporkan tugas dan berdiskusi. 6) Kelompok siswa
mempresentasikan mengenai unsur-unsur kubus, balok, prisma tegak, dan limas: diantaranya
tentang titik sudut, rusuk-rusuk, bidang sisi, diagonal bidang, diagonal ruang, bidang
diagonal, dan tinggi. 7) Siswa mengerjakan soal-soal dalam Lembar Kerja Siswa.
Observasi dilaksanakan oleh dua orang observer terhadap proses pembelajaran yang
dilakukan oleh peneliti sebagai guru. Observasi pada siklus pertama dilakukan dengan
menggunakan lembar pengamatan proses pembelajaran yang telah direncanakan .
Refleksi dilakukan dengan cara meninjau kembali apa saja yang sudah dilakukan selama
pembelajaran, dan merevisinya untuk
pembelajaran berikutnya , yaitu mengevaluasi
setiap tindakan untuk mengetahui apakah masih ada kelemahan atau kelebihan serta
masalah
yang mungkin muncul selama pembelajaran. Hasil refleksi digunakan
untuk menentukan langkah selanjutnya, apakah siklus berikutnya diperlukan atau tidak.
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Siklus Kedua
Perencanaan pada siklus kedua berdasarkan hasil refleksi siklus pertama. Dengan
memberikan motivasi kepada kelompok agar lebih aktif. Guru lebih intensif membimbing
kelompok yang mengalami kesulitan. Guru memberi penghargaan ( reward).
Pelaksanaan siklus kedua adalah : 1) Setiap kelompok ahli diberikan media benda asli sesuai
dengan bidang keahliannya. 2) Guru memberikan Lembar Kerja Siswa, untuk dikerjakan
dalam kelompok ahli, mengenai menggambar jaring-jaring kubus ,balok, prisma dan limas
tegak, kemudian antara siswa dan guru mendiskusikan materi tersebut. 3) Siswa kembali
dalam kelompok asalnya berdiskusi. 4)Setiap kelompok asal mempresentasikan mengenai
cara membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma tegak, dan limas tegak. 5) Siswa
mengerjakan beberapa soal dari Lembar Kerja Siswa mengenai menggambar jaring-jaring
kubus, balok, prisma dan limas tegak. 6) Siswa diberikan tes untuk mengukur perkembangan
siswa pada siklus kedua.
Observasi dilakukan untuk memperoleh data pada siklus kedua. Observasi selama
pembelajaran berlangsung hanya dilakukan untuk melihat aktivitas guru, sedangkan
untuk aktivitas siswa dapat dilihat melalui diskusi yang mereka lakukan.
Refleksi dilakukan secara kolaboratif setelah selesai proses belajar mengajar Selanjutnya
hasil
refleksi
digunakan
untuk
menentukan langkah selanjutnya, apakah siklus
berikutnya diperlukan atau tidak .
Siklus Ketiga
Perencanaan pada siklus ketiga berdasarkan refleksi siklus kedua.
Pelaksanaan siklus ketiga sebagai berikut : 1) Siswa dibagi menjadi 4 kelompok ahli
diberikan stimulus berupa pemberian materi oleh guru mengenai cara menggunakan rumus
untuk menghitung luas permukaan kubus, balok, prisma tegak, dan limas tegak. 2) Setiap
kelompok ahli diberikan media benda asli sesuai dengan bidang keahliannya, untuk
didiskusikan dalam kelompoknya. 3) Guru memberikan Lembar Kerja Siswa 4) Siswa
kembali dalam kelompok asalnya berdiskusi. 5) Siswa mempresentasikan mengenai cara
menggunakan rumus untuk menghitung luas permukaan kubus, balok, prisma tegak, dan
limas. 6) Siswa mengerjakan soal-soal dari Lembar Kerja Siswa . 7) Siswa dibagi menjadi 4
kelompok ahli dan diberikan stimulus berupa pemberian materi oleh guru mengenai cara
menggunakan rumus untuk menghitung volume kubus, balok, prisma tegak, dan limas tegak.
Masing-masing kelompok ahli berdiskusi. 8) Siswa mempresentasikan mengenai cara
menggunakan rumus untuk menghitung volume kubus, balok, prisma tegak, dan limas tegak.
9) Siswa mengerjakan soal-soal dalam Lembar Kerja Siswa yang diberikan guru berkaitan
dengan volume bangun ruang sisi datar. 10) Siswa mengerjakan beberapa soal “Quiz“ dalam
LKS yang diberikan guru.
Observasi atau pengamatan dilakukan oleh kolaborator untuk memperoleh data pada siklus
ketiga.
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Refleksi dilakukan secara kolaboratif. Penelitian tindakan kelas ini berhasil apabila
memenuhi beberapa syarat, diantaranya siswa aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran
yang terlihat dari berani dan mampu menjawab pertanyaan dari guru, berani menanggapi dan
mengemukakan pendapat tentang jawaban siswa yang lain, berani dan mampu untuk
bertanya tentang materi pelajaran pada hari itu, setiap anggota kelompok aktif dalam
mengerjakan tugas kelompoknya, penyelesaian tugas kelompok sesuai dengan waktu yang
disediakan, mengalami peningkatan hasil belajar.
Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini
terdiri atas tes dan non tes (lembar observasi, pedoman wawancara, dokumentasi belajar.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1 Hasil Penelitian
Siklus Pertama
Perencanaan sebagai berikut : membuat RPP, membuat lembar kerja siswa, membuat
instrument, menyusun alat evaluasi pembelajaran
Pelaksanaan pada saat awal siklus pertama, belum sesuai dengan rencana, hal ini
disebabkan oleh sebagian kelompok belum terbiasa dengan kondisi belajar berkelompok,
sebagian kelompok belum memahami langkah-langkah pendekatan pembelajaran kooperatif
tipe Jigsaw secara utuh dan menyeluruh.Pada akhir siklus pertama, siswa mulai terbiasa
dengan kondisi belajar kelompok. Siswa mampu menyimpulkan bahwa pendekatan
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw memiliki langkah-langkah tertentu.
Hasil observasi proses pembelajaran terdiri dari aspek ketepatan prosedur pelaksanaan
tindakan dengan nilai rata-rata 63 %, keaktifan siswa 59% , perhatian siswa 76 % (tertinggi),
partisipasi siswa 73 %, presentasi siswa 58 % (terendah), minat siswa 76 % (tertinggi) dan
memperoleh nilai rata-rata keseluruhan 67,5 %. Hasil Pembelajaran dari skor ideal 100 skor
perolehan rata-rata hanya mencapai 53 atau 53% dan siswa yang mencapai ketuntasan
belajar hanya mencapai 25 %.
Refleksi, kegagalan yang terjadi pada siklus pertama adalah : 1) Guru belum terbiasa
menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 2) Siswa belum terbiasa
dengan pendekatan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 3) Hasil belajar BRSD masih
kurang, baru mencapai rata-rata 53 dan hanya 25 % siswa yang tuntas. 4) Ada kelompok
belum bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. 5) Ada kelompok yang kurang mampu
mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Maka pelaksanaan pada siklus kedua dapat
dibuat perencanaan sebagai berikut : 1) Memberikan motivasi kepada kelompok agar lebih
aktif. 2) Lebih intensif membimbing kelompok yang mengalami kesulitan. 3) Meningkatkan
tindakan proses belajar mengajar yaitu dengan member penghargaan ( reward).
Siklus Kedua
Perencanaan: 1) Memberikan motivasi kepada kelompok agar lebih aktif. 2) Lebih intensif
membimbing kelompok yang mengalami kesulitan.3) Meningkatkan tindakan proses belajar
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mengajar. 4) Memberi penghargaan ( reward).4)Membuat perangkat pembelajaran yang
lebih mudah dipahami oleh siswa.
Pelaksanaan. Suasana pembelajaran sudah mengarah kepada pembelajaran kooperatif tipe
Jigsaw. Sebagian siswa merasa termotivasi untuk bertanya dan menanggapi suatu presentasi
dari kelompok lain. Suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan sudah mulai
tercipta.
Hasil observasi proses pembelajaran terdiri dari aspek ketepatan prosedur pelaksanaan
tindakan dengan nilai rata-rata 78 %, keaktifan siswa 61 %(terendah) , perhatian siswa 85 %
(tertinggi), partisipasi siswa 73 %, presentasi siswa 68 %, minat siswa 75 % dan memperoleh
nilai rata-rata keseluruhan 73,3 %. Hasil pembelajaran dari skor ideal 100 skor perolehan
rata-rata pada siklus kedua mencapai 79 atau 79% dan siswa yang mencapai ketuntasan
belajar meningkat 44%, dari 43% pada siklus pertama menjadi 87% pada siklus kedua.
Refleksi, keberhasilan yang diperoleh selama siklus kedua ini adalah sebagai berikut : a)
Aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar sudah mengarah pada pembelajaran kooperatif
tipe Jigsaw, dilihat dari data proses hasil observasi terhadap aspek ketepatan prosedur
pelaksanaan tindakan. b) Meningkatnya aktivitas siswa dan guru dalam proses belajar mengajar
.c) Meningkatnya aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar, berdasarkan peningkatan
hasil belajar siswa dengan perolehan rata-rata 53 atau 53% pada siklus pertama meningkat
menjadi 79 atau 79% pada siklus kedua. Peningkatan jumlah siswa yang mencapai
ketuntasan belajar 43% pada siklus pertama meningkat 44 poin atau 44% menjadi 87% pada
siklus kedua.
Siklus Ketiga
Perencanaan : 1) Memberikan motivasi kepada kelompok agar lebih aktif. 2) Lebih intensif
membimbing kelompok yang mengalami kesulitan.3) Memberi penghargaan .4) Membuat
perangkat pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw
Pelaksanaan. Suasana pembelajaran sudah lebih terarah. Hampir semua siswa termotivasi
untuk bertanya dan menanggapi suatu presentasi dari kelompok lain. Suasana pembelajaran
yang efektif dan menyenangkan sudah lebih tercipta.
Hasil observasi proses pembelajaran terdiri dari aspek ketepatan prosedur pelaksanaan
tindakan dengan nilai rata-rata 87 %(tertinggi), keaktifan siswa 69 %(terendah) , perhatian
siswa 85 %, partisipasi siswa 73 %, presentasi siswa 72 %, minat siswa 75 % dan
memperoleh nilai rata-rata keseluruhan 76,8 %. Hasil evaluasi siklus ketiga penguasan siswa
terhadap materi pembelajaran memiliki rerata 80 atau 80% dari skor ideal 100. Hal ini
menunjukkan penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran tergolong baik.
Refleksi, siklus ketiga adalah : 1) Aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar sudah lebih
terarah. 2) Meningkatnya aktivitas siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. 3)
Meningkatnya kemampuan siswa menguasai materi pembelajaran.
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4.2 Pembahasan
Penilaian dalam penelitian ini terdiri dari penilaian proses dan penilaian hasil belajar.
Penilaian proses : a) Dilakukan dengan pengamatan terhadap tujuh aspek, yaitu ketepatan
prosedur pelaksanaan tindakan, keaktifan siswa, perhatian siswa, partisipasi siswa, presentasi
dan minat siswa. b) Aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar sudah mengarah pada
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw secara lebih baik. Siswa mampu membangun kerjasama
dalam kelompok, berpartisipasi dalam kegiatan dan tepat waktu dalam melaksanakannya,
mampu mempresentasikan hasil kerja. Hal ini dapat dilihat dari data hasil observasi terhadap
aktivitas siswa pada aspek presentasi meningkat 4 poin atau 4% dari 68% pada siklus kedua
menjadi 72% pada siklus ketiga. c) Adanya peningkatan aktivitas siswa dan guru dalam
proses belajar mengajar. Guru intensif membimbing siswa yang mengalami kesulitan dalam
proses belajar mengajar dapat dilihat dari hasil observasi aktivitas guru meningkat sebesar 9
poin atau 9 % dari 78% pada siklus kedua menjadi 88% pada siklus ketiga.
Penilaian hasil belajar dilakukan setelah proses belajar berlangsung beberapa kali. Penilaian
hasil belajar berupa ulangan harian berbentuk essay. Adanya peningkatan kemampuan siswa
menguasai materi pembelajaran yang ditandai dengan meningkatnya hasil belajar bangun
ruang sisi datar siswa sebesar 1 poin atau 1% dari hasil rerata 79 atau 79% pada siklus kedua
menjadi 80 atau 80% pada siklus ketiga dan siswa yang mencapai ketuntasan belajar dengan
perolehan 75 % pada siklus kedua meningkat 15 poin atau 15 % menjadi 90% pada siklus
ketiga.

5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran
kooperatif tipe Jigsaw meningkatkan hasil belajar bangun ruang sisi datar dari siswa kelas
VIII-G SMP Negeri 13 Tangerang. Kesimpulan tersebut berdasarkan hasil sebagai berikut :
1) Terjadi peningkatan aktifitas siswa pada siklus pertama rata-rata 67,5 % menjadi 73,3 %
pada siklus kedua dan 76,8 % pada siklus ketiga. 2) Terjadi peningkatan rata-rata hasil
belajar pada siklus pertama 53 atau 53% menjadi 79 atau 79% pada siklus kedua dan 80 atau
80% pada siklus ketiga.

5.2

Saran

Dalam kegiatan belajar mengajar guru diharapkan menjadikan pendekatan pembelajaran
kooperatif tipe Jigsaw sebagai suatu alternatif untuk meningkatkan keaktifan maupun
aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran bangun ruang sisi datar. Karena
kegiatan ini sangat bermanfaat khususnya bagi guru dan siswa, maka diharapkan kegiatan ini
dapat dilakukan secara berkesinambungan dalam pelajaran matematika maupun pelajaran
lain.
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