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UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR
DAN KEAKTIFAN SISWA KELAS X TEI
SMK NEGERI 1 KANDEMAN PADA MATERI
TRIGONOMETRI MELALUI MODEL
PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING
Kusnandar
SMK Negeri 1 Kandeman, Jalan Raya Kandeman KM 4 Batang, Batang;
kus.nandar.oke@gmail.com
Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa kelas X
TEI SMK Negeri 1 Kandeman pada materi trigonometri melalui model pembelajaran Problem
Based Learning. Penelitian tindakan kelas inidilaksanakan dalam tiga siklus dengan empat
tahap utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Pengumpulan data
dilakukan dengan teknik observasi dan tes. Hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa melalui
model pembelajaran Problem Based Learning, hasil belajar dan keaktifan siswa kelas X TEI
SMK Negeri 1 Kandeman pada materi trigonometri dapat ditingkatkan. Ketuntasan belajar
kelas meningkat dari 30,56% dengan rata-rata hasil belajar 66,81 menjadi 72,22% dengan ratarata hasil belajar 79,44, dan keaktifan siswa meningkat dari skor 2,00 menjadi 2,93 dengan
kategori baik.
Kata Kunci. hasil belajar, keaktifan, Problem Based Learning, trigonometri

1. Pendahuluan
Pembelajaran pada Kurikulum 2013 lebih ditekankan lagi pada pembelajaran yang berpusat
pada siswa, khususnya aktivitas 5M yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi,
mengasosiasi, dan mengomunikasikan pada proses pembelajarannya. Guru bukan merupakan
satu-satunya sumber belajar siswa, dan guru merupakan fasilitator. Siswa dapat
memanfaatkan buku, guru, maupun lingkungan sebagai sumber belajar. Pembelajaran
dilaksanakan melalui pembelajaran kooperatif. Salah satu model pembelajaran yang sesuai
dengan Kurikulum 2013 adalah Problem Based Learning (PBL).
Salah satu materi kelas X adalah trigonometri. Materi trigonometri berguna dalam berbagai
bidang kehidupan, misalnya pembuatan perkakas, mekanisme mesin/alat berat, pengukuran
ketinggian/ kedalaman objek, pembangunan infrastruktur jalan. Siswa kelas X belum
mengetahui tentang trigonometri ketika belajar di SMP/MTs. Materi yang baru diketahui,
hendaknya disampaikan dengan strategi dan media yang sesuai agar materi tersebut dapat
diterima oleh siswa dengan baik dan dapat diketahui manfaatnya. Pada saat pembelajaran
matematika, sebagian siswa kelas X TEI tidak fokus dalam pembelajaran, terlihat mengantuk
dan menguap, melakukan aktivitas di luar pembelajaran matematika seperti menggambar,
sesekali menggunakan handphone. Hasil belajar siswa kelas X TEI pada materi trigonometri
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juga masih rendah. Hasil ini berdasarkan data hasil ulangan siswa, yang dinyatakan pada
tabel berikut.

No
1
2
3
4
5

Tabel 1. Hasil Belajar Siswa
Indikator
Nilai tertinggi
Nilai terendah
Rata-rata kelas
Siswa yang tuntas
Ketuntasan belajar kelas

Nilai
90
25
52,92
8
22,22%

Sumber: Buku nilai matematika kelas X TEI tahun pelajaran 2016/2017
Dari latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi dua masalah berikut:
1. hasil belajar matematika siswa rendah,
2. keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika rendah.
Masalah yang ditindaklanjuti dengan penelitian dibatasi pada hasil belajar dan keaktifan
siswa pada pembelajaran matematika materi trigonometri dengan topik aturan sinus dan
cosinus.
Tujuan penelitian ini adalah:
1. meningkatkan hasil belajar siswa kelas X TEI SMK Negeri 1 Kandeman pada materi
trigonometri melalui model pembelajaran Problem Based Learning,
2. meningkatkan keaktifan siswa kelas X TEI SMK Negeri 1 Kandeman pada materi
trigonometri melalui model pembelajaran Problem Based Learning.

2. Kajian Pustaka
2.1. Belajar dan Hasil Belajar
Beberapa definisi tentang belajar adalah sebagai berikut.
1. Menurut Morgan (Anni 2004: 2) belajar merupakan perubahan relatif permanen yang
terjadi karena hasil dari praktik dan pengalaman.
2. Menurut Winkel (Darsono 2000: 4) belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang
berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan
dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap.
3. Menurut Thorndike (Hamalik 2014: 45), belajar merupakan pembentukan ikatan atau
hubungan-hubungan antara stimulus-respons yang terbentuk melalui pengulangan.
Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses
perubahan sikap maupun psikis pada diri seseorang yang terjadi karena hasil dari
pengalaman atau interaksi aktif dengan lingkungan melalui pengulangan. Menurut Hamalik
(2014: 55) ada dua faktor utama yang menentukan proses belajar, yaitu hereditas dan
lingkungan. Hereditas adalah bawaan sejak lahir seperti bakat, abilitas, dan inteligensi,
sedangkan aspek lingkungan yang paling berpengaruh adalah orang dewasa sebagai unsur
manusia yang menciptakan lingkungan, yaitu guru dan orang tua.
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Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki atau dikuasai siswa setelah menempuh proses
belajar (Sudjana 1989: 50). Hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan
psikomotorik. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah:
1. faktor yang bersumber dari dalam diri siswa, yaitu faktor biologis dan faktor psikologis;
2. faktor yang bersumber dari luar diri siswa, yaitu faktor siswa dan faktor non siswa.

2.2. Strategi Belajar Mengajar
Strategi belajar mengajar, menurut David (Gulo 2002: 3) ialah suatu rencana, metode, atau
perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi belajar mengajar adalah rencana dan cara-cara
membawakan pengajaran agar segala prinsip dasar dapat terlaksana dan segala tujuan
pengajaran dapat tercapai secara efektif. Strategi belajar mengajar memuat berbagai
alternatif kegiatan yang harus dipertimbangkan untuk dipilih dalam rangka perencanaan
pengajaran.

2.3. Pembelajaran Matematika
Menurut Bruner (Shadiq dan Tamimuddin 2015: 57), penyajian proses pembelajaran
matematika dibagi dalam tiga tahap berikut.
1. Tahap enaktif. Pada tahap ini, para siswa dituntut untuk mempelajari pengetahuan
matematika dengan menggunakan sesuatu yang “konkret” atau “nyata” yang berarti
dapat diamati dengan menggunakan panca indera.
2. Tahap ikonik. Setelah mempelajari pengetahuan dengan benda nyata atau benda
konkret, para siswa mempelajari suatu pengetahuan dalam bentuk gambar atau diagram
sebagai perwujudan dari kegiatan yang menggunakan benda konkret atau nyata tadi.
3. Tahap simbolik. Tahap enaktif maupun ikonik belum cukup, maka para siswa harus
melewati suatu tahap di mana pengetahuan tersebut diwujudkan dalam simbol-simbol
abstrak. Dengan kata lain, siswa harus mengalami proses berabstraksi. Berabstraksi
terjadi pada saat seseorang menyadari adanya kesamaan di antara perbedaan-perbedaan
yang ada.

2.4. Problem Based Learning
Problem Based Learning dikembangkan untuk pertama kali oleh Prof. Howard Barrows
sekitar tahun 1970-an dalam pembelajaran ilmu medis di McMaster University Canada
(Amir 2015: 21). Model pembelajaran ini menyajikan suatu masalah yang nyata bagi siswa
sebagai awal pembelajaran kemudian diselesaikan melalui penyelidikan dan diterapkan
dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah.
Beberapa definisi tentang Problem Based Learning adalah sebagai berikut.
1. Menurut Dutch (Amir 2015: 21), Problem Based Learning merupakan pembelajaran
yang menantang siswa agar “belajar untuk belajar”, bekerja sama dalam kelompok
untuk mencari solusi bagi masalah yang nyata. Masalah ini digunakan untuk
mengaitkan rasa keingintahuan dan kemampuan analitis siswa terhadap materi
pelajaran.
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2.

Menurut Kelson (Amir 2015: 21), Problem Based Learning adalah kurikulum dan
proses pembelajaran. Dalam kurikulumnya, dirancang masalah-masalah yang menuntut
siswa mendapatkan pengetahuan yang penting dan mampu memecahkan masalah.
Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistematis untuk memecahkan
masalah.

Dari beberapa uraian tentang definisi Problem Based Learning dapat disimpulkan bahwa
Problem Based Learning merupakan model pembelajaran yang menghadapkan siswa pada
masalah dunia nyata di awal pembelajaran untuk diselesaikan secara sistematis berdasarkan
rasa keingintahuan dan kemampuan analitis siswa.
Wee dan Kek (Amir 2015: 32) mengemukakan beberapa ciri khas suatu masalah yang
disajikan dalam Problem Based Learning antara lain: (1) punya keaslian seperti di dunia
nyata, (2) dibangun dengan memperhitungkan pengetahuan sebelumnya, (3) membangun
pemikiran yang metakognitif dan konstruktif, (4) meningkatkan minat dan motivasi dalam
pembelajaran, (5) sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
Pelaksanaan model pembelajaran Problem Based Learning menurut Amir (2015: 24) terdiri
dari 5 tahap proses berikut.
Tahap pertama, adalah proses orientasi siswa pada masalah. Pada tahap ini guru menjelaskan
tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, memotivasi siswa untuk terlibat
dalam aktivitas pemecahan masalah, dan mengajukan masalah.
Tahap kedua, adalah mengorganisasi siswa. Pada tahap ini guru membagi siswa ke dalam
kelompok, membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang
berhubungan dengan masalah.
Tahap ketiga, adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Pada tahap ini
guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, melaksanakan
eksperimen, dan penelidikan untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah.
Tahap keempat, adalah mengembangkan dan menyajikan hasil. Pada tahap ini guru
membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan laporan, dokumentasi, atau model,
dan membantu mereka berbagi tugas dengan sesama temannya.
Tahap kelima, adalah menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah.
Pada tahap ini guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses
dan hasil penyelidikan yang mereka lakukan.

3. Metode Penelitian
Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilaksanakan di
SMK Negeri 1 Kandeman yang beralamat di Jalan Raya Kandeman Km. 4 Desa/Kecamatan
Kandeman Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Subjek penelitian ini adalah siswa
kelas X TEI SMK Negeri 1 Kandeman tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak 36 siswa, yang
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diteliti hasil belajar dan keaktifannya dalam pembelajaran matematika materi trigonometri
topik aturan sinus dan cosinus melalui pembelajaran Problem Based Learning.
Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 siklus dengan masing-masing siklus terdiri dari empat
tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Keempat tahap tersebut
membentuk sebuah siklus yang beruntun dan selanjutnya kembali ke langkah semula. Pada
akhir siklus II masalah belum terpecahkan, siklus berlanjut pada siklus III. Pada akhir siklus
III masalah dapat terpecahkan. Menurut Arikunto (2016: 144), prosedur penelitian tindakan
secara umum dapat digambarkan dengan bagan berikut.
Permasalahan

PerencanaanTindakan I

PelaksanaanTindakan I

Siklus I

Refleksi Tindakan I

PengamatanTindakan I

Permasalahan baru hasil refleksi

Perencanaan Tindakan II

PelaksanaanTindakan II

Siklus II

Refleksi Tindakan II

PengamatanTindakan II

Bila permasalahan belum selesai

Lanjut ke siklus berikutnya

Gambar 1. Bagan Prosedur Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.
1. Teknik Observasi
Teknik observasi dilakukan untuk memperoleh data selama pembelajaran berlangsung,
menyangkut keaktifan siswa dan aktivitas guru. Teknik ini dilaksanakan dengan cara
pengisian lembar observasi untuk siswa dan guru oleh observer.
2. Teknik Tes
Teknik tes dilakukan untuk memperoleh data kuantitatif setelah perlakuan, yaitu data hasil
belajar siswa. Selanjutnya data ini diolah dan digunakan untuk menguji hipotesis.
Data kuantitatif diolah melalui analisis deskriptif komparatif yaitu membandingkan nilai tes
kondisi awal, siklus I, siklus II, dan siklus III, sedangkan data kualitatif diolah menggunakan
analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil observasi dan refleksi dari tiap-tiap siklus.
Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah bila diperoleh ketuntasan belajar individu
minimal 75 dengan ketuntasan belajar kelas mencapai 65% dan keaktifan siswa mencapai
skor 2,5 atau 62,5% dengan kriteria baik.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1. Hasil Penelitian Siklus I
Pembelajaran siklus I dilaksanakan pada materi aturan sinus dalam dua kali pertemuan tatap
muka, yaitu pada hari Selasa, 25 April 2017 dan Rabu, 26 April 2017. Pembelajaran pada
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setiap pertemuan berlangsung selama 2 x 45 menit dengan diikuti oleh 36 siswa. Data yang
diambil adalah hasil belajar siswa yang diperoleh dari tes tertulis dan keaktifan siswa yang
diperoleh dari hasil observasi.
Uraian pokok kegiatan pada siklus I memuat empat tahap penelitian sebagai berikut.
1) Perencanaan
Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah menentukan masalah yang akan
dijadikan model dalam pembelajaran Problem Based Learning, menyusun RPP aturan sinus,
membuat media pembelajaran berupa tampilan PowerPoint dan lembar kerja, membentuk
daftar kelompok belajar siswa berdasarkan penyebaran nilai awal sebagai latar belakang
masalah, menentukan kolaborator sebagai partner dan observer penelitian, dan membuat
lembar observasi aktivitas untuk mengamati aktivitas siswa dan guru. Peneliti melakukan
koordinasi dengan observer mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran, penggunaan
media, dan hal-hal yang perlu dilakukan observer selama observasi pelaksanaan
pembelajaran dengan memperhatikan lembar observasi.
2) Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan pada siklus I menggunakan skenario pembelajaran sebagai berikut.
Tahap 1. Orientasi siswa pada masalah
Guru memberikan apersepsi, menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran
yang akan dicapai, menjelaskan aktivitas kelompok, serta memotivasi siswa untuk terlibat
aktif dalam kelompok. Pemberian apersepsi terkait materi prasyarat, yaitu perbandingan
trigonometri untuk sinus, definisi garis tinggi, dan jumlah sudut dalam segitiga dilakukan
melalui tanya jawab. Pemberian apersepsi maupun penyampaian kompetensi dasar dan
tujuan pembelajaran dibantu dengan tampilan PowerPoint.
Tahap 2. Pengorganisasian siswa
Guru mengondisikan siswa ke dalam 6 kelompok yang beranggotakan 6 orang, memberikan
lembar kerja kepada setiap kelompok, dan menyampaikan tujuan aktivitas kelompok. Guru
menyajikan masalah kontekstual melalui tayangan PowerPoint. Selanjutnya siswa diminta
untuk mengamati masalah yang disajikan dan bertanya mengenai masalah tersebut. Pada
pertemuan pertama, masalah yang disajikan yaitu (1) diketahui segitiga PQR sembarang,
dengan panjang sisi QR = p, PR = q, PQ = r, p ≠ q ≠ r, ∠P ≠ ∠Q ≠ ∠R serta ∠P atau ∠Q atau
∠R tidak satu pun 00 atau 900, siswa diminta membuat garis tinggi dari setiap sudut segitiga
PQR, lalu menemukan hubungan antara garis tinggi dengan sisi segitiga dan sinus ketiga
sudutnya, (2) jalan k dan jalan l berpotongan di kota A, dinas tata ruang kota ingin
menghubungkan kota B dan kota C dengan membangun jalan m dan memotong kedua jalan
yang ada, jika jarak antara kota A dan kota C adalah 5 km, sudut yang dibentuk jalan m
dengan jalan l adalah 450, dan sudut yang dibentuk jalan k dan jalan l adalah 1050, siswa
diminta menentukan jarak kota A dan kota B serta bilamana suatu masalah dapat
diselesaikan dengan aturan sinus. Masalah tersebut menuntut siswa untuk dapat menemukan
keterkaitan hubungan garis tinggi dengan sisi segitiga dan sinus ketiga sudutnya, serta
menerapkan hubungan tersebut dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Hal ini yang
mendorong siswa aktif dalam aktivitas kelompok.
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Tahap 3. Penyelidikan individu maupun kelompok
Siswa diminta untuk mengumpulkan informasi dan mengasosiasi informasi agar dapat
menyelesaikan masalah kontekstual dalam lembar kerja. Guru berkeliling untuk memeriksa
aktivitas siswa sambil memberikan motivasi, arahan, dan penjelasan mengenai kendala yang
dihadapi siswa.
Tahap 4. Pengembangan dan penyajian hasil
Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengomunikasikan hasil pekerjaan
kelompoknya. Guru memberikan tanggapan terhadap penyajian hasil pekerjaan siswa dengan
memberikan penguatan secara verbal dan menampilkan alternatif solusi masalah kontekstual
melalui tayangan PowerPoint. Siswa diarahkan agar dapat menyimpulkan tentang aturan
sinus dan penggunaan aturan sinus dalam penyelesaian masalah.

Tahap 5. Analisis dan evaluasi proses dan hasil pemecahan masalah
Guru melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan
memberikan tes tertulis. Tes evaluasi sebanyak 1 butir dikerjakan secara individu selama 10
menit. Setelah siswa selesai mengerjakan tes evaluasi, siswa diminta melakukan refleksi
terhadap aktivitas pembelajaran. Sebelum pembelajaran diakhiri, guru meminta siswa untuk
mempelajari kembali tentang aturan sinus dan penggunaan aturan sinus untuk menyelesaikan
masalah nyata.
3) Pengamatan
Pengamatan dilakukan terhadap keaktifan siswa dengan menggunakan lembar observasi
aktivitas siswa dalam pembelajaran sedangkan evaluasi terhadap pembelajaran dilakukan
dengan memberikan tes tertulis untuk mengukur hasil belajar.
Hasil pengamatan dan nilai hasil belajar dinyatakan pada tabel berikut.
Tabel 2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa dan Hasil Belajar Siswa pada Siklus I
No
Indikator
Nilai
1
Nilai tertinggi
90
2
Nilai terendah
30
3
Rata-rata kelas
66,81
4
Siswa yang tuntas
11
5
Ketuntasan belajar kelas
30,56%
6
Skor keaktifan siswa
2,00
7
Kriteria keaktifan siswa
Baik
4) Refleksi
Berdasarkan analisis hasil observasi, analisis nilai hasil belajar, dan hasil wawancara dengan
teman sejawat selaku observer, diperoleh gambaran refleksi sebagai berikut: (1) sebagian
besar indikator aktivitas belajar siswa belum mencapai skor yang diharapkan sehingga perlu
ditingkatkan dalam pelaksanaan tindakan, (2) keaktifan siswa dalam pembelajaran mencapai
skor 2,00 atau 50,00%, belum memenuhi indikator keberhasilan sebesar 2,50 atau 62,50%,
(3) guru belum efektif dalam menggunakan media, baik tampilan PowerPoint maupun
lembar kerja, (4) ketuntasan belajar kelas sebesar 30,56% dicapai oleh 11 siswa, masih
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belum memenuhi indikator keberhasilan sebesar 65%, (5) penelitian dilanjutkan pada
pembelajaran siklus II. Hal ini dapat terjadi karena (1) guru belum melaksanakan
pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran pada RPP, (2) pengondisian siswa ke
dalam kelompok yang baru dilakukan belum efisien, dan (3) siswa belum terbiasa belajar
kelompok, sehingga kerja sama di dalam kelompok masih kurang.

4.2. Hasil Penelitian Siklus II
Pembelajaran siklus II dilaksanakan pada materi aturan cosinus dalam dua kali pertemuan
tatap muka, yaitu pada hari Selasa, 2 Mei 2017 dan Rabu, 3 Mei 2017. Pembelajaran pada
setiap pertemuan berlangsung selama 2 x 45 menit dengan diikuti oleh 36 siswa. Data yang
diambil adalah hasil belajar siswa yang diperoleh dari tes tertulis dan keaktifan siswa yang
diperoleh dari hasil observasi.
Kegiatan pada siklus II sesuai hasil refleksi siklus I. Pada tahap perencanaan, kegiatan yang
dilakukan adalah menentukan masalah yang akan dijadikan model dalam pembelajaran
Problem Based Learning, menyusun RPP aturan cosinus, membuat media pembelajaran
berupa tampilan PowerPoint dan lembar kerja, dan membuat lembar observasi aktivitas
untuk mengamati aktivitas siswa dan guru. Sesuai hasil refleksi siklus I, peneliti dan
observer berkoordinasi untuk mengatasi efektivitas pemanfaatan media dan efisiensi alokasi
waktu pembelajaran. Untuk mengatasi kekurangan pada siklus I, peneliti melakukan
beberapa tindakan perbaikan, yaitu: (1) terus memotivasi aktivitas kelompok dan
mengingatkan bahwa setiap anggota kelompok mempunyai karakteristik yang berbeda yang
harus dikembangkan bersama untuk mengefektifkan kerja dalam kelompok, (2)
mengefektifkan pemanfaatan media pembelajaran untuk mengefisienkan alokasi waktu
pembelajaran, (3) memotivasi siswa agar aktif dalam kelompoknya untuk meningkatkan
hasil belajar. Masalah yang disajikan pada siklus II adalah pada saat mensurvei sebidang
rawa-rawa, seorang pensurvei berjalan 450 meter dari titik A ke titik B, kemudian berputar
60o dan berjalan sejauh 300 meter ke titik C, siswa diminta menentukan jarak titik A ke titik
C dan bilamana suatu masalah dapat diselesaikan dengan aturan cosinus.
Hasil pengamatan dan nilai hasil belajar dinyatakan pada tabel berikut.
Tabel 3. Hasil Observasi Aktivitas Siswa dan Hasil Belajar Siswa pada Siklus II
No
Indikator
Nilai
1
Nilai tertinggi
100
2
Nilai terendah
40
3
Rata-rata kelas
70,14
4
Siswa yang tuntas
18
5
Ketuntasan belajar kelas
50,00%
6
Skor keaktifan siswa
2,50
7
Kriteria keaktifan siswa
Baik
Berdasarkan analisis hasil observasi, analisis nilai hasil belajar, dan hasil wawancara dengan
teman sejawat selaku observer, diperoleh gambaran refleksi sebagai berikut: (1) keaktifan
siswa dalam pembelajaran mencapai skor 2,50 atau 62,50%, sudah memenuhi indikator
keberhasilan sebesar 2,50 atau 62,50%, (2) ketuntasan belajar kelas sebesar 50% dicapai oleh
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18 siswa, masih belum memenuhi indikator keberhasilan sebesar 65%, (3) perlu dilanjutkan
dengan pembelajaran siklus III. Hasil ini disebabkan oleh (1) guru melaksanakan
pembelajaran masih belum sesuai dengan rencana pembelajaran pada RPP, dan (2) aktivitas
kelompok masih belum efektif, sehingga masih ada anggota kelompok yang belum mengerti
kesimpulan aktivitas kelompok.

4.3. Hasil Penelitian Siklus III
Pembelajaran siklus III dilaksanakan pada materi luas segitiga dalam dua kali pertemuan
tatap muka, yaitu pada hari Selasa, 9 Mei 2017 dan Rabu, 10 Mei 2017. Pembelajaran pada
setiap pertemuan berlangsung selama 2 x 45 menit dengan diikuti oleh 36 siswa. Data yang
diambil adalah hasil belajar siswa yang diperoleh dari tes tertulis dan keaktifan siswa yang
diperoleh dari hasil observasi.
Kegiatan pada siklus III berdasarkan hasil refleksi siklus II, diawali dengan menentukan
masalah yang akan dijadikan model dalam pembelajaran Problem Based Learning,
menyusun RPP luas segitiga, membuat media pembelajaran, dan membuat lembar observasi
aktivitas untuk mengamati aktivitas siswa dan guru. Peneliti melakukan koordinasi dengan
observer mengenai rencana efektivitas pemanfaatan media dan efisiensi alokasi waktu
pembelajaran. Beberapa tindakan perbaikan yang dilakukan peneliti, yaitu: (1) terus
memotivasi aktivitas kelompok untuk mengefektifkan kerja dalam kelompok, (2)
memotivasi siswa agar aktif dalam kelompoknya untuk meningkatkan hasil belajar.
Hasil pengamatan dan nilai hasil belajar dinyatakan pada tabel berikut.
Tabel 4. Hasil Observasi Aktivitas Siswa dan Hasil Belajar Siswa pada Siklus III
No
Indikator
Nilai
1
Nilai tertinggi
100
2
Nilai terendah
60
3
Rata-rata kelas
79,44
4
Siswa yang tuntas
26
5
Ketuntasan belajar kelas
72,22%
6
Skor keaktifan siswa
2,93
7
Kriteria keaktifan siswa
Baik
Berdasarkan analisis hasil observasi, analisis nilai hasil belajar, dan hasil wawancara dengan
teman sejawat selaku observer, diperoleh gambaran refleksi sebagai berikut: (1) keaktifan
siswa dalam pembelajaran mencapai skor 2,93 atau 73,2%, sudah memenuhi indikator
keberhasilan sebesar 2,50 atau 62,50%, (2) ketuntasan belajar kelas sebesar 72,22% dicapai
oleh 26 siswa, sudah memenuhi indikator keberhasilan sebesar 65%.
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4.4. Pembahasan
Hasil penelitian setiap siklus dapat dinyatakan dalam tabel berikut.
Tabel 5. Hasil Penelitian
Indikator
Nilai tertinggi
Nilai terendah
Rata-rata kelas
Siswa yang tuntas
Ketuntasan belajar kelas
Skor keaktifan siswa
Kriteria keaktifan siswa

Siklus I
90
30
66,81
11
30,56%
2,00 (50%)
Baik

Siklus II
100
40
70,14
18
50,00%
2,50 (62,5%)
Baik

Siklus III
100
60
79,44
26
72,22%
2,93 (73,2%)
Baik

Keaktifan siswa dalam pembelajaran mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II
maupun ke siklus III. Skor keaktifan siswa pada siklus I mencapai 2,00 sedangkan pada
siklus II adalah 2,50 dan pada siklus III meningkat menjadi 2,93.
Nilai tes hasil belajar yang dilakukan pada setiap akhir siklus mengalami peningkatan pada
setiap siklusnya. Peningkatan terjadi pada nilai terendah, nilai rata-rata kelas dan banyaknya
siswa yang tuntas belajar. Nilai hasil belajar pada siklus I mencapai 30,56% sedangkan pada
siklus II adalah 50,00% dan pada siklus III meningkat menjadi 72,22%. Hasil belajar
maupun keaktifan siswa sudah memberikan hasil sesuai dengan indikator keberhasilan.
Peneliti juga melakukan uji statistik terhadap hasil belajar dengan menggunakan uji t.
Berdasarkan hasil uji t diperoleh t hitung = 2,989 > t tabel = 1,667 dengan α = 0,05 (5%) dan
dk = n1 + n2 – 2, sehingga Ho ditolak. Ini berarti hasil belajar siswa pada siklus III lebih baik
dari hasil belajar siswa pada siklus II.

5. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan tersebut, dapat
disimpulkan: (1)pembelajaran dengan model pembelajaran Problem Based Learning dapat
meningkatkan hasil belajar siswa kelas X TEI SMK Negeri 1 Kandeman pada materi
trigonometri, (2)pembelajaran dengan model pembelajaran Problem Based Learning dapat
meningkatkan keaktifan siswa kelas X TEI SMK Negeri 1 Kandeman pada materi
trigonometri.
Berdasarkan kesimpulan, dapat diberikan saran: (1) guru perlu menerapkan strategi
pembelajaran yang dapat memfasilitasi belajar siswa, misalnya dengan menerapkan model
pembelajaran Problem Based Learning dalam pembelajaran pada materi yang sesuai selain
trigonometri, (2) guru hendaknya dapat mengembangkan dan mengefektifkan penggunaan
media pembelajaran, terutama media berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
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PENERAPAN PENDIDIKAN MATEMATIKA
REALISTIK DENGAN PENUGASAN
BERBANTUAN APLIKASI WHATSAPP UNTUK
MENINGKATKAN PERAN PARTISIPATIF
ORANG TUA DAN HASIL BELAJAR
MATEMATIKA SISWA KELAS IV-B SDN 3
MENGWI
I Putu Gede Sutharyana Tubuh Wibawa, S.Pd.
Guru SDN 3 Mengwi, Banjar Pengiasan Mengwi, Badung; tubuhwibawa@gmail.com
Mahasiswa Program Pascasarjana Undiksha, Singaraja;

Abstrak. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini bertujuan mengetahui peningkatan peran
partisipatif orang tua dan hasil belajar matematika siswa kelas IV-B SDN 3 Mengwi
setelah diterapkan pendidikan matematika realistik dengan penugasan berbantuan
aplikasi Whatsapp. Pengumpulan data peran partisipatif orang tua dilakukan melalui
angket kepada siswa dan dianalisis menggunakan teknik analisis kuantitatif serta catatan
lapangan yang diolah dengan analisis deskriptif kualitatif. Data hasil belajar diukur
menggunakan tes akhir siklus dan dianalisis dengan analisis kuantitatif. Awalnya, ratarata peran partisipatif orang tua hanya 66% dan rata-rata hasil belajar 74. Setelah siklus
I, rata-rata peran partisipatif orang tua meningkat menjadi 75% (indeks peningkatan 0,26)
dan rata-rata hasil belajar 76 dengan indeks peningkatan 0,08. Melalui evaluasi siklus I
dan perbaikan tindakan pada siklus II, rata-rata peran partisipatif orang tua mencapai 85%
(indeks peningkatan 0,40) dan rata-rata hasil belajar 84 (indeks peningkatan 0,33).
Berdasarkan indikator yang ditetapkan, terjadi peningkatan peran partisipatif orang tua
dan hasil belajar matematika siswa kelas IV-B SDN 3 Mengwi setelah penerapan
pendidikan matematika realistik dengan penugasan berbantuan aplikasi Whatsapp.
Kata Kunci. Pendidikan Matematika Realistik, Aplikasi Whatsapp, Peran Partisipatif Orang
Tua, Hasil Belajar

1. Pendahuluan
Menurut Wikipedia (2018), matematika sebenarnya telah ada sejak zaman prasejarah, yaitu
zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Hal itu dibuktikan manusia pada zaman itu
sudah bisa memberikan perbedaan antara bilangan “satu”, “dua”, dan “banyak”. Pada zaman
itu matematika digunakan para pemburu untuk membedakan dan menghitung berapa jumlah
buruan yang telah didapat, mencacah waktu, hari, dan musim.
Peranan matematika terus berlanjut hingga zaman globalisasi sekarang. Perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi modern dewasa ini tidak terlepas dari peranan matematika.
Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi dilandasi oleh
perkembangan matematika di bidang teori bilangan, logika, aljabar, analisis, dan teori peluang.
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Untuk menguasai dan mengembangkan teknologi di masa depan diperlukan penguasaan
matematika yang kuat sejak dini. Penguasaan matematika sejak dini bisa dimulai saat anak
berada di Sekolah Dasar. Hal ini sebagaimana dimaksud Undang Undang No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (pasal 17 ayat 1) menyebutkan bahwa “pendidikan dasar
merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah”. Untuk itu
matematika sejak dini harus dipahami dengan baik dan benar, karena konsep-konsep dalam
matematika merupakan suatu rangkaian konsep yang menimbulkan hubungan sebab akibat,
sehingga pemahaman yang salah terhadap suatu konsep akan berakibat pada kesalahan
pemahaman terhadap konsep-konsep selanjutnya (Prihandoko, 2006).
Peranan matematika yang begitu besar ternyata tidak sesuai dengan kualitas proses dan hasil
pembelajaran matematika siswa khususnya di Sekolah Dasar. Kebanyakan siswa menganggap
matematika sulit dipelajari. Siswa juga berpendapat gurunya kebanyakan tidak
menyenangkan, membosankan, menakutkan, angker, killer, dan sebagainya (Pitajeng, 2006).
Selain dilihat dari faktor internal yang bersumber dari sekolah, kualitas pembelajaran
matematika juga dipengaruhi faktor eksternal yang muncul dari luar sekolah, salah satunya
adalah keluarga. Pemerintah pun sebenarnya telah adaptif terhadap hal tersebut dengan
disahkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 30
Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan. Melalui
Permendikbud tersebut, pihak keluarga (terutama orang tua) diberikan ruang untuk terlibat
aktif berkolaborasi dengan sekolah maupun guru.
Pada kenyataannya, partisipasi orang tua maupun hasil belajar siswa kelas IV-B SDN 3
Mengwi belum memenuhi ekspektasi di atas. Hasil observasi awal menggunakan angket
menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua siswa belum berpartisipasi aktif memantau
proses belajar anak di sekolah, termasuk tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Hal ini dirasa
sebagai penyebab potensi akademik yang ada pada diri siswa belum maksimal. Temuan
tersebut sesuai dengan hasil tes tengah semester yang dilaksanakan terhadap siswa. Rata-rata
hasil belajar matematika adalah 74 dan berada pada kategori “Cukup”.
Hasil survei yang dilakukan menunjukkan bahwa seluruh orang tua siswa memiliki telepon
selular (ponsel) dan aktif menggunakan media sosial. Di antara media sosial yang digunakan,
para orang tua siswa paling aktif mengakses aplikasi Whatsapp. Proses pembelajaran pada
zaman modern tidak bisa dipisahkan dari penggunaan teknologi. Segala aplikasi yang ada
dapat dimanfaatkan secara positif untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran.
Berdasarkan uraian di atas, masalah yang diteliti meliputi: (1) Apakah penerapan pendidikan
matematika realistik dengan penugasan berbantuan aplikasi Whatsapp dapat meningkatkan
peran partisipatif orang tua siswa kelas IV-B SDN 3 Mengwi?; dan (2) Apakah penerapan
pendidikan matematika realistik dengan penugasan berbantuan aplikasi Whatsapp dapat
meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas IV-B SDN 3 Mengwi?
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2. Kajian Teori
2.1. Pendidikan Matematika Realistik
Pendidikan matematika realistik diadaptasi dari Realistic Mathematic Education (RME). RME
merupakan teori pembelajaran matematika yang dikembangkan di Belanda. Teori ini berawal
dari pendapat Fruedenthal (dalam Supinah & Agus, 2009) bahwa “matematika merupakan
aktivitas insani dan harus dikaitkan dengan realitas”. Freudenthal juga berpendapat bahwa
siswa tidak dapat dipandang sebagai penerima pasif konsep matematika yang sudah jadi.
Pendidikan matematika harus diarahkan pada penggunaan berbagai situasi dan kesempatan
yang memungkinkan siswa menemukan kembali (reinvention) matematika berdasarkan usaha
mereka sendiri. Pendidikan matematika realistik telah diadaptasi sesuai dengan alam dan
budaya Indonesia. Hal tersebut dikenal dengan istilah Pendidikan Matematika Realistik
Indonesia (PMRI). Akar dari PMRI adalah RME, namun PMRI tidak sama dengan RME
karena PMRI dikembangkan di Indonesia dengan konteks dan budaya Indonesia (Marpaung,
2008).
Proses pembelajaran dengan pendekatan pendidikan matematika realistik sebagaimana
diadaptasi dari Marpaung (2008) akan mengikuti sintaks pembelajaran yaitu: (1) tahap
penyajian masalah kontekstual/realistik (siswa diberikan masalah kontekstual yang dapat
ditemui dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi pembelajaran; (2) tahap
pengorganisasian siswa yaitu mengelompokkan siswa kedalam kelompok belajar, dengan
teman sebangku, atau secara mandiri; (3) tahap pemecahan masalah yaitu memfasilitasi siswa
dengan menyediakan fasilitas pembelajaran dan suasana yang menyenangkan bagi belajar
siswa; (4) tahap penyajian hasil kerja yaitu guru sebagai moderator membimbing jalannya
diskusi, meminta siswa untuk presentasi, serta memberi penguatan terhadap kebenaran
jawaban siswa serta meluruskan hal-hal yang dapat menyesatkan siswa; dan (5) guru bersama
siswa melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses pembelajaran.
Dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh kebanyakan guru belum ada jaminan siswa
mengerti karena mereka menyelesaikan soal yang dihadapi dengan cara seperti yang diberikan
oleh guru. Namun, dalam PMRI dapat diyakini bahwa siswa benar-benar mengerti dalam
menyelesaikan masalah matematika karena pemecahannya berdasarkan pengalaman siswa itu
sendiri (Sadra, 2010). Hal inilah yang menjadi salah satu kelebihan pendidikan matematika
realistik.
Kelebihan lain pendidikan matematika realistik sebagaimana dikemukakan Kuiper dan
Knuver (dalam Suherman, 2003) yaitu: (1) membuat pembelajaran matematika lebih menarik,
relevan dan bermakna, tidak terlalu formal, dan tidak terlalu abstrak, (2) mempertimbangkan
tingkat kemampuan siswa, (3) menekankan belajar matematika pada learning by doing, (4)
memfasilitasi penyelesaian masalah matematika dengan dan tanpa menggunakan penyelesaian
(algoritma) baku, dan (5) menggunakan konteks sebagai titik awal pembelajaran matematika.
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2.2. Aplikasi Whatsapp
Aplikasi Whatsapp atau Whatsapp Messenger (selanjutnya disebut Whatsapp) adalah aplikasi
pesan untuk smartphone dengan basic mirip BlackBerry Messenger (Wikipedia, 2018).
Whatsapp merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan
tanpa biaya SMS karena menggunakan paket data internet yang sama untuk email, browsing
web, dan lain-lain. Aplikasi Whatsapp menggunakan koneksi internet 3G, 4G atau WiFi untuk
komunikasi data. Dengan menggunakan Whatsapp, kita dapat melakukan obrolan online,
berbagi file, bertukar foto dan lain-lain..
Beberapa keuntungan memakai Whatsapp yaitu: (1) selain mengirim teks, Whatsapp memiliki
fitur untuk mengirim gambar, video, suara, dan lokasi yang bisa langsung ditampilkan; (2)
Whatsapp terintegrasi ke dalam sistem sehingga pesan dapat diterima sebelum membuka
aplikasi; (3) menampilkan status pesan yang telah dikirim (sudah diterima/sudah
dibaca/gagal); (4) broadcast/siarkan pesan untuk kirim pesan ke banyak pengguna dan group
chat untuk mengirim pesan ke anggota sesama komunitas; (5) hemat bandwidth data dan
baterai; (6) dapat menghapus pesan yang telah dikirim (menarik pesan agar batal terkirim).
Bentuk penugasan berbantuan aplikasi Whatsapp yang dilakukan pada siswa/orang tua yaitu:
(1) mengakhiri pembelajaran dengan pendidikan matematika realistik di sekolah, siswa
diberikan tugas (pekerjaan rumah) berupa soal/permasalahan; (2) siswa dibimbing oleh orang
tua mendiskusikan dan menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru; (3) proses diskusi
penyelesaian masalah didokumentasikan dalam bentuk video dan foto; (4) video dokumentasi
dan foto lembar jawaban dikirimkan oleh orang tua kepada guru melalui aplikasi Whatsapp;
dan (5) guru memberikan umpan balik atas tugas yang telah dikirimkan oleh orang tua siswa.

2.3. Peran Partisipatif Orang Tua
Secara harfiah, peran partisipatif orang tua berarti peran serta/partisipasi orang tua (termasuk
keluarga) secara aktif dalam mendukung pendidikan siswa/anaknya. Permendikbud Nomor
30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan mengatur
bahwa salah satu tujuan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan adalah
membangun sinergitas antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan yang
bersinergi diyakini mampu menumbuhkan hal-hal positif yang berkaitan dengan karakter
maupun hasil belajar siswa.
Ki Hajar Dewantara (dalam Kemdikbud, 2017) menyatakan keberhasilan pendidikan sangat
ditentukan oleh keluarga, mengingat dalam keluargalah pondasinya dibangun sehingga
keluarga juga bisa disebut pusat pendidikan. Inilah sinergi pendidikan yang diidamkan, di
mana antara sekolah dapat bermitra erat dengan orang tua siswa. Sukiman (dalam Kemdikbud,
2017) menegaskan bahwa orang tua tidak cukup hanya mengantar anak sampai di pintu
gerbang sekolah, perlu ada kegiatan yang mengajak oang tua untuk berinteraksi dengan pihak
sekolah. Apalagi di era digital saat ini, terjadi perubahan pola hidup pada segala aspek dan
memiliki dampak positif maupun negatif. Orang tua diharapkan mampu melindungi anakanak dari ancaman era digital, tetapi tidak menghalangi potensi manfaat yang bisa
ditawarkannya (Kemdikbud, 2016). Hal ini bisa disiasati dengan memberikan penugasan
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berbentuk permasalahan kepada siswa dikerjakan bersama-sama orang tua, menggunakan
aplikasi Whatsapp sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.
Dalam hal ini, beberapa bentuk pelibatan yang diharapkan dilakukan orang tua, sebagaimana
diamanatkan juga oleh Pasal 6 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2017 yaitu: (1) berpartisipasi
dalam kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, dan kegiatan lain untuk pengembangan diri
siswa, (2) memotivasi semangat belajar siswa, (3) mendorong budaya literasi, dan (4)
memfasilitasi kebutuhan belajar siswa. Tugas yang diberikan kepada siswa seperti pada
Gambar 1.

Gambar 1. Tugas Siswa yang Melibatkan Partisipasi Orang Tua

2.4. Hasil Belajar
Secara singkat Dimyati dan Mudjiono (2009) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan hasil
proses belajar. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang
dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar mempunyai peranan
penting dalam proses pembelajaran karena dapat memberikan informasi kepada guru tentang
kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan-tujuan belajarnya. Berdasar informasi tersebut,
guru dapat menyusun dan membina kegiatan-kegiatan siswa lebih lanjut, baik untuk
keseluruhan kelas maupun individu.
Menurut Bloom (dalam Slameto, 2003) ada tiga ranah dalam hasil belajar yaitu: (1) ranah
kognitif yang berhubungan dengan penguasaan konsep dan intelektual, (2) ranah afektif yang
berhubungan dengan nilai dan sikap, serta (3) ranah psikomotor yang berhubungan dengan
kemampuan atau keterampilan bertindak. Penilaian hasil belajar yang ditekankan adalah
penilaian yang menyeimbangkan tiga ranah yaitu: pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan
keterampilan (psikomotorik). Keseimbangan terhadap tiga ranah hasil belajar memerlukan
dukungan kuat dari keluarga. Slameto (2003) menyatakan pencapaian hasil belajar siswa
dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu: (1) faktor internal (dalam diri) yaitu fisiologis
(kesehatan dan cacat tubuh) dan faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif,
kematangan, kesiapan), serta (2) faktor eksternal (luar diri) seperti faktor keluarga, sekolah,
dan masyarakat.
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3. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yang dilakukan selama 1
bulan dimulai tanggal 7 September sampai dengan 6 Oktober 2018. Subjek penelitian adalah
siswa kelas IV-B SDN 3 Mengwi, yaitu 18 orang siswa laki-laki dan 17 orang siswa
perempuan. Penelitian ini sebagaimana dikemukakan oleh Kemmis dan Taggart (dalam
Zuriah, 2005:77) merupakan penelitian yang bersiklus, yang tiap siklusnya terdiri dari: (1)
rencana, (2) tindakan, (3) observasi, dan (4) refleksi, yang dilakukan secara berulang.
Sumber data penelitian diperoleh dari hasil tes awal, angket peran partisipatif orang tua
(diberikan kepada siswa), tes akhir, dan catatan lapangan lainnya. Instrumen tes awal dan tes
akhir masing-masing terdiri dari 5 soal uraian. Angket terdiri dari 32 pertanyaan dengan
jawaban tertutup (pilihan jawaban “Selalu”, “Sering”, “Kadang-kadang”, dan “Tidak Pernah”.
Catatan lapangan memuat hal-hal penting, termasuk kelemahan yang terjadi selama
pelaksanan tindakan.
Data yang diperoleh dari instrumen dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif
kualitatif dan analisis kuantitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif dilakukan pada catatan
lapangan, sedangkan teknik analisis kuantitatif dilakukan pada hasil tes awal, angket peran
partisipatif orang tua, dan hasil tes akhir. Rumus yang digunakan untuk mencari persentase
hasil tes awal, angket peran partisipatif orang tua, dan hasil tes akhir pada siswa secara individu
adalah rumus yang diadaptasi dari Agung (2010), yaitu: 𝑃 =

𝑋
𝑆𝑀𝑖

× 100%, dengan

keterangan: 𝑃 = persentil (nilai), 𝑋 = skor yang diperoleh, dan 𝑆𝑀𝑖 = skor maksimal ideal.
Sedangkan, rata-rata persentase hasil tes awal, angket peran partisipatif orang tua, dan hasil
tes akhir pada siswa secara keseluruhan dicari menggunakan rumus yang mengacu pada rumus
∑𝑃
hasil belajar pada siswa secara individu yaitu: 𝑃̅ = , dengan ketentuan: 𝑃 = rata-rata
𝑁

persentase (nilai) partisipasi orang tua atau hasil belajar pada tiap siklus, ∑ 𝑃 =jumlah seluruh
skor dalam persentil, dan 𝑁 = banyak siswa. Hasil perhitungan seperti pada tabel 2.
Tabel 1. Kategori Peran Partisipatif Orang Tua/Hasil Belajar
Kategori
89%-100%
Sangat Tinggi/Sangat Baik
77%-88%
Tinggi/Baik
65%-76%
Sedang/Cukup
0%-64%
Rendah/Kurang
Sumber: diadaptasi dari Kurikulum SD No. 3 Mengwi Tahun Pelajaran 2018/2019 (2018)

P

Untuk mengetahui peningkatan rata-rata persentase peran partisipatif orang tua dan hasil
belajar pada siswa digunakan rumus yang diadaptasi dari Savinamen dan Scort (dalam Gading,
𝑆

−𝑆

dkk., 2007:27) yaitu: 𝐺𝑛 = 𝑆𝑃𝑜𝑠𝑡−𝑆𝑃𝑟𝑒 , dengan ketentuan: 𝐺𝑛 = indeks peningkatan, 𝑆𝑃𝑜𝑠𝑡 =
𝑀𝑎𝑥

𝑃𝑟𝑒

rata-rata persentase partisipasi orang tua atau hasil belajar setelah tindakan, 𝑆𝑃𝑟𝑒 = rata-rata
persentase partisipasi orang tua atau hasil belajar sebelum tindakan, dan 𝑆𝑀𝑎𝑥 = persentase
maksimal ideal partisipasi orang tua atau hasil belajar. Hasil perhitungan ini seperti pada
tabel 2.
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Tabel 2. Kategori Indeks Peningkatan

Gn

Kategori

Gn > 0,7
0,3 ≤ Gn ≤ 0,7
Gn < 0,3

Tinggi
Sedang
Rendah
Sumber: diadaptasi dari Savinamen dan Scort (dalam Gading, dkk., 2007:27)
Indikator keberhasilan tindakan yaitu: (1) rata-rata persentase partisipasi orang tua maupun
hasil belajar pada siswa secara keseluruhan mencapai minimal 77% atau setelah tindakan,
peran partisipatif orang tua dan hasil belajar cenderung meningkat ke kategori minimal
“tinggi” atau “baik”, (2) indeks peningkatan partisipasi orang tua maupun hasil belajar pada
siswa dari refleksi awal sampai pelaksanaan tindakan, mencapai minimal 0,3 atau minimal
berada pada kategori “sedang”.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1 Hasil Penelitian
Penelitian tindakan ini diawali dengan mengolah hasil tes tengah semester dan memberikan
angket peran partisipatif orang tua kepada siswa kelas IV-B SDN 3 Mengwi. Pengolahan hasil
tes awal dan pemberian angket bertujuan untuk mengetahui kondisi awal subjek penelitian.
Hasil angket menunjukkan rata-rata persentase peran partisipatif orang tua berada pada
kategori Sedang (66%), dengan rincian 1 siswa (3%) dengan peran partisipatif orang tua
“Sangat Tinggi”, 4 siswa (11%) dengan peran partisipatif orang tua “Tinggi”, 16 siswa (46%)
dengan peran partisipatif orang tua “Sedang”, dan sisanya sebanyak 14 siswa (45%) peran
partisipatif orang tua “Rendah”. Senada dengan hal tersebut, berdasarkan hasil tes tengah
semester, rata-rata nilai siswa adalah 74 dan berada pada kategori “Cukup”. Dari 35 siswa
yang mengikuti tes awal, hanya terdapat 20% siswa berkategori “Sangat Baik”, 14% siswa
berkategori “Baik”, 37% siswa berkategori “Cukup”, dan 29% siswa berkategori “Kurang”.
Hasil di atas menunjukkan bahwa peran partisipatif orang tua dan hasil belajar masih berada
pada kategori “Cukup” dan “Sedang” sehingga perlu dilakukan suatu upaya untuk
meningkatkannya. Hal tersebut dilakukan dengan tindak lanjut penerapan pendidikan
matematika realistik berbantuan aplikasi Whatsapp selama pelaksanaan siklus.

a.

Siklus I

Pelaksanaan tindakan Siklus I dilakukan selama dua kali pertemuan (4 × 35 menit), yaitu pada
hari Rabu, 26 September 2018 dan Kamis, 27 September 2018. Tes akhir Siklus I
dilaksanakan pada hari Jumat, 28 September 2018. Rata-rata peran partisipatif orang tua
sebesar 75% dan sudah masuk kategori “Sedang”, dan secara rinci disajikan pada tabel 3.
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Tabel 3. Peran Partisipatif Orang Tua (Siklus I)
Variabel

P
89%-100%

Peran
Partisipatif
Orang Tua

77%-88%
65%-76%
0%-64%

Kriteria
Kondisi Awal
Sangat Tinggi
3%
Tinggi
11%
Sedang
46%
Rendah
45%
Rata-rata = 75%

Akhir Siklus I
17%
20%
37%
26%
Sedang

Berdasarkan Tabel 3, dari 35 siswa yang mengikuti Tes Akhir Siklus I, sebanyak 6 orang tua
siswa (17 %) berperan partisipatif “Sangat Tinggi”, 7 orang tua siswa (20%) memiliki peran
partisipatif “Tinggi”, 13 orang tua siswa (37%) berperan partisipatif “Sedang”, dan sisanya
sebanyak 9 orang tua siswa (26%) memiliki peran partisipatif “Rendah”. Adapun indeks
peningkatan rata-rata peran partisipatif orang tua berada pada skor 0,26 atau berkategori
“Rendah”. Hasil belajar matematika siswa setelah pelaksanaan Siklus I dapat dilihat pada tabel
4 di bawah.
Tabel 4. Hasil Belajar Matematika Siswa (Siklus I)
Variabel

P
89%-100%
77%-88%

Hasil Belajar

65%-76%
0%-64%

Kriteria
Kondisi Awal
Sangat Baik
20%
Baik
14%
Cukup
37%
Kurang
29%
Rata-rata = 76%

Akhir Siklus I
26%
23%
37%
14%
Cukup

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 9 siswa (26%) memperoleh hasil “Sangat Baik”, 8 siswa
(23%) memperoleh hasil “Baik”, 13 siswa (37%) memperoleh hasil “Cukup”, dan 5 siswa
(14%) memperoleh hasil “Kurang”. Rata-rata persentase hasil belajar matematika siswa adalah
76% atau berada pada kategori “Cukup”. Indeks peningkatan rata-rata hasil belajar berada
pada skor 0,08 atau berkategori “Rendah”.

Gambar 2. Proses Pembelajaran dengan Pendidikan Matematika Realistik
Hasil siklus I secara keseluruhan menunjukkan peningkatan, akan tetapi belum ada yang
mencapai indikator keberhasilan. Untuk itu, dilakukan refleksi atas pelaksanaan tindakan
siklus I sehingga diperoleh beberapa kekurangan/kelemahan yang muncul pada saat
pelaksanaan tindakan, di antaranya:
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1)
2)
3)

belum sepenuhnya orang tua yang mengirimkan tugas anaknya tepat waktu. Masih ada
beberapa orang tua siswa yang terlambat mengirim tugas hingga 2 hari;
sebagian siswa masih merasa malu untuk mengemukakan pendapatnya saat diskusi
kelompok;
siswa belum terbiasa diberikan permasalahan matematika yang berkaitan langsung
dengan kehidupan sehari-hari dalam bentuk soal cerita, sehingga cukup kesulitan
menyelesaikan permasalahan yang diberikan.

Melalui refleksi dan memperhatikan berbagai kekurangan yang terdapat di atas, dirumuskan
solusi agar siklus berikutnya memperoleh hasil yang lebih baik. Beberapa solusi yang
dirumuskan yaitu:
1) perlu disosialisasikan lebih intensif melalui Whatsapp secara personal agar orang tua
lebih berperan aktif dalam membimbing anaknya sesuai ketentuan (waktu) yang
diharapkan;
2) siswa lebih sering diberikan motivasi, diberikan penguatan melalui ucapan, hadiah,
maupun tepuk tangan agar siswa lebih termotivasi dan tertantang sehingga mau dan
mampu menyampaikan gagasannya;
3) siswa diberikan latihan permasalahan yang berkaitan dengan dunianya secara lebih
intensif dan lebih real/kontekstual sesuai dengan tingkat perkembangan siswa.

b. Siklus II
Pelaksanaan tindakan siklus II dilakukan selama dua kali pertemuan (4 × 35 menit) yaitu pada
hari Selasa, 2 Oktober 2018 dan Rabu, 3 Oktober 2018, serta tes akhir siklus II pada hari Jumat,
5 Oktober 2018. Hasilnya, peran partisipatif orang tua siswa mengalami peningkatan apabila
dibandingkan dengan siklus sebelumnya, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 5 di bawah.
Tabel 5. Peran Partisipatif Orang Tua (Siklus II)
Variabel

P

Kriteria
Sangat Tinggi
Tinggi
77%-88%
Sedang
65%-76%
Rendah
0%-64%
Rata-rata = 85%

89%-100%

Peran
Partisipatif
Orang Tua

Akhir Siklus II
43%
49%
2%
6%
Tinggi

Rata-rata peran partisipatif orang tua sebesar 85% dan sudah masuk kategori Tinggi.
Berdasarkan Tabel 6, dari 35 siswa yang mengikuti Tes Akhir Siklus II, sebanyak 15 orang
tua siswa (43%) berperan partisipatif “Sangat Tinggi”, 17 orang tua siswa (49%) memiliki
peran partisipatif “Tinggi”, 1 orang tua siswa (2%) memiliki peran partisipatif “Sedang”, dan
sisanya sebanyak 2 orang tua siswa (6%) memiliki peran partisipatif “Rendah”. Indeks
peningkatan rata-rata peran partisipatif orang tua berada pada skor 0,40 atau berkategori
“Sedang”. Hasil belajar matematika siswa setelah pelaksanaan Siklus II dapat dilihat pada
Tabel 6 berikut.
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Tabel 6. Hasil Belajar Matematika Siswa (Siklus II)
Variabel

P

Kriteria
Sangat Baik
Baik
77%-88%
Cukup
65%-76%
Kurang
0%-64%
Rata-rata = 84%

89%-100%

Hasil Belajar

Akhir Siklus II
40%
34%
23%
3%
Baik

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 14 siswa (40%) memperoleh hasil “Sangat Baik”, 12 siswa
(34%) memperoleh hasil “Baik”, 8 siswa (23%) memperoleh hasil “Cukup”, dan 1 siswa (3%)
memperoleh hasil “Kurang”. Rata-rata persentase hasil belajar matematika siswa adalah 84%
atau berada pada kategori “Baik”. Indeks peningkatan rata-rata hasil belajar berada pada skor
0,33 atau berkategori “Sedang”.

Gambar 3. Hasil Dokumentasi yang Dikirim Orang Tua Melalui Aplikasi Whatsapp

c.

Pembahasan

Setelah melalui tindakan yang telah dilakukan selama dua siklus, dapat dibandingkan peran
partisipatif orang tua pada Tabel 7 di bawah.
Tabel 7. Peran Partisipatif Orang Tua Pada Setiap Tahap
Kategori
Kondisi Awal
Siklus I
Siklus II
Sangat Tinggi
3%
17%
43%
Tinggi
11%
20%
49%
Sedang
46%
37%
2%
Rendah
40%
26%
6%
Rata-rata
66% (Sedang)
75% (Sedang) 85% (Tinggi)
Indeks Peningkatan
0,26 (Rendah) 0,40 (Sedang)
Pada kondisi awal, hanya 3% peran partisipatif orang tua yang berkategori “Sangat Tinggi”,
setelah tindakan Siklus I meningkat menjadi 17%, dan pada siklus II mencapai 43%. Begitu
juga peran partisipatif orang tua pada kategori “Tinggi” juga mengalami peningkatan bila
dibandingkan dengan kondisi awal dan setelah penerapan tindakan. Peran partisipatif orang
tua berkategori “Sedang” dan “Rendah” cenderung mengalami penurunan dari tiap tahapan.
Indeks peningkatan juga mencapai kategori 0,40 (Sedang). Melalui tindak lanjut penerapan
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pendidikan matematika realistik berbantuan aplikasi Whatsapp, orang tua didorong untuk
terlibat aktif dalam kegiatan belajar matematika siswa. Pendekatan matematika realistik yang
dilakukan juga bersifat kontekstual sehingga siswa mengikuti pembelajaran dengan gembira
dan semangat yang bermuara pada komunikasi yang lebih aktif kepada orang tuanya masingmasing.
Tabel 8. Hasil Belajar Matematika Siswa Pada Setiap Tahap
Kategori
Kondisi Awal
Siklus I
Siklus II
Sangat Baik
20
26
40
Baik
14
23
34
Cukup
37
37
23
Kurang
29
14
3
Rata-rata
74 (Cukup)
76 (Cukup)
84 (Baik)
Indeks Peningkatan
0,08 (Rendah) 0,33 (Sedang)
Berdasarkan Tabel 8 di atas, terlihat bahwa hasil belajar matematika siswa cenderung
meningkat dari kondisi awal menuju tahapan siklus selanjutnya. Ini dapat dilihat dari hasil
matematika siswa yang berkateori “Sangat Baik” awalnya 20%, meningkat pada siklus I
menjadi 26%, dan mencapai 40% pada siklus II. Hal ini juga diikuti hasil matematika siswa
pada kategori “Baik”. Pada awalnya hanya 14%, kemudian mengalami peningkatan menjadi
23% pada siklus I, dan mencapai 34% pada siklus II. Siswa yang memperoleh hasil “Cukup”
dan “Kurang” cenderung menurun/stagnan pada setiap tahapan siklus yang dilalui. Indeks
peningkatan juga telah mencapai 0,33 pada siklus II.
Penerapan pendidikan matematika realistik mengajak siswa untuk menyelesaikan
permasalahan yang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari, dengan cara yang sesuai
dengan kematangan berpikir siswa. Permasalahan yang diberikan pun sangat dekat dengan
keseharian siswa.
Dalam menyelesaikan permasalahannya, siswa memerlukan bimbingan orang tua, agar
permasalahan yang didapat dapat diselesaikan dengan efektif. Melalui penugasan berbantuan
aplikasi Whatsapp, orang tua ikut berpartisipasi memantau bahkan menuntun siswa
menyelesaikan permasalahannya dengan cara yang sesuai dengan karakteristik siswa dan
kebiasaan siswa sehari-hari. Sehingga, melalui penerapan pendidikan matematika realistik
dengan penugasan berbantuan aplikasi Whatsapp, peran partisipatif orang tua dan hasil belajar
matematika siswa mengalami peningkatan.

5. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa: (1) penerapan pendidikan matematika
realistik dengan penugasan berbantuan aplikasi Whatsapp dapat meningkatkan peran
partisipatif orang tua siswa kelas IV-B SDN 3 Mengwi; dan (2) penerapan pendidikan
matematika realistik dengan penugasan berbantuan aplikasi Whatsapp dapat meningkatkan
hasil belajar matematika siswa kelas IV-B SDN 3 Mengwi.
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Saran yang diberikan yaitu, bagi guru-guru yang memiliki kondisi sekolah yang sama, di mana
para orang tua siswa telah akrab dengan teknologi, agar dalam pembelajaran matematika
menerapkan tindak lanjut pendidikan matematika realistik berbantuan aplikasi Whatsapp,
karena pada era revolusi industri 4.0 saat ini, peran teknologi digital dan matematika tidak
dapat dipisahkan.
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MENUMBUHKEMBANGKAN LITERASI
NUMERASI PADA PEMBELAJARAN
MATEMATIKA DENGAN SOAL HOTS
Fitraning Tyas Puji Pangesti
SMPN 1 Sapuran, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah; bunda.fitra85@gmail.com

Abstrak. Inti dari pembelajaran matematika yaitu pemecahan masalah yang berarti siswa
mampu menemukan solusi permasalahan kontekstual sehari-hari dimana penalaran
mutlak diperlukan, bukan sebatas menyelesaikan masalah rutin matematika. Pemecahan
masalah matematika dan literasi numerasi memiliki keterkaitan yang erat. Literasi
numerasi membutuhkan pengetahuan matematika yang dipelajari dalam kurikulum
sekolah. Namun demikian, pembelajaran matematika sendiri belum tentu menumbuhkan
kemampuan numerasi jika materi ajarnya tidak dirancang untuk hal itu. Masalah
matematika yang baik dapat digunakan untuk menstimulasi kognisi manusia dalam
mengeksplorasi ide-ide matematika, memperkuat penalaran hubungan antar konsep
matematika, serta melatih kreatifitas dalam menemukan strategi pemecahan masalah
yang tepat. Masalah dengan karakteristik tersebut dapat ditemukan pada soal Higher
Order Thinking Skills (HOTS). Artikel ini berisi hasil kajian berbagai literatur yang
memberikan deskripsi tentang bagaimana menumbuhkembangkan literasi numerasi pada
pembelajaran matematika dengan soal HOTS beserta contoh soalnya.
Abstract. The essence of mathematics learning is problem solving which means students
are able to find solutions to everyday contextual problems where reasoning is absolutely
necessary, not limited to solving the mathematical routine problems. Mathematical
problem solving and numeracy literacy are closely related. Numeracy literacy requires
mathematical knowledge learned in the school curriculum. However, learning
mathematics itself does not necessarily foster numerical ability if the teaching material is
not designed for it. Good mathematical problems can be used to stimulate human
cognition in exploring mathematical ideas, strengthen reasoning relationships between
mathematical concepts, and practice creativity in finding the right problem solving
strategies. Problems with these characteristics can be found in Higher Order Thinking
Skills (HOTS) questions. This article contains the results of various literary studies that
provide a description of how to develop numerical literacy in the learning of mathematics
with the HOTS problem and the example of the problem.
Kata Kunci. Literasi numerasi, pembelajaran matematika, soal HOTS.

1. Pendahuluan
Untuk meningkatkan daya saing dan daya juang menghadapi tantangan abad ke-21, manusia
Indonesia harus menguasai enam literasi dasar: (1) literasi bahasa, (2) literasi numerasi, (3)
literasi sains, (4) literasi digital, (5) literasi finansial, serta (6) literasi budaya dan kewargaan.
Penguasaan keenam literasi ini perlu diimbangi dengan menumbuhkembangkan kemampuan
berpikir kritis dalam pemecahan masalah, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi(Tim GLN,
2017a). Mengapa literasi numerasi?. Bayangkan bila seseorang memiliki sebidang tanah yang
luas dan subur tetapi tidak memiliki cukup ilmu untuk mengelola dan mendapatkan
keuntungan dari tanah tersebut. Bayangkan pula ketika seseorang akan pergi menggunakan
pesawat terbang, bagaimana memilih maskapai yang tepat dengan memperhatikan faktor
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keamanan, waktu tempuh, dan harga tiket. Disadari atau tidak, banyak peristiwa dalam hidup
manusia berkaitan dengan pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan angka-angka
maupun data-data matematika.
Kemampuan menggunakan angka, data, maupun simbol matematika berhubungan dengan
literasi numerasi. Kecakapan ini dapat dimanfaatkan untuk membantu menyelesaikan
permasalahan hidup manusia. Sayangnya, hanya sebagian kecil manusia Indonesia yang
memanfaatkan kemampuan ini. Konsep dasar matematika, misalnya menghitung mungkin
telah dikuasai tetapi keterampilan mengaplikasikan konsep tersebut dalam situasi nyata dan
masalah tidak terstruktur kadang diabaikan. Rendahnya kemampuan literasi numerasi di
Indonesia diketahui dari hasil tes PISA (2015) dan TIMSS (2016). Indonesia mendapatkan
nilai matematika 387 dari nilai rata-rata 490, sedangkan dalam TIMSS Indonesia mendapatkan
nilai matematika 395 dari nilai rata-rata 500. Berdasarkan hasil itu, Indonesia menempati
posisi bawah bahkan di bawah negara kecil Vietnam (Tim GLN, 2017b).
Literasi numerasi berkaitan erat dengan pemecahan masalah matematika. Tanpa adanya
pemecahan masalah manfaat pembelajaran matematika menjadi terbatas. Mengapa? karena
inti dari pembelajaran matematika adalah pemecahan masalah (NCTM, 2000). Pemecahan
masalah yang dimaksud bukan sebatas penyelesaian masalah rutin matematika tetapi lebih
pada menemukan solusi permasalahan kontekstual yang dihadapi sehari-hari dimana
penalaran mutlak diperlukan. Masalah atau soal matematika yang baik dapat digunakan untuk
menstimulasi kognisi manusia dalam mengeksplorasi ide-ide matematika, memperkuat
penalaran hubungan antar konsep matematika, serta melatih ketekunan dan kreatifitas dalam
menemukan strategi pemecahan masalah yang tepat. Dalam buku-buku matematika kurikulum
2013 banyak ditemukan soal dengan tipe Higher Order Thinking Skill (HOTS). Soal dengan
tipe itu menuntut kemampuan berfikir tingkat tinggi dan melibatkan proses bernalar sehingga
dapat mengasah kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif
(Suryapuspitarini, Wardono, & Kartono, 2018).
Soal tipe HOTS melatih siswa untuk berpikir dalam level analisis, evaluasi, dan kreatif. Dalam
pembelajaran matematika guru perlu mengenalkan dan membiasakan siswa menyelesaikan
soal HOTS. Meskipun, pada tahap awal pembelajaran mungkin banyak siswa mengalami
kesulitan tetapi dengan bimbingan dan usaha yang lebih mendalam diharapkan siswa mampu
memecahkan
soal-soal
tersebut.
Artikel
ini
mencoba
mengulas
tentang
menumbuhkembangkan literasi numerasi melalui penerapan soal HOTS khususnya dalam
pembelajaran matematika.

2. Pembahasan
Pada bagian ini akan diuraikan mengenai (1) literasi numerasi, (2) soal HOTS pada
pembelajaran matematika, dan (3) menumbuhkembangkan literasi numerasi pada
pembelajaran matematika dengan soal HOTS.

2.1. Literasi Numerasi
Literasi numerasi berarti pengetahuan dan kecakapan untuk (1) memperoleh, menafsirkan,
menggunakan, dan mengomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk
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memecahkan masalah praktis dalam berbagai konteks kehidupan; (2) menganalisis informasi
yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dsb.) untuk mengambil
keputusan. (Tim GLN, 2017a). Berdasarkan analisis literasi dan numerasi dari EU Skills
Panorama (2014) kemampuan literasi numerasi berkaitan dengan keterampilan untuk
mengaplikasikan pengetahuan dasar, prinsip, dan proses matematika dalam konteks kehidupan
sehari-hari (di rumah, sekolah, dan tempat kerja) misalnya dalam kegiatan perbankan,
pembayaran, memahami tabel, dll.Selaras dengan Quinn (2011) yang menyatakan numeracy
is the ability to use mathematics to solve problems and meet the demands of the day-to day
living. Kemampuan numerasi digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah sehari-hari.
Agar memiliki kemampuan ini seseorang perlu memiliki kepekaan terhadap penyajian data,
memahami pola dan barisan bilangan, serta dapat mengenali situasi dimana penalaran
matematika bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah.
Secara sederhana, literasi numerasi diartikan sebagai kemampuan: (1) mengaplikasikan
konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari, (2)
menginterpretasi informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling, serta (3) mengapresiasi dan
memahami informasi yang dinyatakan secara matematis, misalnya grafik, bagan, diagram, dan
table. Literasi numerasi berbeda dengan kompetensi matematika. Keduanya berdasarkan pada
pengetahuan dan keterampilan yang sama, tetapi perbedaannya pada pemanfaatan
pengetahuan dan keterampilan itu. Pengetahuan tentang matematika tidak cukup membuat
seseorang memiliki kemampuan numerasi. Ketika permasalahan sehari-hari sering kali tidak
terstruktur, memiliki banyak cara penyelesaian, atau bahkan tidak ada penyelesaian yang
tuntas, serta berhubungan dengan faktor non-matematis disaat itu pula literasi numerasi
diperlukan. (Tim GLN, 2017b).
Pentingnya kemampuan literasi numerasi dapat dicermati melalui contoh berikut, seorang
siswa belajar konsep perkalian bilangan bulat dengan bilangan bulat. Dua kali tiga adalah
enam. Hasil tersebut tetap sama walaupun soal diganti dengan tiga kali dua. Namun, akan
berbeda ketika diberikan dalam situasi pemberian obat. Aturan pemberian obat dua kali tiga
dengan tiga kali dua akan memberikan efek penyerapan dan penyembuhan yang berbeda.
Dengan penguasaan konsep perkalian bilangan bulat dan kemampuan numerasi yang baik
siswa akan mampu menjelaskan alasan mengapa efek penyerapan obat itu berbeda.Contoh lain
dalam situasi yang berbeda, bus yang akan digunakan pada kegiatan studi wisata berkapasitas
48 orang. Jika peserta studi wisata ternyata 165 orang maka bagaimana cara untuk
mengefisienkan biaya bus?. Pada soal ini siswa belajar menyadari bahwa meskipun hasil dari
165 : 48 adalah 3,44 tetapi dalam kegiatan wisata tersebut setidaknya memerlukan empat bus
pariwisata. Konsep pembulatan bilangan tidak digunakan dalam soal ini. Selanjutnya, agar
biaya menjadi efisien kapasitas bus keempat dipilih sesuai dengan kekurangan kursi peserta
bukan menggunakan empat bus berkapasitas 48 orang.
Perlu dipahami bahwa numerasi membutuhkan pengetahuan matematika yang dipelajari
dalam kurikulum sekolah. Akan tetapi, pembelajaran matematika sendiri belum tentu
menumbuhkan kemampuan numerasi jika materi belajarnya tidak dirancang untuk hal itu.
Terdapat tiga prinsip dasar literasi numerasi: (1) bersifat kontekstual, sesuai dengan kondisi
geografis dan sosial budaya, (2) selaras dengan cakupan matematika dalam kurikulum 2013;
dan (3) saling bergantung dan memperkaya unsur literasi lainnya (Tim GLN,
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2017b).Selanjutnya, komponen literasi numerasi dan cakupan matematika dalam kurikulum
2013 tertuang dalam tabel berikut.
Tabel 1. Komponen literasi numerasi dan cakupan matematika dalam Kurikulum 2013
Komponen literasi numerasi
Mengestimasi dan menghitung bilangan
bulat
Menggunakan pecahan dan perbandingan
Mengenali serta menggunakan pola dan
relasi
Menggunakan penalaran spasial
Menggunakan pengukuran
Menginterpretasikan informasi statistik

Cakupan matematika kurikulum
2013
Bilangan

Bilangan dan aljabar
Geometri dan pengukuran
Pengolahan data

Keterampilan literasi numerasi secara eksplisit diajarkan dalam matematika tetapi siswa
diberikan kesempatan menggunakannya di luar kurikulum matematika dan di berbagai situasi.
Hal ini sejalan dengan penerapan soal HOTS dalam pembelajaran. Ada kalanya satu soal
HOTS mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dalam berbagai lintas kurikulum.
Untuk mendukung literasi numerasi, penerapan soal HOTS dalam pembelajaran matematika
dipandang perlu.

2.2. Soal HOTS pada Pembelajaran Matematika
Dalam buku Principles and Standards for School Mathematics disebutkan visi matematika
sekolah yaitu siswa belajar matematika dengan pemahaman. Sayangnya, belajar matematika
tanpa pemahaman menjadi masalah umum dalam pembelajaran matematika (NCTM, 2000).
Padahal, dengan pemahaman yang mendalam siswa dapat mengembangkan pengetahuan baru
berdasarkan pengalaman atau pengetahuan awal yang telah dimilikinya. Dangkalnya
pemahaman mungkin menyebabkan siswa masih bisa menyelesaikan soal rutin matematika
tetapi tidak banyak siswa yang mampu menyelesaikan masalah non-rutin yang belum pernah
ditemui sebelumnya.
Anderson dan Krathwohl (2001) menyatakan bahwa menurut taksonomi Bloom yang sudah
direvisi proses kognitif dibagi menjadi dua, yaitu kemampuan berpikir tingkat rendah (Lower
Order Thinking Skill/LOTS) dankemampuan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking
Skill/HOTS). Kemampuan mengingat (C1-remember), memahami (C2-understand),dan
menerapkan (C3-apply) termasuk LOTS, sedangkan kemampuan menganalisis (C4analyze),mengevaluasi (C5-evaluate), dan mencipta (C6-create) termasuk dalam cakupan
HOTS. Apabila diterapkan dalam masalah-masalah matematika, soal HOTS mengukur
kemampuan metakognitif tidak sekadar mengukur dimensi faktual, konseptual, atau
prosedural saja. Kemampuan metakognitif berarti kemampuan menghubungkan beberapa
konsep yang berbeda, menginterpretasikan, memecahkan masalah (problem solving), memilih
strategi pemecahan masalah, menemukan (discovery) metode baru, berargumen (reasoning),
dan mengambil keputusan yang tepat (Direktorat Pembinaan SMA, 2017). Penerapan soal
HOTS dalam pembelajaran matematika dapat melatih siswa berpikir dalam tingkat
menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta.
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Karena perannya yang esensial, soal HOTS direkomendasikan diterapkan pada pembelajaran
matematika. Menurut Direktorat Pembinaan SMA (2017) Karakteristik soal HOTS yaitu (1)
mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi bukan hanya kemampuan mengingat,
mengetahui, atau mengulang sehingga jawaban soal tidak tersurat secara eksplisit dalam
stimulus. (2) berbasis permasalahan kontekstual dan aktual saat ini (meskipun tidak
semuanya), misalnya tentang lingkungan hidup, kesehatan, kebumian dan ruang angkasa, serta
pemanfaatan iptek dalam berbagai aspek kehidupan. (3) menggunakan bentuk soal beragam
sebagaimana yang digunakan dalam PISA, bertujuan agar dapat memberikan informasi yang
lebih rinci dan menyeluruh tentang kemampuan siswa.
Dalam situasi nyata pembelajaran matematika, guru perlu memberikan soal-soal HOTS sesuai
dengan pengalaman belajar yang berjenjang dari mudah ke sulit dan tidak terjebak dengan
sesuatu yang segalanya harus “sulit”. Soal HOTS dapat didesain gradasi tingkat kesukarannya
dan dapat dikembangkan untuk beragam materi matematika. Tidak hanya materi matematika
yang berkategori kompleks tetapi untuk seluruh materi (Sumaryanta, 2018). Soal berkategori
sulit belum tentu termasuk soal yang membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam
pemecahannya. Sebagai contoh untuk menghitung 2018 pangkat lima tanpa menggunakan alat
bantu hitung mungkin memiliki tingkat kesulitan dan ketelitian tinggi tetapi kemampuan untuk
menjawab soal tersebut tidak termasuk HOTS.
Soal rutin dapat dikembangkan menjadi soal HOTS. Guru bisa menambahkan stimulus yang
merupakan dasar untuk membuat pertanyaan tingkat tinggi. Stimulus yang dipilih hendaknya
kontekstual, menarik, dan sebaiknya bersifat kekinian sehingga merangsang rasa ingin tahu
siswa. Selain itu, guru juga tidak perlu membatasi kata kerja operasional yang akan digunakan.
Misalnya, kata kerja “menentukan” dapat digunakan untuk melatih kemampuan siswa dalam
menganalisis dan mencipta. Kata kerja “membedakan” tidak hanya digunakan untuk
mengukur pemahaman tetapi dapat diterapkan untuk melatih kemampuan analisis siswa.
Kemampuan guru untuk mengemas pembelajaran matematika berdampingan dengan soal
HOTS dapat merangsang siswa berpikir tingkat tinggi sekaligus mengembangkan kemampuan
literasi numerasinya.

2.3. Menumbuhkembangkan
Literasi
Matematika dengan Soal HOTS

Numerasi

pada

Pembelajaran

Sebelum memberikan soal HOTS guru perlu mengetahui kemampuan awal dan kesiapan
siswa. Hal ini dilakukan agar soal HOTS tidak menjadi bumerang yang hanya membebani
kognitif dan psikologis siswa. Teknik pertama yang dilakukan untuk menumbuhkembangkan
literasi numerasi dalam pembelajaran matematika yaitu memperkenalkan siswa dengan soal
HOTS secara berjenjang, dari soal mudah menuju soal sukar. Melalui teknik ini, siswa belajar
menyelesaikan soal HOTS sekaligus sebagai wahana menumbuhkan kepercayaan diri bahwa
siswa mampu berpikir tingkat tinggi.
Berikut ini beberapa soal HOTS yang diadaptasi dari soal PISA. Diawali dengan soal
berkategori mudah. “Di sekolah Nanda, Guru matematika memberikan nilai ulangan
maksimum 100. Nanda memperoleh nilai rata-rata 70 pada ulangan pertama sampai keempat.
Pada ulangan kelima dia memperoleh nilai 90, Berapakah rata-rata nilai matematika Nanda
setelah ulangan kelima?”.
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Soal ini menuntut siswa mampu mengaplikasikan konsep dan keterampilan menentukan nilai
rata-rata dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga berlatih melakukan analisa sederhana yang
tepat untuk menentukan nilai rata-rata yaitu (4 × 70 + 90)/5 bukan (70 + 90)/2 sehingga siswa
mampu memberikan jawaban yang benar yaitu 74.
“Diagram berikut menunjukkan nilai tes IPA dari dua kelas. Rata-rata nilai IPA kelas A adalah
74 dan rata-rata nilai IPA kelas B adalah 71. Siswa tuntas jika memperolah nilai diatas atau
sama dengan 70.

Gambar 1. Diagram Nilai IPA Kelas A dan Kelas B
Guru menyatakan bahwa kelas A lebih baik daripada kelas B. Seorang siswa dari kelas B tidak
setuju terhadap pendapat guru. Ia berpendapat bahwa kelas A tidak jauh lebih baik dari kelas
B. Berikan komentarmu secara matematis untuk mendukung siswa dari kelas B”.
Dalam soal ini siswa perlu mengapresiasi dan memahami informasi yang dinyatakan secara
matematis dalam diagram. Siswa akan berpikir mendalam agar dapat membedakan pencapaian
kelas A dan kelas B. Tinggi atau rendahnya kemampuan literasi numerasi siswa akan tampak
saat mereka berusaha menyelesaikan soal tersebut. Siswa diharapkan dapat menjelaskan
bahwa (1) walaupun nilai rata-rata kelas A lebih dari kelas B tetapi banyaknya siswa tuntas di
kelas A hanya delapan siswa sedangkan di kelas B sembilan siswa dinyatakan tuntas, dan (2)
selisih antara kelompok nilai tertinggi dengan terendah (standar deviasi) pada kelas A
menunjukkan bahwa di kelas tersebut ada siswa yang pandai tetapi juga ada siswa yang jauh
dari pandai, berarti kemampuan siswa A tidak merata. Berdasarkan dua analisa tersebut maka
pendapat bahwa kelas A tidak jauh lebih baik dari kelas B bernilai benar.
Pada tahap selanjutnya, siswa diberikan soal HOTS berkategori sulit. Siswa berlatih
menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta berdasarkan soal yang dihadapinya. Contoh soal,
“Piramida penduduk adalah komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Terdiri
dari dua diagram batang, biasanya jumlah penduduk laki-laki digambarkan di sebelah kiri dan
pada sisi lainnya ditunjukkan jumlah penduduk perempuan dalam kelompok interval usia lima
tahunan. Dengan mengamati bentuk piramida penduduk dari waktu ke waktu dapat diperoleh
informasi tentang struktur kependudukan sebuah wilayah sehingga memudahkan suatu negara
untuk menentukan tujuan. Perhatikan piramida penduduk Indonesia tahun 2010 berikut ini.
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Gambar 2. Piramida penduduk Indonesia tahun 2010
Benar atau salah pernyataan berikut: 1) perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan
penduduk perempuan memiliki kecendrungan tetap, pada setiap jenjang usia, 2) perubahan
struktur penduduk tahun 2045 akan membentuk piramida batu nisan, kecil di bawah dan besar
di tengah, karena penurunan angka kelahiran lebih cepat dari angka kematian. Gambarlah
perkiraan bentuk piramida penduduk pada tahun 2045”.
Untuk menyelesaikan soal tersebut, siswa perlu menggali informasi tentang kependudukan
dan bermacam-macam bentuk piramida penduduk, lalu menganalisa faktor-faktor yang
mempengaruhi bentuk piramida penduduk. Selanjutnya siswa mengevaluasi pernyataan yang
tersaji dalam soal. Pada bagian akhir siswa mencoba mencipta gambar piramida penduduk
pada tahun 2045 berdasarkan pengetahuan kependudukan yang telah dimilikinya.
Teknik yang kedua untuk mengembangkan literasi numerasi yaitu memberikan soal HOTS
yang kontekstual dan aktual. Kekontekstualan suatu soal biasanya berbanding lurus dengan
motivasi siswa untuk memecahkan persoalan itu. Lebih lanjut, semakin kekinian suatu soal
akan memicu rasa ingin tahu siswa untuk menyelesaikannya. Misalnya, “Kedai Pizzaria
menyajikan pizza dalam dua macam ukuran dengan ketebalan yang sama. Pizza kecil
berdiameter 40 cm dijual dengan harga Rp40.000,00. Pizza besar berdiameter 50 cm dijual
dengan harga Rp50.000,00. Jika ingin membeli pizza tersebut, ukuran mana yang kalian pilih
sehingga dapat menghemat uang?”.

Gambar 3. Pizzaria
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Dalam soal ini siswa dibimbing mengaplikasikan konsep volume tabung dan menalar cara
paling efisien untuk memilih pizza. Tentunya agar lebih hemat bandingkan volume pizza
dengan harga pizza dengan tersebut. Perhatikan,
V1
r12t

: V1
: r22t

r 12
: r22
400
: 625
Harga pizza kecil adalah (40.000/400) Rp100,00 per cm3 dan harga pizza besar adalah
(50.000/625) Rp80,00 per cm3. Berdasarkan perhitungan, dapat diambil kesimpulan bahwa
membeli pizza berdiamater 50 cm lebih hemat dari pada pizza berdiamater 40 cm. Meskipun
selisihnya hanya Rp20,00 tetapi jika pizza kecil dihitung dengan harga Rp80,00/cm3 maka
untuk membelinya cukup membayar Rp32.000,00.
Contoh soal kedua, “Mercusuar merupakan bangunan menara dengan sumber cahaya di bagian
puncaknya untuk membantu navigasi kapal laut. Bangunan ini biasanya digunakan untuk
menandai daerah berbahaya di lautan seperti karang dan tebing.

C

A

B

Gambar 4. Posisi Kapal
Lautan disekitar mercusuar A dan B termasuk daerah rawan bagi kapal karena terdapat karangkarang terjal yang bisa merusak lambung kapal. Diameter daerah rawan ditandai dari
mercusuar A sampai dengan mercusuar B. Sebuah kapal C mendekati daerah tersebut, seorang
awak kapal mengukur sudut yang dibentuk antara A, C, dan B. Sudut ACB yang terbentuk
kurang dari sudut aman bagi kapal. Nahkoda tidak memerintahkan kapal untuk segera menjauh
dari daerah tersebut. Benarkah tindakan yang diambil nahkoda? berikan penjelasanmu.
Tentukan sudut aman bagi kapal yang akan melewati daerah itu”.
Pada masalah kedua ini, siswa balajar menginterpretasi informasi kuantitatif yang terdapat
dalam soal. Namun, siswa akan mengalami kesulitan apabila mereka tidak memiliki
pemahaman yang baik mengenai hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling jika
menghadap busur yang sama.
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Teknik ketiga yang dapat diterapkan dalam pemebelajaran matematika yaitu memberikan soal
HOTS dalam berbagai variasi bentuk. Melalui teknik ini, siswa diharapkan bisa
mengekspesikan kemampuan numerasinya secara menyeluruh. Contoh soal,
“Mendaki Gunung Fuji (OECD, 2013).Gunung Fuji adalah gunung berapi tidak aktif yang
paling terkenal di Jepang. Dalam setahun, pendakian gunung Fuji hanya dibuka mulai tanggal
1 Juli sampai dengan 27 Agustus. Setidaknya 200.000 orang mendaki gunung Fuji selama
selama kurun waktu tersebut. Rata-rata orang yang mendaki gunung Fuji dalam satu hari
adalah ….
a. 340
b. 710
c. 3400*
d. 7100
e. 7400
Salah satu jalur pendakian gunung Fuji yaitu jalur Gotemba yang memiliki panjang sekitar 9
kilometer (km). Pendaki harus kembali ke pos awal pendakian (setelah menempuh 18 km)
paling lambat pukul 20.00 waktu setempat. Seorang pendaki bernama Toshi memperkirakan
bisa mendaki dengan kecepatan rata-rata 1,5 kilometer per jam dan turun dengan kecepatan
rata-rata dua kali lipat semula. Kecepatan ini sudah memperhitungkan waktu istirahat dan
makan. Dengan menggunakan perkiraan kecepatan Toshi, maksimal pukul berapa ia bisa
memulai perjalanannya sehingga bisa kembali ke pos awal pada pukul 20.00 waktu setempat?.
Toshi mengunakan alat pedometer untuk menghitung banyaknya langkah pendakian melalui
jalur Gotemba. Untuk menempuh jarak 9 km, pedometer menunjukkan bahwa Toshi berjalan
22.500 langkah. Berapa panjang rata-rata langkah Toshi ?”.
Dalam soal ini siswa ditantang dengan tiga buah soal yang terkait dengan kegiatan pendakian.
Pada soal pilihan ganda siswa akan berlatih menghitung banyaknya hari yang dapat digunakan
untuk pendakian gunung Fuji dan selanjutnya menentukan rata-rata jumlah orang yang
mendaki gunung tersebut. Pada soal kedua, diharapkan siswa mampu menentukan waktu
tempuh pendakian yaitu 9 jam sehingga apabila Toshi kembali pukul 20.00 maka ia bisa
memulai perjalanannya maksimal pada pukul 11.00 waktu setempat. Kemudian pada soal
ketiga, meskipun hanya ditanyakan panjang rata-rata langkah Toshi tetapi dengan
menggunakan penalaran numerasi siswa diharapkan menjawab dalam satuan centimeter (cm).
Mengapa demikian? Karena untuk menunjukkan ukuran panjang yang kurang dari 1 meter (m)
akan lebih praktis jika menggunakan satuan cm. Siswa lebih memahami sekaligus dapat
membayangkan panjang 40 cm dari pada 0,4 m atau 0,00004 km.
Demikian beberapa teknik menumbuhkembangkan literasi numerasi dalam pembelajaran
matematika dengan menerapkan soal HOTS. Tentunya masih banyak teknik yang dapat
ditemukan atau dikembangkan sendiri oleh guru berdasarkan pengalaman mengajarnya.
Pembiasaan menyelesaikan soal HOTS dalam pembelajaran matematika perlu dilakukan
secara konsisten dan berkesinambungan sehingga siswa mampu meningkatkan literasi
numerasinya.
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3. Penutup
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menumbuhkembangkan literasi numerasi
sangat memerlukan pengetahuan matematika yang dipelajari dalam kurikulum sekolah.
Namun demikian, guru harus mendesain materi ajarnya untuk hal itu. Dalam situasi nyata
pembelajaran, guru perlu memberikan soal-soal HOTS secara berjenjang dari mudah ke sulit
dan tidak terjebak dengan sesuatu yang segalanya harus “sulit”.
Untuk mengembangkan soal-soal HOTS dalam artikel ini dapat dilakukan dengan mengubah
situasi soal sehingga bertema keindonesiaan. Misalnya, soal mengenai mercusuar bisa
ditambah konteksnya di perairan Indonesia dan soal tentang gunung Fuji bisa adaptasi menjadi
salah satu nama gunung di Indonesia.Semoga dengan terbiasa berlatih menyelesaikan soal
bertipe HOTS, literasi numerasi siswa dapat tumbuh dan mampu berkembang.
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GERAKAN LITERASI SEKOLAH SEBAGAI
UPAYA MENINGKATKAN KARAKTER SISWA
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Abstrak. Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan sebuah upaya yang dilakukan
secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang
warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Penelitian terhadap GLS ini
mengambil data populasi di SMA Negeri 1 Sulang Rembang, pada tahun pelajaran
2017/2018. Tujuan dari penelitian ini adalah, (1) untuk mengetahui keterlaksanaan GLS
mencapai kategori baik, (2) untuk mendeskripsikan GLS dapat meningkatkan
kemandirian siswa, dan (3) untuk mengetahui GLS dapat meningkatkan kemampuan
literasi matematika siswa. Tahapan-tahapan dalam GLS di antaranya adalah tahap
pembiasaan, tahap pengembangan, dan tahap pembelajaran. Kesimpulan hasil penelitian
adalah, (1) hasil penilaian keterlaksanaan GLS SMA Negeri 1 Sulang pada tahap
pembiasaan mencapai 88,9% dengan kategori sangat baik, pada tahap pengembangan
mencapai 75% dengan kategori baik, (2) beberapa pembiasaan pada kegiatan GLS
berdampak positif terhadap karakter mandiri siswa, siswa sudah teratur melaksanakan
kebiasaan membaca 15 menit, siswa telah berani melakukan presentasi di depan kelas
pada tahap pengembangan, dan siswa telah mampu menggunakan tujuh komponen
proses literasi matematika melalui bimbingan guru pada tahap pembelajaran, (3)
kemampuan literasi matematika siswa meningkat cukup baik pada empat komponen,
yaitu communication, representations, devising strategis for solving problems, dan
using mathematics tools . Tiga komponen proses lainya, yaitu mathematising, reasoning
and argument, dan using symbolic, formal and technical language and operation masih
mengalami kesulitan.
Kata Kunci. GLS, Karakter Siswa, Meningkat

1. Pendahuluan
Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh The Organisation for Economic Cooperation and
Development (OECD) dalam studi Programme for International Student Assesmment (PISA)
tahun 2009 menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat 61 dari 65 negara peserta
PISA dalam bidang matematika (OECD, 2009), sedangkan pada tahun 2012 Indonesia
menempati peringkat 64 dari 65 negara peserta PISA (OECD, 2012). Pada tahun 2015,
Indonesia masih menempati peringkat 56 dari 65 negara peserta PISA dalam kemampuan
menghitung, membaca dan sains (OECD, 2015).
Hasil studi internasional tersebut
menunjukkan bahwa khususnya dalam keterampilan memahami bacaan kompetensi peserta
didik Indonesia tergolong rendah.
Sebagai upaya untuk memperbaiki rendahnya kemampuan memahami bacaan, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan telah mencanangkan program Gerakan Literasi Sekolah (GLS).
GLS adalah upaya menyeluruh yang melibatkan semua warga sekolah (guru, peserta didik,
orang tua/wali murid) dan masyarakat, sebagai bagian dari ekosistem (Muhammad: 2016).
GLS memperkuat gerakan penumbuhan budi pekerti sebagaimana dituangkan dalam
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015. Salah satu kegiatan
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di dalam gerakan tersebut adalah kegiatan 15 menit membaca buku non pelajaran sebelum
waktu belajar dimulai.
GLS dilaksanakan mulai dari SD, SMP, SMA dan SMK, dimana implementasinya di SMA
dilaksanakan dalam tiga tahap, (1) tahap pembiasaan dengan penumbuhan minat baca
melalui kegiatan 15 menit membaca, (2) tahap pengembangan dengan meningkatkan
kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan, dan (3) tahap
pembelajaran dengan meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran (Sutanto,
2017).
Menurut Muhammad (2016: 2) GLS merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara
menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya
literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Guna mendukung suksesnya GLS dan untuk
meningkatkan kemampuan literasi, maka semua komponen mata pelajaran diharapkan
mendukung serta melaksanakan program pemerintah tersebut, di antaranya dengan literasi
matematika. Menurut Wardhani & Rumiati (2011: 15) untuk mentransformasi prinsipprinsip literasi matematika, terdapat tiga komponen besar diidentifikasi pada studi PISA
yaitu konten, proses dan konteks.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan literasi matematika siswa masih rendah,
terlihat dari hasil ulangan siswa dengan sampel kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Sulang tahun
pelajaran 2017/2018 sebagai berikut.
Tabel 1.1 Hasil Analisis Deskriptif Hasil Ulangan Matematika Kelas X IPA 2 Materi SPLTV.
Deskripsi
KKM
Jumlah Siswa
Jumlah
Nilai Maksimum
Nilai Minimum
Rata-rata
Siswa yang tuntas KKM
Siswa yang tidak tuntas KKM
Ketuntasan Klasikal

Siswa Kelas X IPA 2
70
36
2217
95
45
61,58
10
26
2,78%

Dari fakta hasil ulangan matematika responden siswa kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Sulang
Rembang dengan pencapaian ketuntasan klasikal 27,78%, hal tersebut menunjukkan bahwa
hasil tes kemampuan literasi matematika masih rendah.
Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampauan literasi siswa, dikembangkan Gerakan
Literasi Sekolah (GLS) untuk menumbuhkan agar seluruh komponen sekolah literat
sepanjang hayat dengan pembiasaan membaca dan pembiasaan sikap-sikap yang
menumbuhkan karakter baik pada siswa, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut.
a. Tahap pembiasaan, berisi kegiatan-kegiatan: (1) membaca setiap hari selama waktu 15
menit; (2) membaca buku nonpelajaran; (2) peserta didik membawa bukunya sendiri dari
rumah; (3) peserta didik membaca buku sesuai pilihan minat dan kesenangannya. Kegiatan
membaca buku di tahap ini tidak diikuti oleh tugas tugas yang bersifat tagihan/penilaian dan
dapat diikuti oleh diskusi informal tentang buku yang dibaca/dibacakan, dalam suasana yang
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santai, tenang, dan menyenangkan. Ketika kegiatan membaca dalam hati, guru sebagai
pendidik juga ikut membaca buku selama 15 menit.
b. Tahap pengembangan, merupakan tindak lanjut tahap pembiasaan dengan waktu
tambahan di luar 15 menit membaca, sekolah didorong untuk memasukkan waktu literasi
dalam jadwal pelajaran sebagai kegiatan membaca mandiri atau sebagai bagian dari kegiatan
kokurikuler. Tahap-tahap pengembangan di antaranya, (1) buku yang dibaca adalah buku
selain buku teks pelajaran; (2) buku yang dibaca adalah buku yang diminati oleh peserta
didik; (3) kegiatan membaca/membacakan buku di tahap ini dapat diikuti oleh tugas-tugas
presentasi singkat, menulis sederhana, presentasi sederhana, kriya, atau seni peran untuk
menanggapi bacaan, yang disesuaikan dengan jenjang dan kemampuan peserta didik; (4)
tugas-tugas presentasi, menulis, kriya, atau seni peran dapat dinilai secara non akademik
dengan fokus pada sikap peserta didik selama kegiatan; (5) kegiatan membaca buku
berlangsung dalam suasana yang menyenangkan; (6) terbentuknya Tim Literasi Sekolah
(TLS).
c. Tahap pembelajaran, dilakukan oleh masing-masing guru mata pelajaran untuk
mengintegrasikan literasi pada mata pelajaran, antara lain (1) lima belas menit membaca
setiap hari sebelum jam pelajaran melalui kegiatan membacakan buku dengan nyaring,
membaca dalam hati, membaca bersama, dan/atau membaca terpandu diikuti kegiatan lain
dengan tagihan non-akademik atau akademik; (2) kegiatan literasi dalam pembelajaran
dengan tagihan akademik; (3) melaksanakan berbagai strategi untuk memahami teks dalam
semua mata pelajaran (misalnya, dengan menggunakan graphic organizers); (4)
menggunakan lingkungan fisik, sosial dan afektif, dan akademik disertai beragam bacaan
(cetak, visual, auditori, digital) yang kaya literasi, di luar buku teks pelajaran untuk
memperkaya pengetahuan dalam mata pelajaran.
Pembiasaan pada GLS juga diikuti dengan Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK),
selain merupakan kelanjutan dan kesinambungan dari Gerakan Nasional Pendidikan
Karakter Bangsa Tahun 2010, juga merupakan bagian integral Nawacita. Untuk itu, Gerakan
PPK menempatkan nilai karakter sebagai dimensi terdalam pendidikan yang membudayakan
dan memberadabkan para pelaku pendidikan. Ada lima nilai utama karakter yang saling
berkaitan membentuk jejaring nilai yang perlu dikembangkan sebagai prioritas Gerakan PPK
(Kemendikbud, 2017: 8). Lima nilai utama karakter di antaranya adalah religiositas,
nasionalisme, mandiri, gotong royong, dan integritas. Dalam penelitian ini pembelajaran
difokuskan pada karakter mandiri, yaitu kemandirian belajar siswa.
Kemandirian merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung kepada orang lain
dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak
mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas (PUSKUR, 2010: 10).
Menurut Sumarmo (2004) kemandirian belajar sebagai proses belajar individu yang
memiliki rasa tanggung jawab dalam merancang belajarnya dan menerapkan, serta
mengevaluasi proses belajarnya. Menurut Bandura dalam Sumarmo (2004) kemandirian
belajar sebagai kemampuan memantau perilaku sendiri dan merupakan kerja keras
personaliti manusia.
Beberapa aspek dan karakteristik kemandirian belajar di antaranya: mengarahkan perilaku
sendiri, mengambil keputusan, bertanggung jawab, kepercayaan pada diri sendiri, bertindak
bebas dan sifat keaslian dalam perilaku. Ada tiga kemandirian dalam belajar (self regulated
learning), yaitu individu merancang belajarnya sendiri sesuai dengan keperluan atau tujuan
individu yang bersangkutan, individu memilih strategi dan melaksanakan rancangan
belajarnya, dan individu memantau kemajuan belajarnya sendiri, mengevaluasi hasil
belajarnya dan dibandingkan dengan standar tertentu (Sumanto, 2014). Jadi, kemandirian
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siswa dalam makalah ini adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang
lain ketika menyelesaikan tugas.

2. Metode Penelitian
Penelitian dilaksanakan melalui observasi pada bulan Juli sampai Desember 2017.
Sedangkan penyusunan laporan hasil penelitian dilakukan pada awal semester 1 tahun
pelajaran 2018/2019. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X IPA 2 SMA Negeri 1
Sulang, Kabupaten Rembang tahun pelajaran 2017/2018. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom Action Research.
PTK dipilih, karena peneliti ingin memperbaiki proses pembelajaran dengan
mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di kelas tempat peneliti mengajar agar diperoleh
hasil yang optimal. Tindakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga tahapan GLS, yaitu
tahap pembiasaaan, tahap pengembangan, dan tahap pembelajaran. Pada tahap pembiasaan
dan pengembangan digunakan lembar observasi, pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan
lembar kerja literasi siswa. Pada tahap pembelajaran, setiap siklus memuat 4 langkah yaitu
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan refleksi. Tahap pembelajaran dilaksanakan
pembelajaran dengan literasi matematika untuk mengetahui kemampuan literasi matematika
siswa dilihat dari tujuh komponen proses literasi matematika.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
3.1 Hasil Penelitian
Hasil penelitian terhadap tiga tahapan GLS, yaitu tahap pembiasaaan, tahap pengembangan,
dan tahap pembelajaran, dapat diuraikan sebagai berikut.
a. Tahap pembiasaan, siswa dibiasakan 15 menit setiap awal pelajaran melaksanakan literasi
pada masing-masing kelas dikoordinir oleh seksi literasi dengan didampingi guru yang
mengajar pada jam pertama. Langkah-langkah kegiatan pembiasaan literasi pada kelas antara
lain: (a) guru yang mengampu jam pertama membawa lembar literasi siswa kemudian
dibagikan kepada siswa dibantu oleh seksi literasi, atau seksi literasi masing-masing kelas
mengambil lembar literasi sebelum jam 07.00 wib; (b) seksi literasi masing-masing kelas
membagikan buku-buku bacaan yang sudah disiapkan oleh siswa yang diletakkan pada
almari di kelas; (c) siswa dan guru melaksanakan literasi dengan membaca buku bacaan
kemudian menyimpulkan dan menuliskan hasil simpulan dalam lembar literasi siswa. (d)
setelah waktu literasi selesai selanjutnya seksi literasi mengumpulkan kembali lembar literasi
untuk dikembalikan ke tempat lembar literasi di ruang guru; (e) buku bacaan dikembalikan
lagi pada tempat/almari masing-maisng kelas; (f) kegiatan belajar mengajar dimulai oleh
guru mata pelajaran jam pertama; (g) satu minggu sekali wali kelas mengecek lembar literasi
kelas masing-masing untuk melakukan evaluasi dan penilaian.
Pada bulan pertama siswa belum terampil dalam menyimpulkan, setelah beberapa bulan
kemandirian siswa akan literasi mulai terbangun, terlihat bahwa seksi literasi sudah
melaksanakan tugas dengan baik. Siswa telah terampil dalam menyimpulkan, menuliskan
pada lembar literasi. Jadi lembar literasi menjadi salah satu rekam jejak siswa dari refleksi
kemandirian siswa dalam melaksanakan literasi;
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Pembiasaan yang lain dengan membiasakan warga sekolah guna penumbuhan Gerakan
Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang dicanangkan pemerintah melalui Kemendikbud
yaitu penerapan dan penumbuhan lima nilai utama karakter di antaranya adalah religiositas,
nasionalisme, mandiri, gotong royong, dan integritas. Beberapa pembiasaan terkait dengan
PPK siswa di SMA Negeri Sulang antara lain, (1) kegiatan menyambut siswa oleh guru di
gerbang dengan bersalaman; (2) kegiatan sholat Dhuhur berjamaah; (3) pembiasaan sholat
Dhuhur berjamaah dilakukan dengan jadwal untuk masing-masing kelas wajib melaksanakan
sesuai hari dan tanggal pada jadwal; (4) kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza
setelah doa bersama dengan posisi berdiri sikap sempurna; (5) pembiasaan kegiatan literasi
15 menit di awal pelajaran; (6) di akhir pelajaran sebelum pulang, bersama-sama
menyanyikan lagu Padamu Negeri dilanjutkan berdoa bersama; (7) pembiasaan petugas piket
kebersihan masing-masing kelas untuk melaksanakan kebersihan setelah pulang sekolah; (8)
pembiasaan kegiatan Jum’at bersih atau Jum’at sehat; (9) mengintegrasikan PPK pada
pembelajaran oleh guru mata pelajaran.
Berikut adalah foto-foto kegiatan penumbuhan PPK, antara lain:
(1) kegiatan sholat dhuhur berjamaah;

Gambar 3.1. Kegiatan sholat dhuhur berjamaah.
(2) Kegiatan berdoa bersama di awal sebelum pelajaran dipimpin petugas;

Gambar 3.2. Kegiatan doa bersama diawal dan dikahir pelajaran dipimpin petugas
koordinator kegiatan religius melalui sentral.
(3) kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza setelah doa bersama posisi berdiri
sikap sempurna.
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Gambar 3.3. Pembiasaan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza diawal pelajaran
dan lagu Padamu Negeri diakhir pelajaran.
b. Tahap pengembangan, dalam waktu satu bulan sekali siswa diminta untuk presentasi di
depan kelas membacakan hasil kerja/hasil simpulan dari bacaannya, dengan dipandu oleh
seksi literasi atau guru. Pada mata pelajaran matematika, dengan memberikan bahan ajar
berupa diktat yang berisikan materi, contoh soal, penugasan, dan latihan literasi matematika.
Kegiatan pengembangan dapat berupa bedah buku, kegiatan membuat resume bahan ajar
atau buku-buku pengayaan. Pada mata pelajaran matematika yang sudah dilakukan penulis
adalah siswa diberikan diktat untuk dibaca, dengan harapan siswa berusaha mencoba
mengerjakan latihan soal pada materi yang belum dibahas atau sebelum dibahas dengan
melihat contoh penyelesaian soal yang ada.
c. Tahap pembelajaran, dilaksanakan oleh masing-masing guru mata pelajaran dengan
melaksanakan literasi pada mata pelajaran terkait. Tahap pembelajaran dibagi lagi menjadi
tiga tahap, yaitu: 1) tahap persiapan, yang meliputi tahap-tahap persiapan, antara lain: (1)
menginformasikan kepada siswa tentang literasi matematika; (2) memilih materi, model dan
pendekatan pembelajaran; (3) menyiapkan silabus literasi matematika; (4) membuat RPP
dan bahan ajar yang akan digunakan dalam pembelajaran; (5) menyusun kisi-kisi dan
instrumen tes literasi matematika; (6) menyusun instrumen pengamatan kemandirian belajar
siswa, 2) tahap pelaksanaan, setelah instrumen sudah tersusun akan dilaksanakan
pembelajaran di kelas terpilih.
Pada tahap pelaksanaan, penulis menerapkan literasi matematika dengan memberikan soalsoal literasi terkait dengan materi yang akan diajarkan. Sebelum materi dibahas, bahan ajar
terlebih dahulu diberikan ke siswa sebagai literasi tahap pembelajaran, siswa dilatih untuk
membaca, mempelajari, meniru contoh soal literasi, kemudian berlatih sendiri mengerjakan
latihan. Pada saat materi dibahas di kelas, sudah ada bekal bagi siswa yang telah
mempelajari terlebih dahulu, sehingga muncul banyak pertanyaan dan interaksi siswa dan
KBM menjadi lebih aktif. Hasil pekerjaan siswa dianalisis kemampuan literasi
matematikanya berdasar indikator tujuh komponen proses.
Tahap berikutnya, adalah tahap evaluasi dan analisis. Pada tahap evaluasi dianalisis hasil
pekerjaan siswa berupa kerja kelompok, tugas individu, penugasan rumah (PR) terkait soal
kemampuan literasi matematika siswa. Dari hasil pekerjaan siswa tersebut, dianalisis
kemampuan literasi matematika melalui tujuh komponen proses sebagai indikator literasi
matematika siswa. Sebagai dasar analisis adalah kemampuan awal matematika siswa yang
diambil dari nilai tes sebelum materi terkait disampaikan. Dari nilai tes tersebut siswa
dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu siswa kelompok atas, siswa kelompok tengah
dan siswa kelompok bawah. Pengambilan data hasil pekerjaan siswa dilakukan secara acak
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dari masing-masing kelompok siswa. Analisis hasil pekerjaan siswa untuk mengetahui
adanya peningkatan kemampuan literasi matematika siswa, dilakukan sebelum dan sesudah
memahami literasi matematika.

3.2 Pembahasan
Pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus selama pelaksanaan Gerakan
Literasi Sekolah (GLS) pada tahap pembiasaan, telah berjalan dengan baik dan lancar. Hasil
penilaian keterlaksanaan literasi pada tahap pembiasaan oleh koordinator literasi di SMA
Negeri 1 Sulang tahun pelajaran 2017/2018 semester ganjil mencapai 88,9% dengan kategori
sangat baik.
Pada tahap pengembangan, siswa membaca diktat yang sudah disusun dengan contoh-contoh
soal literasi beserta latihan diharapkan siswa mampu untuk menjawab latihan dengan
membaca/mempelajari contoh terlebih dahulu, sehingga pada saat KBM berlangsung akan
muncul banyak pertanyaan dari siswa tentang bacaan yang belum dipahami yang akan
dipecahkan bersama guru pada saat KBM berlangsung. Pada tahapan ini karakter
kemandirian belajar siswa sudah terlihat dari lembar literasi siswa. Lembar literasi masih
menjadi alat rekam atau refleksi dari siswa dalam kegiatan literasi sekolah dengan kontrol
dari wali kelas dalam waktu satu minggu sekali. Penilaian keterlaksanaan gerakan literasi
sekolah pada tahap pengembangan yang dilakukan oleh koordinator literasi SMA Negeri 1
Sulang tahun pelajaran 2017/2018, telah menunjukkan hasil mencapai 75%, dengan kategori
baik.
Dari beberapa pembiasaan kegiatan penumbuhan karakter siswa, menunjukkan dampak
positif terhadap karakter mandiri siswa. Siswa sudah teratur melaksanakan kebiasaan
membaca 15 menit, kegiatan tahap pengembangan, dan tahap pembelajaran oleh guru mata
pelajaran. Dari hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahawa karakter mandiri pada siswa
sudah terbangun. Selanjutnya, pada tahap pembelajaran siswa dilatih melaksanakan literasi
pada mata pelajaran terkait dengan model dan pendekatan pembelajaran yang relevan. Jadi
karakter tidak dapat diubah dalam waktu yang singkat, namun harus melalui proses yang
panjang dengan melakukan pembiasaan menerapkan karakter yang baik. Dengan
melaksanakan pembiasaan karakter yang baik pada siswa, maka dalam jangka waktu yang
cukup akan terbentuk sikap siswa yang menumbuhkan karakter baik.
Dari hasil analisis tes kemampuan literasi matematika siswa, pengamatan, angket, dan
wawancara penulis, menunjukkan bahwa kemampuan literasi matematika siswa meningkat
cukup baik pada empat komponen, yaitu communication, representations, devising strategis
for solving problems, dan using mathematics tools . Tiga komponen proses lainnya, yaitu
mathematising, reasoning and argument, dan using symbolic, formal and technical language
and operation, menunjukkan bahwa siswa masih mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, perlu
adanya pembiasaan dan latihan pada pembelajaran siswa terkait dengan soal literasi
matematika pada tiga komponen proses tersebut. Selain itu, perlu adanaya penambahan
sarana buku bacaan literasi matematika di perpustakaan yang terkait dengan literasi
matematika. Dengan demikian, akan terjadi penambahan pemahaman, pengetahuan guru
maupun siswa tentang literasi matematika.

4. Kesimpulan dan Saran
4.1 Simpulan
Kesimpulan dari hasil dan pembahasan adalah sebagai berikut, (1) keterlaksanaan GLS
mencapai 88,9% dengan kategori “sangat baik” pada tahap pembiasaan, sedangkan 75%
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mencapai kategori “baik” pada tahap pengembangan, (2) beberapa pembiasaan pada kegiatan
GLS telah berdampak positif terhadap karakter mandiri siswa, yang mana siswa sudah dapat
teratur dalam melaksanakan kebiasaan membaca 15 menit, siswa telah berani melakukan
presentasi di depan kelas pada tahap pengembangan, dan siswa telah mampu menggunakan
tujuh komponen proses literasi matematika melalui bimbingan guru pada tahap
pembelajaran, (3) kemampuan literasi matematika siswa meningkat cukup baik pada empat
komponen yaitu communication, representations, devising strategis for solving problems,
dan using mathematics tools. Namun, pada tiga komponen proses lainnya, yaitu
mathematising, reasoning and argument,dan using symbolic, formal and technical language
and operation siswa masih mengalami kesulitan.
4.2 Saran
Untuk perbaikan peningkatan kegiatan Gerakan Literasi Sekolah di SMA Negeri 1 Sulang,
(1) perlu ditambah buku bacaan tentang literasi matematika di perpustakaan, (2) perlu
diberikan pelatihan pada guru matematika tentang pembelajaran literasi matematika, (3)
perlu penambahan poster dan slogan Gerakan Literasi Sekolah sebagai ajakan supaya gemar
membaca, (4) perlu diadakan lomba-lamba terkait dengan literasi sekolah.
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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN
PUZZLE JODOH UNTUK MENINGKATKAN
PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA
Sri Apriatni, S.Pd 1)
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MAN 2 KOTA SERANG, JL. KH. Abdul Hadi no.3 Cijawa Serang Banten;
sriapriatni@gmail.com

Abstrak. Dalam kurikulum 2013 guru dituntut kreatif dan inovatif dalam menciptakan
suasana pembelajaran yang dapat melibatkan siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan
pembelajaran sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika. Salah satu
inovasi yang dapat dilakukan guru adalah dengan mengembangkan media pembelajaran.
Dalam penelitian ini peneliti mengembangkan media pembelajaran Puzzle Jodoh
melalui Penelitian dan Pengembangan (Research and Development R & D) model 4D
(Define, Design, Development dan
Dissemination) yang dikembangkan oleh
Thiagarajan. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengembangkan media pembelajaran
Puzzle Jodoh; (2) mengetahui kelayakan penggunaan media pembelajaran Puzzle Jodoh;
(3) mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran Puzzle Jodoh dalam
meningkatkan pemahaman konsep matematika. Media pembelajaran Puzzle Jodoh
diujicobakan di kelas X IPA 6 MAN 2 Kota Serang pada materi Proyeksi Vektor di
semester genap tahun pelajaran 2016/2017. Produk yang dihasilkan pada penelitian
pengambangan ini adalah puzzle berbentuk buku yang berukuran 21,5 x 21,5 cm terbuat
dari bahan karton tebal, dinamakan dengan media pembelajaran “Puzzle Jodoh”. Media
pembelajaran Puzzle Jodoh merupakan produk yang layak digunakan dalam proses
pembelajaran dengan kategori “Sangat Baik”. Penggunaan media pembelajaran Puzzle
Jodoh berpengaruh dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika. Disimpulkan
bahwa media pembelajaran Puzzle Jodoh layak digunakan dalam pembelajaran dan
dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika
Kata Kunci. Media Pembelajaran, Puzzle Jodoh, Pemahaman Konsep

1. Pendahuluan
Dalam Taksonomi Kognitif Bloom (dalam Huda, 2014 : 170), pemahaman merupakan
kemampuan awal yang perlu siswa kuasai. Tahapan kategori taksonomi Bloom terdiri dari :
(1) Pengetahuan (knowlwdge); (2) Pemahaman (Comprehension); (3) Penerapan
(Aplication); (4) Analisis (Analysis); (5) Sintesis (Synthesis); (6) Evaluasi (Evaluation).
Sejalan dengan Taksonomi Kognitif Bloom, dalam kurikulum 2013 pemahaman konsep
matematika merupakan kemampuan awal yang harus siswa kuasai sebagai kompetensi dasar
dalam pembelajaran matematika sebagaimana tercantum dalam Permendikbud RI Nomor
024 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Kurikulum 2013
pada Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menyatakan bahwa Pendidikan matematika di
sekolah diharapkan memberikan kontribusi dalam mendukung pencapaian kompetensi
lulusan pendidikan dasar dan menengah melalui pengalaman belajar, agar mampu :
1. memahami konsep dan menerapkan prosedur matematika dalam kehidupan sehari-hari,
2. membuat generalisasi berdasarkan pola, fakta, fenomena, atau data yang ada,

584

Indonesian Digital Journal of Mathematics and Education Volume 5 Nomor 9 Tahun 2018
http://idealmathedu.p4tkmatematika.org ISSN 2407-8530

3. melakukan operasi matematika untuk penyederhanaan, dan analisis komponen yang
ada,
4. melakukan penalaran matematis yang meliputi membuat dugaan dan memverifikasinya,
5. memecahkan masalah dan mengomunikasikan gagasan melalui simbol, tabel, diagram,
atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah,
6. menumbuhkan sikap positif seperti sikap logis, kritis, cermat, teliti, dan tidak mudah
menyerah dalam memecahkan masalah.
Dalam kurikulum 2013 guru dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menciptakan suasana
pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta
didik untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu inovasi yang dapat
dilakukan guru adalah dengan mengembangkan media pembelajaran. Hamalik (dalam
Arsyad 2013 : 19) menyatakan bahwa pemakaian media pembelajaran dapat
membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan
kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa.
Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat membantu
siswa meningkatkan pemahaman.
Beberapa media pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa adalah media
pembelajaran yang mengandung unsur permainan. Menurut Wardani (2009 : 34) media
permainan adalah suatu media atau alat dari dunia improvisasi yang kaya akan imajinasi dan
kreativitas. Media permainan yang dapat digunakan dalam pembelajaran diantaranya adalah
media puzzle. Media puzzle merupakan alat permainan edukatif yang dapat merangsang
kemampuan matematika anak, yang dimainkan dengan cara membongkar pasang kepingan
puzzle berdasarkan pasangannya (Prasetys, 2017).
Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Siatan (2014) bahwa pengaruh
penggunaan media puzzle pada pembelajaran matematika terhadap hasil belajar siswa
mendapat pencapaian yang baik. Didukung pula oleh penelitian lain yang dilakukan oleh
Saputra (2016) bahwa media puzzle terbukti dapat meningkatkan kemampuan pemahaman
siswa pada konsep pecahan.
Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan
penelitian dan pengembangan yang bertujuan untuk (1) mengembangkan media
pembelajaran Puzzle Jodoh; (2) menguji kelayakan penggunaan media pembelajaran Puzzle
Jodoh; (3) mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran Puzzle Jodoh dalam
meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa kelas X IPA MAN 2 Kota Serang
Semester Genap pada materi Proyeksi Vektor.

2. Kajian Pustaka
2.1 Media Pembelajaran
Hamalik (Arsyad, 2013 : 19) mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam
proses pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan
motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh
psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi
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pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian
pesan dan isi pelajaran pada saat itu. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media
pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data
dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran dan memadatkan informasi.
Beberapa media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran diantaranya adalah media
permainan. Permainan adalah setiap konteks antara pemain yang berinteraksi satu sama lain
dengan mengikuti aturan-aturan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pula.
Permainan dapat menjadi sumber belajar atau media belajar apabila permainan tersebut
bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan atau pembelajaran. Menurut Sadiman (2006)
sebagai media pembelajaran, permainan mempunyai beberapa kelebihan, yaitu : permainan
adalah sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan, sesuatu yang menghibur dan menarik.
Permainan memungkinkan adanya partisipasi aktif dari siswa untuk belajar. Permainan dapat
memberikan umpan balik langsung. Permainan memungkinkan siswa untuk memecahkan
masalah-masalah yang nyata. Permainan memberikan pengalaman-pengalaman nyata dan
dapat diulangi sebanyak yang dikehendaki, kesalahan-kesalahan operasional dapat
diperbaiki. Membantu siswa meningkatkan kemampuan komunikatifnya. Membantu siswa
yang sulit belajar dengan metode tradisional. Permainan bersifat luwes, dapat dipakai untuk
berbagai tujuan pendidikan. Permainan dapat dengan mudah dibuat dan diperbanyak.
Media permainan yang dapat meningkatkan kemampuan siswa memecahkan masalah
diantaranya adalah puzzle, bermain peran, balok atau lego. Dalam penelitian ini peneliti ingin
mencoba lebih fokus untuk mengembangkan media permainan puzzle dalam pembelajaran
matematika yang disesuaikan dengan taraf berpikir siswa SMA. Puzzle adalah suatu jenis
alat permainan yang bisa membantu dalam melatih konsentrasi, ketelitian dan kesabaran,
melatih koordinasi mata dan tangan, melatih logika, memperkuat daya ingat, mengenalkan
pada konsep hubungan, serta dapat melatih berfikir matematis (menggunakan otak kiri)
dengan memilih gambar/bentuk. Sedangkan media puzzle adalah alat permainan edukatif
yang menyerupai benda model tiruan yang dapat merangsang kemampuan motorik halus
siswa dan dimainkan dengan cara membongkar pasang kepingan puzzle berdasarkan
pasangannya. Berdasarkan pengertian tentang media puzzle, maka dapat disimpulkan bahwa
media puzzle merupakan alat permainan edukatif yang dapat merangsang kemampuan
matematika anak, yang dimainkan dengan cara membongkar pasang kepingan puzzle
berdasarkan pasangannya (Prasetys, 2017).
Berdasarkan uraian di atas, pada penelitian ini peneliti mengembangkan puzzle logika yang
peneliti sebut sebagai “Puzzle Jodoh” sebagai media pembelajaran yang menyenangkan,
yang dapat mengaktifkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Siswa dapat belajar
dengan cara yang berbeda, tidak membosankan yang diharapkan dapat meningkatkan
motivasi siswa dalam belajar matematika sehingga siswa dapat belajar dengan lebih fokus
yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep matematika.

1.2 Pemahaman Konsep Matematika
Pemahaman konsep adalah salah satu aspek penilaian dalam pembelajaran. Penilaian pada
aspek pemahaman konsep bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa
menerima dan memahami konsep dasar matematika yang telah diterima siswa dalam

586

Indonesian Digital Journal of Mathematics and Education Volume 5 Nomor 9 Tahun 2018
http://idealmathedu.p4tkmatematika.org ISSN 2407-8530

pembelajaran. Jadi, pemahaman konsep sangat penting karena dengan memahami konsep
akan memudahkan siswa dalam belajar matematika. Depdikbud menyatakan bahwa,
kemahaman konsep merupakan salah satu kecakapan atau kemahiran matematika yang
diharapkan dapat tercapai dalam belajar matematika.
Menurut Anderson (dalam Mutohar, 2016 : 5), siswa dikatakan memiliki kemampuan
pemahaman matematika jika siswa tersebut mampu mengkonstruksi makna dari pesan-pesan
yang timbul dalam pengajaran sepereti komunikasi lisan, tulisan, dan grafik. Siswa dikatakan
memahami suatu konsep matematika, antara lain membangun hubungan antara pengetahuan
baru yang diperoleh dari pengetahuan sebelumnya. Pemahaman terhadap suatu masalah
merupakan bagian dari pemecahan masalah.
Indikator pemahaman konsep matematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah
indikator pemahaman konsep berdasarkan Peraturan Dirjen Dikdasmen Nomor
506/C/Kep/PP/2004 (dalam Wardhani, 2008 : 10) tentang rapor pernah diuraikan bahwa
indikator siswa memahami konsep matematika adalah mampu :
a. menyatakan ulang sebuah konsep;
b. mengklasifikasikan objek menurut tertentu sesuai dengan konsepnya;
c. memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep;
d. menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi;
e. mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep;
f. menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu;
g. mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah.

3. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (Research and Development R & D)
model 4D (Define, Design, Development dan Dissemination) yang dikembangkan oleh
Thiagarajan (dalam Mulyatiningsih, 2017 : 15).
Pada tahap Define (Pendefinisian) peneliti melakukan analisis awal akan kebutuhan
pengembangan media pembelajaran. Analisis kebutuhan ini terdiri dari analisis kurikulum,
analisis karakter peserta didik, analisis materi, dan perumusan tujuan pembelajaran yang
hendak dicapai.
Pada tahap Design (Perancangan) peneliti membuat desain / rancangan awal (prototype) dari
produk media pembelajaran Puzzle Jodoh
Pada tahap Development (Pengembangan) dilakukan 2 tahapan yaitu (1) Expert Appraisal
(Penilaian Ahli); dan (2) Developmental testing (Uji Coba). Tahap pertama Expert Appraisal
terdiri penilaian ahli materi dan ahli media. Validasi materi dilakukan oleh seorang guru
senior matematika di sekolah peneliti. Validasi oleh ahli materi ini bertujuan untuk menilai
isi materi, kebenaran materi, ketepatan penulisan materi, serta kesesuaian materi dengan SK
dan KD. Validasi media dilakukan oleh 3 orang guru senior di sekolah yaitu seorang guru
Desain Arsitektur, seorang guru Ekonomi, dan seorang rekan guru dengan memberikan
penilaian terhadap desain awal media pembelajaran Puzzle Jodoh yang dikembangkan oleh
peneliti. Selanjutnya media pembelajaran Puzzle Jodoh direvisi sesuai dengan masukan dari
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ahli materi dan ahli media. Tahap kedua adalah Developmental testing (Uji Coba), pada
tahap ini media pembelajaran Puzzle Jodoh yang telah melalui tahap validasi dan revisi
produk kemudian diujicobakan kepada siswa. di kelas X IPA 6 MAN 2 Kota Serang pada
materi Proyeksi Vektor di semester genap tahun pelajaran 2016/2017 dilaksanakan dari
bulan Maret s.d. September 2017. Uji coba ini bertujuan untuk memperoleh
respon/tanggapan siswa dan guru terhadap kelayakan penggunaan media pembelajaran
Puzzle Jodoh serta untuk memperoleh data kuantitatif mengenai pengaruh penggunaan media
pembelajaran Puzzle Jodoh terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Tahap uji coba
Produk dilakukan melalui Penelitian Quasi Eksperimen menggunakan pre test - post test
control grup design. Menurut Sugiyono (2015 : 112) desain ini dapat ditampilkan sebagai
berikut :
R
R

O1
O3

X

O2
O4

Keterangan
:
R
=
kelas eksperimen dan kontrol diambil secara random.
O1 & O3
=
pemberian pre test pada kelas eksperimen dan kontrol untuk
mengetahui kemampuan awal pemahaman konsep matematika siswa.
O2
=
Pemberian post test pada kelas eksperimen
O4
=
Pemberian post test pada kelas kontrol
X
=
pemberian perlakuan berupa penggunaan media pembelajaran Puzzle
Jodoh.
Setelah tahap ujicoba, media pembelajaran Puzzle Jodoh yang dikembangkan oleh peneliti
kemudian direvisi kembali berdasarkan masukan / tanggapan guru observer. Penilaian /
tanggapan yang diberikan oleh guru dan siswa terhadap kelayakan produk media
pembelajaran Puzzle Jodoh diperoleh dari hasil perhitungan angket dengan kriteria penilaian
sebagai berikut.
Tabel 1. Kriteria Penilaian Hasil Angket
Persentase Penilaian
Kategori
0% - 20%
Sangat Tidak Baik
20,1% - 40%
Tidak Baik
40,1% - 60%
Cukup Baik
60,1% - 80%
Baik
80,1% - 100%
Sangat Baik

Pada tahap Dissemination (Penyebarluasan) peneliti mensosialisasikan produk kepada 3
orang guru rekan sejawat di sekolah peneliti serta disebarluaskan di dua kelas yang berbeda
untuk memperoleh penilaian tanggapan guru dan siswa terhadap kelayakan produk.
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4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Hasil Pengembangan
Desain awal media pembelajaran Puzzle Jodoh adalah puzzle kertas terbuat dari bahan karton
tipis terdiri dari: (1) dasar puzzle, berisi uraian konsep dan jawaban soal berjumlah 9 kotak
puzzle; (2) kepingan kecil puzzle, berjumlah 9 keping yang bagian sisi atasnya terdiri dari
konsep dan soal sedangkan bagian sisi bawahnya adalah indikator warna. Terdapat 2 seri
puzzle, yaitu (1) Puzzle Jodoh 1 Penanaman Konsep; dan (2) Puzzle Jodoh 2 Latihan Soal.
Desain awal ini dikonsultasikan kepada ahli materi dan ahli media untuk diberi penilaian

Gambar 1. Desain awal Puzzle Jodoh
Desain awal produk yang dibuat oleh peneliti, diberikan kepada ahli materi dan ahli media
untuk diberikan penilaian. Hasil penilaian yang diperoleh sebagai berikut.
Tabel 2. Penilaian Ahli materi dan Ahli Media
No
1.
2.

Penilai
Ahli Materi
Ahli Media
Rata-rata

Persentase
96%
79,75%
87,87%

Ahli materi dan ahli materi memberi penilaian dengan rata-rata sebesar 87,87% yang berarti
media pembelajaran yang dibuat masuk dalam kategori “Sangat Baik”, dengan beberapa
masukan dan saran perbaikan.
Berdasarkan tanggapan dari ahli materi dan ahli media, peneliti melakukan revisi produk
sebelum diujocobakan kepada siswa. Revisi yang dilakukan oleh peneliti yaitu memperbaiki
penulisan konsep, uraian konsep, soal dan jawaban; serta memperbaiki tampilan media
pembelajaran Puzzle Jodoh yang awalnya berwarna kurang menarik diganti dengan warnawarni yang lebih menarik, penggantian bahan karton tipis dengan karton tebal dan
membentuk puzzle menjadi bentuk buku dengan jumlah kotak puzzle 3 x 3 pada sisi kiri dan
kanan buku puzzle, mencantumkan skor pada kotak puzzle sebelah kiri media pembelajaran
Puzzle Jodoh 2 Latihan Soal, memberi pembatas atau bingkai antara kotak-kotak puzzle,
membuat kepingan kecil puzzle berjumlah 9 keping dengan sisi bagian atas bernomor 1 s.d 9
dan sisi bagian bawah adalah indikator warna. Hasil revisi produk sebagai berikut.
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Gambar 2. Hasil revisi produk media pembelajaran Puzzle Jodoh
Media pembelajaran Puzzle Jodoh yang telah direvisi diujicobakan di kelas X IPA 6 untuk
dimintakan tanggapannya kepada siswa dan guru observer. Selanjutnya dilakukan revisi
tahap 2 dengan memperhatikan saran dari guru observer. Hasil revisi yang peneliti lakukan
yaitu menambahkan penulisan skor pada media pembelajaran Puzzle Jodoh 1 Penanaman
Konsep, yang sebelumnya hanya media pembelajaran Puzzle Jodoh 2 Latihan Soal yang
diberi skor; serta menambah banyaknya kotak puzzle pada sisi sebelah kanan media
pembelajaran Puzzle Jodoh yang sebelumnya berjumlah 3 x 3 menjadi 3 x 4 untuk
meminimalisir siswa menebak jawaban pada soal puzzle terakhir.

Gambar 3. Cover media pembelajaran Puzzle Jodoh

Gambar 4. Hasil revisi akhir media pembelajaran Puzzle Jodoh
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Gambar 5. Kepingan puzzle
4.2 Hasil Penilaian Kelayakan Media Pembelajaran Puzzle Jodoh
Pada tahap akhir penelitian, hasil revisi disebarluaskan atau digunakan di kelas lain dalam
proses pembelajaran yaitu di kelas X IPA 1 dan X IPA 2 dan disosialisasikan pula kepada
tiga orang guru rekan sejawat untuk diminta tanggapannya mengenai media pembelajaran
Puzzle Jodoh yang peneliti kembangkan guna mengetahui kelayakan penggunaan media
pembelajaran Puzzle Jodoh.
Tabel 2. Hasil Penilaian Siswa dan Guru Terhadap Kelayakan Media Pembelajaran Puzzle
Jodoh
NO
1.
2.
3.
4.

Penilai
Siswa Saat Ujicoba Produk
Guru Observer Ujicoba Produk
Siswa Saat Penyebarluasan Produk
Guru saat Penyebarluasan Produk
Rata-rata Persentase

Persentase
78,65%
93,21%
89,05%
85,89%
86,70%

Siswa dan guru memberi penilaian rata-rata sebesar 86,70% yang berarti media
pembelajaran Puzzle Jodoh merupakan media pembalajaran dengan tingkat kelayakan
“Sangat Baik”.
4.3 Hasil Peningkatan Pemahaman Konsep Matematika
Hasil peningkatan pemahaman konsep matematika siswa diperoleh dari nilai pre test dan
post test. Soal pre test - post test dibuat oleh peneliti berdasarkan indikator pemahaman
konsep matematika berdasarkan Peraturan Dirjen Dikdasmen Nomor 506/C/Kep/PP/2004
seperti tercantum dalam Kajian Pustaka. Soal pre test dan post test diuji terlebih dahulu
validitas isinya (content validity) oleh Dosen Matematika UIN Sultan Maulana Hasanudin
Banten yaitu Bapak Khaeroni, S.Si.
Soal pre test dan post test diberikan di kelas eksperimen dan kelas kontrol yang dipilih
secara random. Kelas eksperimen yang terpilih yaitu kelas X IPA 6 (dijadikan sebagai kelas
ujicoba produk) berjumlah 34 orang siswa, sedangkan kelas kontrol adalah kelas X IPA 4
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berjumlah 36 orang siswa. Pengujian komparatif dilakukan untuk menguji hipotesis
penelitian, yaitu :
H0
: Tidak terdapat perbedaan signifikan rata-rata nilai pre test / post test kelas
eksperimen dan kelas control
H1
: Terdapat perbedaan signifikan rata-rata nilai pre test / post test kelas eksperimen
dan kelas kontrol.
Tabel 3. Hasil Uji Komparatif Pre Test dan Post Test Kelas Ekperimen dan Kontrol
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Nilai Pre Test
586,000

Nilai Post Test
252,000

1252,000
-0,307
0,759

780,000
-3,361
0,001

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa taraf signifikansi nilai pre test sebesar 0,759 > 0,05
yang artinya H0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai pre test antara kelas
eksperimen dan kontrol, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan awal kedua kelas adalah
sama/homogen.
Adapun taraf signifikansi nilai post test sebesar 0,001 < 0,05 yang berarti H0 ditolak, yang
artinya terdapat perbedaan rata-rata nilai post test antara kelas eksperimen dan kontrol.
Besarnya perbedaan rata-rata nilai pre test dan post test kelas eksperimen dan kelas kontrol
disajikan dalam tabel berikut :

No
1.
2.

Kelas
Eksperimen
Kontrol

Tabel 4. Hasil Pre Test dan Post Test
Rata-rata Nilai
Persentase Peningkatan (Gain)
Pre test
Post Test
17,77
17,27

66,43
49,22

48,66%
31,95%

Dari data pada tabel di atas, nilai rata-rata post test kelas eksperimen lebih tinggi yaitu
sebesar 66,43 sedangkan kelas kontrol sebesar 49,22. Persentase peningkatan kemampuan
pemahaman konsep matematika pada kelas eksperimen adalah sebesar 48,66% sedangkan
peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika kelas kontrol adalah sebesar
31,95%.

5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
Produk yang dihasilkan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah puzzle berbentuk
buku berukuran 21,5 21,5 cm terbuat dari bahan karton tebal, dinamakan dengan media
pembelajaran “Puzzle Jodoh”. Terdapat dua seri media pembelajaran Puzzle Jodoh, yaitu (1)
Puzzle Jodoh 1 Penanaman Konsep, dan (2) Puzzle Jodoh 2 Latihan Soal.
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Kelayakan penggunaan media pembelajaran Puzzle Jodoh diperoleh dari hasil angket yang
diberikan kepada siswa dan guru saat uji coba dan saat penyebarluasan/desiminasi produk.
Berdasarkan hasil angket yang diberikan, diperoleh hasil bahwa produk media pembelajaran
Puzzle Jodoh masuk dalam kategori “sangat baik” sehingga layak digunakan dalam proses
pembelajaran.
Hasil uji statistik nilai post test yang diberikan pada kelas eksperimen dan kontrol diperoleh
hasil bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara nilai post test kelas
eksperimen dan kelas kontrol. Dengan persentase peningkatan kemampuan pemahaman
konsep matematika siswa kelas eksperimen lebih tinggi dibanding kelas kontrol. Hal ini
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran Puzzle Jodoh dalam
meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti memberikan rekomendasi kepada para
guru untuk berinovasi dan kreatif membuat media media pembelajaran dalam pelaksanaan
pembelajaran. Media pembelajaran Puzzle Jodoh ini dapat digunakan dan dikembangkan
pada materi lain serta mata pelajaran lain.
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Abstrak. Hasil tes kemampuan literasi matematis siswa Indonesia tergolong cukup
rendah berdasarkan skor PISA, Indonesia di bidang matematika pada tahun 2015
menduduki peringkat 63 dari 70 negara. Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut: (1)
untuk menganalisis kemampuan literasi matematis siswa kelas VIII1 SMP Negeri 9
Kendari, (2) untuk menganalisis faktor penyebab rendahnya kemampuan literasi
matematis siswa kelas VIII1 SMP Negeri 9 Kendari. Metode penelitian menggunakan
metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dilengkapi kualitatif. Teknik
pengambilan data yang digunakan adalah tes dan wawancara. Kesimpulan penelitian ini
yaitu: (1) kemampuan literasi matematis siswa kelas VIII1 SMP Negeri 9 kendari secara
umum masih rendah; (2) faktor rendahnya kemampuan literasi matematis siswa kelas
VIII1 SMP Negeri 9 Kendari yaitu belum lengkapnya sumber belajar terkait literasi
matematis, siswa kurang diberi contoh soal yang berkaitan dengan kesehariannya,
siswa jarang dibiasakan menyelesaikan soal-soal literasi, dan siswa kurang terbiasa
melakukan proses koneksi dalam pemecahan masalah matematika.
Kata Kunci. Matematika, Literasi, Siswa SMP.

1. Pendahuluan
Matematika menjadi bagian dalam kehidupan manusia karena berbagai permasalahan yang
dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dapat diselesaikan. Matematika juga menjadi subjek
pada studi komparatif internasional, seperti Programme for International Student Assessment
(PISA). Studi PISA merupakan sebuah program yang dikeluarkan oleh Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) di mana siswa diharapkan mampu
menggunakan kemampuan matematikanya dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan
matematika yang dimaksud dalam program ini yaitu kemampuan literasi matematis.
Literasi matematika sebagai literasi matematika adalah kemampuan siswa untuk
merumuskan, menggunakan dan menginterpretasi matematika dalam berbagai konteks. Hal
ini mencakup penalaran matematika dan menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat
matematis untuk menggambarkan, menjelaskan dan memprediksi fenomena. Hal ini
membantu seseorang dalam mengenal peran matematika dalam kehidupan dan membuat
penilaian dan keputusan secara rasional dan logis yang dibutuhkan oleh warga Negara yang
konstruktif, terlibat aktif dan reflektif (OECD, 2016). Sejalan dengan itu, menurut Johar
(2012: 23), literasi matematika membantu seseorang untuk mengenal peran matematika
dalam dunia dan membuat pertimbangan maupun keputusan yang dibutuhkan sebagai warga
negara. National Curiculum Statement Grades juga menyatakan literasi matematika
membekali peserta didik dengan kesadaran dan pemahaman tentang peran matematika di
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dunia modern. Literasi matematis adalah subjek yang didorong oleh aplikasi yang
berhubungan dengan kehidupan matematika. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk
mengembangkan kemampuan dan kepercayaan diri untuk berpikir secara numerik dan
spasial untuk menafsirkan dan menganalisis situasi sehari-hari secara kritis dan untuk
memecahkan masalah.
PISA adalah studi literasi yang bertujuan untuk meneliti secara berkala tentang kemampuan
siswa usia 15 tahun (setara dengan Kelas VIII1 SMP) dalam membaca (reading literacy),
matematika (mathematics literacy), dan sains (scientific literacy). Siswa dikatakan literate
apabila memiliki kemampuan di antaranya: merumuskan masalah atau memahami konsep
matematika; menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah; menghubungkan
kemampuan
matematis
dengan
berbagai
konteks;
memecahkan
masalah;
mengkomunikasikannya ke dalam bahasa matematis; menginterpretasikan kemampuan
matematis dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai konteks; dan memiliki sikap
menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan.
Hasil studi PISA Indonesia menduduki hasil peringkat yang kurang membanggakan
dibandingkan dengan negara-negara lain. Pada bidang matematika, pada tahun 2000
Indonesia peringkat 39 dari 41 negara yang berpartisipasi dengan skor siswa adalah 367,
pencapaian tahun 2003 Indonesia peringkat 38 dari 40 negara dengan skor 361, pada tahun
2006 Indonesia menduduki peringkat 50 dari 57 negara dengan skor 391, pada tahun 2009
Indonesia menduduki peringkat 61 dari 65 negara dengan skor 371, pada tahun 2012
Indonesia peringkat 64 dari 65 negara dengan skor 375, pada tahun 2015 Indonesia peringkat
63 dari 70 negara dengan skor 386 (Gunardi, 2017: 3). Rendahnya prestasi siswa dalam studi
PISA yang mengukur literasi matematis siswa tersebut bukan hanya dikarenakan siswa di
Indonesia tidak memiliki semua kemampuan matematis. Kemampuan siswa terletak pada
kemampuan menjawab soal level 5 dan 6, yang artinya siswa belum mampu
menginterpretasikan kemampuan matematis dalam kehidupan sehari-hari di berbagai
konteks.
Kondisi serupa terjadi pada siswa SMP di Kota Kendari terhadap kemampuan literasi
matematisnya yang tergolong cukup rendah. Hasil penilaian Lomba Literasi Matematika
PAMER X (Pekan Matematika Regional) se-Sulawesi Tenggara yang diadakan pada bulan
februari 2018 diperoleh informasi bahwa skor yang diperoleh siswa secara keseluruhan
masih sangat rendah. Jumlah peserta tes ada 18 siswa, hanya ada 5 siswa yang mendapatkan
skor 40-62 dengan skor maksimal 75 sedangkan siswa lainnya di bawah skor 40. Dari jumlah
soal sebanyak 15 nomor, siswa yang masih tidak mampu menjawab atau menyelesaikan soal
tersebut dengan benar. Rendahnya skor literasi ini diakibatkan umumnya siswa kurang
terbiasa melakukan proses koneksi dalam pemecahan masalah matematika dengan benar,
yaitu dengan tahapan memahami masalah, merencanakan pemecahan masalah,
melaksanakan pemecahan masalah dan mengecek hasil pemecahan masalah.
Hasil literasi matematis siswa ini tentunya menjadi bahan refleksi bagi proses pembelajaran
matematika di kelas, terutama untuk melihat sejauh mana ketersediaan materi dalam sumber
belajar yang tersedia di sekolah yaitu buku paket mata pelajaran matematika, guru sebagai
tenaga pendidik membelajarkan siswa yang menjangkau cakupan literasi sehingga
kemampuan literasi matematis siswa dapat meningkat.
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Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah: (a) untuk menganalisis kemampuan literasi
matematis siswa kelas VIII1 SMP Negeri 9 Kendari, (2) untuk menganalisis faktor penyebab
rendahnya kemampuan literasi matematis siswa kelas VIII1 SMP Negeri 9 Kendari.

2. Kajian Pustaka
2.1. Pembelajaran Matematika
Matematika berasal dari istilah Latin yaitu manthanein atau mathema yang berarti belajar
atau hal yang dipelajari, sedang dalam bahasa Belanda disebut wiskunde atau ilmu pasti. De
Lange pada tahun 2004 juga mendefinisikan matematika. Ia mengatakan bahwa Matematika
bisa dilihat sebagai bahasa yang menggambarkan pola-pola di alam dan pola yang ditemukan
oleh pikiran manusia. Pola itu bisa jadi nyata atau dibayangkan, visual atau mental, statis
atau dinamis, kualitatif atau kuantitatif, sedikit lebih banyak daripada kepentingan rekreasi.
Matematika bisa timbul dari dunia sekitar kita, dari dalam ruang dan waktu, atau dari dalam
pikiran manusia (Shadiq, 2007: 6). Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang
mendasari perkembangan teknologi modern, karena matematika mempunyai peranan penting
dalam berbagai disiplin ilmu lain dan mempunyai pengaruh besar dalam memajukan daya
pikir manusia (Nuridawani, Munzir dan Saiman, 2015: 59).
Tujuan pembelajaran matematika yaitu agar siswa mampu memahami konsep pemecahan
masalah dalam matematika. Menurut Shadiq (2007: 6) bahwa dimasa kini dan masa yang
akan datang, di era komunikasi dan teknologi canggih, dibutuhkan para pekerja cerdas
(smarter) daripada pekerja keras (harder). Dibutuhkan para pekerja yang telah disiapkan
untuk mampu mencerna ide-ide baru (absorb new ideas), mampu menyesuaikan terhadap
perubahan (to adapt to change), mampu menangani ketidakpastian (cope with ambiguity),
mampu menemukan keteraturan (perceive patterns), dan mampu memecahkan masalah yang
tidak lazim (solve unconventional problems). Untuk mencapai hal itu, beberapa kompetensi
atau kemampuan menurut De Lange (2003) harus dipelajari dan dikuasai para siswa selama
proses pembelajaran matematika di kelas yaitu: (1) berpikir dan bernalar secara
matematis/mathematical thinking and reasoning, (2) berargumentasi secara
matematis/mathematical argumentation, (3) berkomunikasi secara matematis/mathematical
communication, (4) pemodelan/modelling, (5) penyusunan dan pemecahan masalah/problem
posing and solving, (6) representasi/representation, (7) simbol/ symbols, (8) alat dan
teknologi (tools and technology). De Lange juga menyatakan pentingnya mempelajari
matematika yaitu menata kemampuan berpikir para siswa, bernalar, memecahkan masalah,
berkomunikasi, mengaitkan materi matematika dengan keadaan sesungguhnya, serta mampu
menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Sumber-sumber lain menawarkan hal yang
sama namun dengan formulasi kalimat yang agak berbeda.

2.2. Literasi Matematika
Literasi sering dihubungkan dengan huruf atau aksara. Literasi merupakan serapan kata
dalam bahasa Inggris yaitu ‘literacy’, yang artinya kemampuan untuk membaca dan menulis.
Gagasan umum dari literasi tersebut diserap dalam bidang-bidang yang lain, dan salah satu
bidang yang menyerapnya adalah bidang matematika, sehingga muncul istilah literasi
matematis. Menurut Nugraha (2016), literasi berasal dari kata bahasa latin “ littera ” yang
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diartikan sebagai penguasaan sistem-sistem tulisan dan konvensi-konvensi yang
menyertainya, selanjutnya istilah literasi lebih diartikan sebagai kemampuan baca tulis,
kemudian berkembang meliputi proses membaca, menulis, berbicara, mendengar,
membayangkan, dan melihat.
Moll (1994), menyatakan literasi menunjukkan kemampuan membaca, menulis, berbicara
dan menggunakan bahasa. Literasi bukan pengetahuan yang terisolasi tetapi perkembangan
kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa dan tulisan dalam kegiatan yang lebih luas.
Literasi dapat didefinisikan sebagai pemahaman, evaluasi, penggunaan dan keterlibatan
dengan teks tertulis untuk berpartisipasi dalam masyarakat, untuk mencapai tujuan
seseorang, dan untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi seseorang. Literasi tidak
hanya melibatkan pemahaman atau bahasa lisan atau tulisan. Tetapi literasi merupakan
keterampilan yang melibatkan membangun makna, mengevaluasi dan menggunakan teks
untuk mencapai tujuan dalam berbagai konteks (OECD, 2014: 25).
Literasi matematis dalam OECD (2015: 5) didefenisikan sebagai Mathematical literacy is an
individual’s capacity to formulate, employ, and interpret mathematics in a variety of
contexts. It includes reasoning mathematically and using mathematical concepts,
procedures, facts and tools to describe, explain and predict phenomena yang berarti bahwa
literasi matematis adalah kemampuan seseorang untuk merumuskan, menggunakan dan
menafsirkan matematika dalam berbagai konteks, mencakup penalaran secara matematis dan
menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematis untuk menggambarkan,
menjelaskan dan memprediksi fenomena/kejadian. Lebih sederhana, Ojose (2011: 90)
berpendapat bahwa literasi matematis merupakan pengetahuan untuk mengetahui dan
menerapkan dasar matematik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengertian ini, seseorang
yang memiliki kemampuan literasi matematis yang baik memiliki kepekaan konsep-konsep
matematika mana yang relevan dengan fenomena atau masalah yang ia hadapi. Dari
kepekaan ini kemudian dilanjutkan dengan pemecahan masalah menggunakan konsep
matematika.
Kemampuan literasi ini tidak hanya terbatas pada kemampuan menggunakan aspek
berhitung dalam matematika saja, tetapi juga membutuhkan kemampuan yang lebih luas.
Ojose (2011: 98) mengemukakan bahwa kemampuan yang diperlukan untuk literasi
matematis yang juga dijelaskan dalam PISA ada delapan yakni sebagai berikut:
1. Pemikiran dan Penalaran Matematika: memunculkan pertanyaan karakteristik
matematika, mengetahui jenis jawaban yang ditawarkan matematika, membedakan antara
berbagai jenis pernyataan, memahami dan menangani batas dan batasan konsep
matematis.
2. Argumentasi Matematika: mengetahui apa yang dibuktikan, mengetahui bagaimana bukti
berbeda dari bentuk penalaran matematika lainnya, mengikuti dan menilai rantai
argumen, merasa untuk heuristik, menciptakan dan mengekspresikan argumen
matematika.
3. Komunikasi Matematika: Mengekspresikan diri dengan berbagai cara dalam bentuk
visual lisan, tulisan, dan bentuk visual lainnya, memahami pekerjaan orang lain.
4. Pemodelan: penataan lapangan untuk dimodelkan, menerjemahkan realitas ke dalam
struktur matematika, menafsirkan model matematis dalam konteks atau realitas, bekerja
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5.
6.

7.
8.

dengan model, memvalidasi model, mencerminkan, menganalisis, dan menawarkan kritik
terhadap model atau solusi, merefleksikan proses pemodelan.
Pengajuan Masalah dan Pemecahannya: pengajuan, merumuskan, dan pemecahan
masalah dengan berbagai cara.
Representasi: menguraikan, mengkodekan, menerjemahkan, membedakan antara, dan
menafsirkan berbagai bentuk representasi objek dan situasi matematika serta memahami
hubungan antara representasi yang berbeda.
Simbol: menggunakan bahasa dan operasi simbolis, formal, dan teknis.
Alat dan Teknologi: menggunakan alat bantu dan peralatan, termasuk teknologi bila
sesuai.

3. Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berdasarkan metode deskriptif dengan
pendekatan kuantitatif dan dilengkapi dengan penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif
adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian, yang
terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah
aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Dharma (2008: 40)
mengungkapkan melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa
dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap
peristiwa tersebut
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 9 Kendari untuk satu
rombel belajar yaitu kelas VIII1, dan guru matematika kelas VIII SMP Negeri 9 Kendari.
Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: (a) tes kemampuan
literasi matematis yang diberikan kepada siswa memuat soal-soal yang diadaptasi dari PISA.
Bentuk soal yang dipilih dalam bentuk uraian, karena pada soal uraian siswa tidak menjawab
dengan satu atau dua kata jawaban, tetapi harus menguraikan jawabannya sehingga dapat
diteliti kemampuan literasi matematis siswa melalui uraian jawabannya, (b) wawancara
kepada perwakilan siswa kelas VIII yang memperoleh nilai terendah. Dalam hal ini
bertujuan untuk menggali sebenarnya hal yang menyebabkan siswa tidak mampu menjawab
soal dengan benar. Peneliti juga mewawancarai guru matematika terkait sejauh mana
mengajarkan cakupan literasi matematis dalam membelajarkan siswa.
Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis ketercapaian indikator siswa
terhadap setiap cakupan literasi matematis berdasarkan hasil tes. Sementara wawancara
dilakukan untuk mengetahui ketercapaian indikator cakupan literasi matematis siswa yang
tidak tampak pada hasil tes dan faktor yang menyebabkan siswa tidak mampu menyelesaikan
soal yang diberikan dengan benar. Wawancara dilakukan terhadap 1 orang guru dan 3 orang
siswa dengan kategori kemampuan literasi matematis yang sangat rendah yang dipilih secara
acak untuk menggali data-data guna memperjelas data hasil tes literasi matematis siswa
secara terstruktur dan mencari kecocokan data (triangulasi). Dalam hal ini akan digali
informasi terkait faktor-faktor apa saja yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam
menyelesaikan soal dengan benar. Hasil tes kemampuan siswa juga dikategorisasi untuk
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mendapatkan gambaran umum kemampuan literasi matematis siswa yang tersaji pada Tabel
1 berikut ini.

Tabel 1. Kategorisasi Kemampuan Literasi Matematis Siswa
Rentang Skor
Kategori
80 ≤ skor ≤ 100
Tinggi
60 ≤ skor < 80
Sedang
40 ≤ skor < 60
Rendah
0 ≤ skor < 40
Sangat rendah

4. Hasil Dan Pembahasan
Hasil dari penelitian ini merupakan hasil tes kemampuan literasi matematis siswa yang telah
ditriangulasikan dengan hasil wawancara. Tes ini diberikan pada kepada 24 siswa kelas VIII1
SMP Negeri 9 Kendari yang terdiri dari 16 soal uraian dengan alokasi waktu 120 menit. Dari
hasil tes ini, diperoleh informasi bahwa rata-rata kemampuan literasi matematis siswa
sebesar 18,31 dengan kategorisasi sebagai berikut.

No
1.
2.
3.
4.

Tabel 2. Kategorisasi Hasil Literasi Matematis Siswa
Kategori Literasi
Jumlah Siswa
Persentase (%)
Tinggi
0
0
Sedang
1
4,17
Rendah
2
8,33
Sangat Rendah
21
87,50
Jumlah
24
100

Berdasarkan hasil kategorisasi tes kemampuan literasi matematis siswa di atas, dapat dilihat
bahwa dari jumlah siswa sebanyak 24 orang yang mengikuti tes, sebanyak 1 orang yang
mempunyai kemampuan literasi matematis sedang atau 4,17%. Selanjutnya siswa dengan
kategori rendah sebanyak 2 orang atau hanya 8,33%. Kemudian ada 21 orang yang memiliki
kemampuan literasi matematis sangat rendah atau 87,50% siswa di sekolah ini memiliki
kemampuan literasi matematis yang sangat rendah. Sedangkan siswa dengan kemampuan
literasi matematis tinggi tidak dimiliki oleh siswa di kelas VIII1 SMP Negeri 9 Kendari atau
0%.
Proses analisis data kemudian dilanjutkan dengan melakukan wawancara terhadap 3 orang
siswa dengan kategori kemampuan literasi matematis sangat rendah yang dipilih secara acak
dari 21 siswa dan wawancara terhadap 1 orang guru mata pelajaran matematika di kelas
VIII1 SMP Negeri 9 Kendari. Data hasil tes dan wawancara terhadap siswa dan guru mata
pelajaran matematika yang telah ditriangulasikan diuraikan sebagai berikut.
Hasil dari Subyek Pertama (S1): Dari 16 soal yang diberikan, subyek pertama ini hanya
menyelesaikan 3 nomor soal dengan benar yaitu soal 2, 4, dan 10. Akan tetapi, jawaban yang
diberikan langsung ke jawaban akhir tanpa disertai langkah-langkah yang rinci bagaimana
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siswa tersebut memperolehnya. Sedangkan nomor soal yang lain dijawab namun tidak benar.
Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa subyek tidak terbiasa mengerjakan soal
disertai langkah-langkah penyelesaiannya karena guru sangat jarang mengajarkan siswa
untuk menyelesaikan persoalan secara prosedural. Umumnya mereka diajarkan untuk
langsung menggunakan rumus untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Selain
itu, subyek juga merasa kesulitan saat berhadapan dengan persoalan dalam bentuk soal cerita
terkait kehidupan sehari-hari karenaia sangat jarang menemukan contoh permasalahan terkait
dengan kehidupan sehari-hari saat pembelajaran di kelas sehingga subyek tidak dapat
menyelesaikan soal tersebut dengan benar.
Hasil dari Subyek Kedua (S2): Subyek kedua menjawab keseluruhan soal namun tidak ada
jawaban benar. Jawaban yang diberikan subyek langsung menggunakan rumus untuk
menemukan jawaban akhir tanpadisertai langkah-langkah penyelesaian yang proseduraldan
adapula juga hanya sekedar menuliskan jawaban akhir saja. Dari hasil jawaban dan
wawancara terhadap subyek kedua ini dapat diketahui bahwa ia kesulitan saat menyelesaikan
semua soal disebabkan kurang memahami maksud dari soal tersebut. Subyek tidak
mengetahui informasi apa yang diberikan di soal dan kebingungan untuk menjawab soal
karena tidak memahami apa yang ditanyakan.
Hasil dari Subyek Kedua (S3): Subyek hanya menjawaban di nomor soal 6, 7, 9, 13 dan 16
tetapi jawabannya tidak benar. Sedangkan nomor soal 1,2,4,10 dijawab dengan benar tetapi
langsung jawaban akhir tanpa menggunakan langkah-langkah dan jawaban ini diperoleh
hasil dari kerja sama dengan temannya. Dari hasil jawaban dan wawancara terhadap subyek
ketiga ini dapat diketahui bahwa subyek sangat kesulitan saat menyelesaikan semua soal
disebabkan kurang memahami maksud dari soal tersebut, jarang dijumpai bentuk-bentuk soal
tersebut baik dalam buku pegangan di sekolah maupun yang diajarkan.
Hasil Wawancara Guru: Wawancara terhadap guru dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil
tes dan hasil wawancara yang dilakukan terhadap siswa terkait faktor yang menyebabkan
mereka kesulitan menyelesaikan tes yang diberikan. Dari wawancara terhadap guru,
diperoleh informasi sebagai berikut:
1. Ketika membelajarkan siswa, soal-soal yang diberikan hanya perhitungan-perhitungan
yang sederhana saja. Hal ini disebabkan karena kemampuan siswa yang sangat rendah
untuk memahami soal, kurang mampu memodelkan soal, angka-angka yang diberikan
dalam soal berbentuk angka bulat postif karena jika lain dari angka ini, maka siswa akan
kesusahan. Walaupun guru telah berusaha menjelaskan langkah demi langkah maksud
dari soal yang diberikan.
2. Siswa jarang diberikan contoh-contoh terkait dengan permasalahan di kehidupan seharihari, namun sekarang diperbanyak setelah pergantian kurikulum lama ke Kurikulum
2013.
3. Belum lama menggunakan Kurikulum 2013 yang menuntut adanya literasi matematis,
sehingga perlakuannya hanya sekedarnya saja. Siswa diberikan soal-soal yang paling
sederhana
4. Siswa tidak mampu menyelesaikan soal yang diberikan disebabkan oleh dasarnya yang
memang tidak kuat, tingkat IQ yang rendah serta lingkungan keluarga yang tidak
harmonis sehingga ketertarikan siswa untuk belajar di sekolah jadi terganggu.
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Dari hasil penelitian di atas, tampak bahwa salah satu faktor yang menyebabkan siswa tidak
mampu meyelesaiakan soal yang diujikan karena jarangnya siswa diberikan contoh soal
terkait dengan persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan
konsep matematika. Kemudian ketika membelajarkan siswa, guru tidak memperhatikan
cakupan kemampuan literasi matematis. Hal ini disebabkan literasi matematis baru diketahui
oleh guru sehingga perlakuannya belum mengarah sesuai cakupan literasi matematis
tersebut. Faktor guru yaitu saat pembelajaran masih mendominasi kegiatan pembelajaran,
hanya mengejar target kurikulum, ketika mengajar hanya memberikan konsep materi kepada
siswa secara ringkas dilanjutkan dengan pemberian contoh-contoh soal sederhana. Siswa
dalam menyelesaikan suatu permasalahan/soal hanya masih berpatokan pada strategi
penyelesaian yang diberikan oleh guru, dan keterampilan yang diberikan kepada siswa masih
menekankan pada keterampilan berhitung saja. Kondisi ini tentunya berakibat pada hasil
belajar yang dicapai oleh siswa dalam hal ini kemampuan literasi matematisnya memperoleh
hasil yang belum memuaskan sehingga perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik lagi.
Hasil tes dan wawancara dari uraian di atas memberikan gambaran bahwa kemampuan
literasi matematis siswa di kelas VIII1 SMP Negeri 9 Kendari masih sangat lemah di setiap
indikator cakupan kemampuan literasi matematis atau dengan kata lain kemampuan literasi
matematis siswa masih sangat rendah. Rendahnya kemampuan literasi matematis tersebut
adalah suatu hal yang wajar. Fakta dilapangan menunjukkan pada setiap tingkatan baik dari
SD sampai SMA bahwa proses pembelajaran yang berlangsung dikelas masih berpusat pada
guru. Siswa lebih sering hanya diberikan rumus-rumus yang siap pakai tanpa memahami
makna dari rumus-rumus tersebut. Siswa jarang dihadapkan dengan soal-soal yang
kontekstual, siswa sudah terbiasa menjawab pertanyaan dengan prosedur yang rutin
digunakan, sehingga ketika diberikan masalah yang sedikit berbeda maka siswa akan
kebingungan. Apalagi guru yang belum akrab dengan tuntutan cakupan literasi matematis.
Dalam hal ini menjadikan kemampuan literasi matematis siswa masih tergolong sangat
rendah.

5. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Kemampuan literasi matematis siswa kelas VIII1 SMP Negeri 9 kendari secara umum
masih rendah dengan nilai rata-rata hanya sebesar 18,31 dan kategorisasi siswa yang
memiliki kemampuan literasi matematis yang tinggi tidak ada, kategorisasi sedang
sebanyak 1 orang, kategorisasi rendah sebanyak 2 orang, kategorisasi sangat rendah 21
orang.
2. Faktor rendahnya kemampuan literasi matematis siswa kelas VIII1 SMP Negeri 9 Kendari
yaitu belum lengkapnya sumber belajar terkait literasi matematis, kurangnya siswa diberi
contoh soal yang berkaitan dengan kesehariannya, siswa jarang dibiasakan
mennyelesaikan soal-soal literasi dan siswa kurang terbiasa melakukan proses koneksi
dalam pemecahan masalah matematika.
Saran yang dapat dikemukakan terkait hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Guru perlu rutin melatih siswa agar terbiasa dengan soal-soal literasi matematika.
2. Perlu disediakannya sumber belajar terkait literasi matematika bagi siswa dan guru.
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3. Perlu pendekatan pembelajaran yang cocok agar siswa terlatih dan terbiasa dalam
menyelesaikan soal literasi dengan mudah.
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Abstract: This study was aimed to describe process and produce the development of
REACT strategy based on ethnomathematics, as well as determine the effectiveness of
REACT strategy based on ethnomathematics learning on Square and Rectangle for
seventh-grade students. Development research model proposed by Thiagarajan, Semmel
& Semmel was adopted. Learning device included lesson plan, student worksheets
containing ethnomathematics Trowulan’s site and assessment test. This study use two
class at seven grade, one class for pilot testing class and the other class for
implementation. Data collection techniques through observation and student respon data
and the data were analyzed descriptively. This development resulted in a valid
categorized learning device based on expert validation. The assessment test met the
criteria valid, reliable, and sensitive. From the trial class, it was obtained that (1) the
class management ability of the teacher was good, (2) student activities was categorized
as active, (3) the response from the students was positive, and (4) the classical mastery
learning was completed. From the implementation learning using REACT strategy
based on ethnomathematics on rectangel and square met the standard of the
effectiveness.
Keywords. REACT, ethnomathematics, Trowulan’s Site

1. Introduction
Education is one important factor in building a civilization of a nation. Through quality
education, a nation will uphold its dignity in the eyes of the world. An educator has an
important role in the success of a nation's education, therefore a teacher must have
innovation and creation in the learning process. One of the innovative learning mathematics
can be done through a cultural approach or so-called ethnomathematics. According to
D'Ambrosio (2007), ethnomathematics is a study of the pattern of life, customs or customs of
a society in a place that is related to mathematical concepts but is not realized as part of the
mathematics by that society. Meanwhile, the form of ethnomathematics is the result of
mathematical activity that belongs to or develops in the group itself, such as mathematical
concepts in cultural heritage such as temples and inscriptions, traditional device, traditional
games, and various kinds of activities that have been entrenched. According to Balamurugan
(2015), ethnomathematics is the cultural utility of mathematics as a science. According to
Rose et al.(2016), ethnomathematics offers a broader view of mathematics that embraces
ideas, notions, procedures, processes, methods, and practices rooted in distinct cultural
environments.
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Trowulan’s site is one of the relics of the Majapahit kingdom that can be used as a concrete
model in the learning process of mathematics, especially on geometry material that is
rectangular and square, because people of Majapahit Kingdom believed that their god keep
man from the four directions of the north, south, east and west. While the right strategy for
the development of ethnomathematics is the REACT strategy, According to CORD (2012),
The REACT strategy has five steps of relating, searching and investigating by students,
actively to find the concepts learned (Experiencing), application of the understanding of
mathematics in Applying, provides opportunities for students to learn through cooperation
and sharing (Cooperating), and provides opportunities for students to transfer knowledge of
mathematics in solving mathematical problems and in the field of other math applications
(Transferring). Learning with REACT strategy begins by linking learning materials with the
real context that exists in the environment and the culture around the students. This can be
used as a form of cultural preservation of the nation that began to erode by the impact of
globalization. According to eggen and kauchack (2011), effective Instruction occur when
students are actively involved in oraganizing and finding relationships in the information
they encounter rather than being the passive recipient of teacher-delivered bodies of
knowledge. Teaching materials in this study included lesson plan (called RPP), student
worksheets containing ethnomathematics Trowulan’s site (called LKS) and assessment test
(called THB). Based on the background that has been described above, this study was aimed
at producing learning device with the REACT strategy based on ethnomathematics
Trowulan’s site on rectangle and square for junior high school.
Learning device is a collection of learning resources that allow teachers and students in
learning activities (Hobri, 2010). Learning device containing about a group of learning
resources that can support so that the process of learning can take place. Learning devices in
this research is a group of learning resources that are used in the performance of teachers and
students learning process in the classroom. Learning devices used in the study include
implementation plans, student worksheets and test student learning results arranged by
model of learning. Learning device can be said to be of good quality, if meets the criteria of
a valid, practical and effective (Nieveen, 1999).

2. Method
2.1. Development Design
This research is a development research, the products that would be produced were lesson
plan (called RPP), student worksheets containing ethnomathematics Trowulan’s site (called
LKS) and assessment test (called THB). The development model used was the model of
Thiagarajan, Semmel & Semmel (1974), which consisted of four stages, so-called “Four-D
Model” (Model 4-D). The four stages were defining, design, developing and disseminating.
The purpose of defining stage was setting and defining learning needs by analyzing the goals
and the material limits. The activities undertaken at this stage included initial-fnal analysis,
students analysis, material analysis and tasks analysis and learning objectives. In designing
stage, designing the prototype of teaching device was done by selecting the format, selecting
media and the initial design of teaching materials. The format selection in teaching materials
development included format selection for designing the content, the selection of learning
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strategies, strategy of REACT assignment and the use of learning resources in order to obtain
Draft I.
In development stage, modifying the learning equipment and research instruments, which
had been generated on the initial design activities, was revised based on the input of experts.
The activities that needed to be done at this stage were experts assesment, legibility testing,
and pilot testing. The experts assessment included content validity, language, display,
equipment conformity with the objectives. After the draft I was validated and revised based
on the judgement of experts, it became Draft II. Furthermore, the legibility testing was done.
legibility testing was conducted to obtain direct input in the form of responses, reactions,
comments from students and teacher comment on learning equipment and instruments that
had been arranged. Based on the legibility testing revision was performed in order to obtain
draft III. The equipments produced after legibility testing was pilot testing in learning to see
if the learning device produced met the practical and effective criteria as prescribed in this
study. The pilot testing result was analyzed, then revised. After it fulflled the criteria, the
equipments that had been developed was gained. In disseminating stage, the equipment that
had been developed was implementated in another class in the same school to knew the
effectiveness study used learning device produced in the development stage.

2.2. Instrument and Data Analysis
The research instrument was a validation sheet, teacher’s observation sheet in managing
learning, student activity observation sheet, and students’ respon data. The data of expert
assessment for every aspect of each developed device is analyzed descriptively based on
suggestions and comments from the validator. Validation was done to look at the validity of
the lesson plan, student worksheets, and assessment test.
Learning device is said to be valid if: (1) Assessment criteria against any validator format,
content and language on implementation plans and learning, student worksheets in the
category at least well; (2) the test results of the study were declared valid by the validator
and meets the criteria of validity, reliability and sensitivity.
Learning device is said to be practical if: (1) the device can be used by teachers, indicated by
the observations of teacher's ability in managing learning, namely the assessment of every
aspect of the teacher on the initial activity carried out, the core activities, activities and
capabilities in managing time in each meeting had a minimal category either; (2) the results
of the observation activities of students showed that students can carry out learning activities
at each stage in accordance with the allocation time has been set out in the implementation
plans with time ideal contained in the implementation plans with a tolerance of 10%.
Learning device is said to be effective if: (1) the student response device learning and
positive learning activities, a minimum of 70% for every aspect of the student's response,
asked towards learning and student response devices are toward learning activities; (2) to
achieve of classical learning outcomes are minimum of 80% of students got a score ≥
Minimal mastery criteria.
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Data analysis of student activities is describing by the activities of students during learning
activities. Percentage of time students used in performing activities is calculated by the
formula:

(1)

Student activity is said to be effective when students perform learning activities at each
phase in the lesson plan according to the ideal time contained in the lesson plan with a
tolerance of 10%.
Analysis of effectiveness data used is the analysis of student responses by using the
percentage of student answers to each aspect of the response. The percentage of each student
response is calculated by the formula:

(2)

The students' responses are positive if each criteria responded positively to each learning
component, the percentage is ≥ 70%.
According to Kemp (2011), measurement of effectiveness can be as certained from
assessment test, ratings of projects and performance, and records of observations of leaners’
behavior. Learning effectiveness is a measure of the success of the implementation of the
learning that can be achieved in a meet the indicators: (1) At least 80% of students in the
class reaches the thoroughly study; (2) the ability of teachers in managing learning well; (3)
the activity of the students effectively; (4) the response of the students towards positive
learning.

3. Result and Discussion
The results of the study given in the following stages.

3.1 Defining Stage
The activities that were done at this stage included initial- final analysis, analysis of student,
material analysis, tasks analysis and learning objectives. In the initial stage, curriculum
analysis was done, were the school use The Curriculum 2013. In the Curriculum, students
need to be active in learning activities, scientific thinking, and not only able to solve the
problem, but also must be able to construct concepts or procedures with the guidance of
teachers as a facilitator.
From the observation of the mathematics learning process in the classroom and the interview
with the students at seven class of Junior High School about mathematics lessons, identified
some real problems as follows: (1) student learning outcomes not maximized, (2) students
feel embarrassed and less trust (3) students memorized the formula, but can not apply the
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formula in solving math problems, (4) students are less able to express their opinions
systematically, (5) when the teacher gives Questions to students, only some students are
trying to answer, (6) Students are less motivated in following learning activities, (7) The
student's home is close to the trowulan site.
According to Crawford (2001), the REACT strategy is one of the learning strategies that
have relevance to daily life and culture. In addition, this learning strategy seeks to attract and
nurture students' interests or concerns. In line with that, the researcher recommends to design
and develop learning device REACT strategy based on ethnomatematic-based for
rectangular and square materials in seventh-grade junior high school as a solution to solve
existing problems.
3.2 Designing Stage
At this stage, the protopype of learning device was designed as lesson plan, student
worksheet, and assessment test. In designing stage, prototype of learning device was
designed by selecting the format, selecting media and the initial design of learning device.
The format selection in development of learning device included format selection for
designing the content, the selection of learning strategies, strategy of REACT assignment
and used of learning resources.

Picture 1. The Cover of Student Worksheet

Picture 2. One of The Contens of Student Worksheet
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3.3 Developing Stage
At this stage, learning device and research instruments, which had been generated on the
initial design activities, were revised based on the input of experts and data obtained from
pilot testing. Based on the above activities, acquired lesson plan, student worksheet and
assessment test were described below. The developed of lesson plan is one for three
meetings. The time allocation used is 6 × 40 minutes for three meetings, so for each meeting
it takes 2 × 40 minutes. The Student Worksheet (LKS) consists of 3 sets of LKS for three
meetings. Activity on LKS 1 aims to enable students to write down the sense of rectangle
and square, and students can write down the properties of rectangles and squares. The
activity at LKS 2 aims to enable students to find a square and square circumference formula
and students can apply the concept of rectangular and square to solve problems in everyday
life. While the activity on LKS 3 aims so that students can find a wide formula square and
square and students can apply the concept of broad and round square and to solve problems
in everyday life.
THB is prepared in the form of essays consisting of 5 items with the allocation of time
provided 80 minutes. The process of preparing the test is done by taking into account the
indicators of achievement of competence to be achieved. The design of THB includes a grain
of questions, test questions and scoring guidelines. The result of learning device
development activities can be seen in the following table.
Table 1. Achievement of Learning Device Criteria
Categories
Information
Device learning validation
Valid
Teacher's Ability to Manage Learning
Good
Student activities
Effective
Student’s responses
Positive
Completed Student's Learning is 81.25% Completed

The result of assessment test (THB) can be seen in the following table.
Table 2. The Result of Validity and Sensitivity
Question
Coefficient of
Validity
Index of Interpretation
number
validity
categories Sensitivity of Sensitivity
1
0.72
High
0,74
sensitive
2
0.55
Enough
0,61
sensitive
3
0.64
High
0,68
sensitive
4
0.69
High
0,71
sensitive
5
0.61
high
0,6
sensitive
The reability result is 0.63 included in the high category. We can conclude that THB meets
the criteria of validity, reliability and sensitivity. Based on the data, developed learning
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device meet valid, practical, and effective categories. So that learning device can be said
good quality.

3.4 Disseminating Stage
After obtaining a good quality learning device, then the learning device is disseminate to
different classes at the same school. The purpose of this disseminate is to know the
effectiveness of learning by using the REACT strategy based on ethnomathematics. Here the
result of disseminating stage
Table 3. The Result of Disseminating Stage
Categories
Information
Teacher's Ability to Manage Learning
good
Student activities
effective
Student’s responses
positive
Completed Student's Learning is 84,38%
Completed

Based on Table 3 above, learning by using REACT strategy based on ethnomathematics met
all four predefined effectiveness indicators so that it can be said that learning with an
ethnomatematics-based REACT strategy on rectangular and square materials of class seven
is effective.

4. Conclusions and Sugestions
Development of mathematics learning device with REACT strategies based on
ethnomathematics on materials of rectangles and square rectangles for seventh-grade
developed using the 4-D model, in this study has been declared valid after obtaining
validation from the validator. The learning device can also be said to be practical. The ability
of the teacher to manage the learning well where the observer provides a minimum rating of
4 for each assessment criterion, and good or positive student responses. The result of the
analysis of effectiveness learning is effective in the classic learning completeness test in the
classical reach 81.25% and in the class of learning achievement classically reaches 84, 38%.
Therefore is suggested this method could be used to study other materials.
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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN
MIND MAPPING UNTUK MENINGKATKAN
PENALARAN DAN KREATIVITAS PESERTA
DIDIK
(Penelitian Tindakan Kelas Pada Konsep Bangun Datar
Kelas VII-B SMPN 2 Dayeuhkolot Kab.Bandung)
Fuaddah Hanum Mahmudah
SMPN 2 Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Jawa Barat

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan daya
nalar dan kreativitas peserta didik pada konsep bangun datar melalui model
pembelajaran mind mapping di kelas VII B SMPN 2 Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.
Objek penelitian terdiri dari 34 siswa, dan dilaksanakan dengan menjalin kemitraan atau
kolaboratif dengan rekan guru lain sebagai observer. Data yang dikumpulkan data
kuantitatif dengan pengolahan data statistik sederhana dan data kualitatif dengan
menggunakan instrumen observasi dan dokumentasi. Penelitian tindakan kelas ini
menggunakan model John Elliot dimana pelaksanaannya dilakukan melalui dua siklus
dan setiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan. Adapun hasil yang diperoleh dari
penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran mind mapping
dapat meningkatkan penalaran dan kreativitas peserta didik. Hal ini berdasarkan pada
perolehan hasil belajar selama penelitian berlangsung.
Kata Kunci. Mind mapping, penalaran, kreativitas

1. Pendahuluan
Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dalam kemajuan sebuah negara. Kualitas
pendidikan Indonesia yang belum berkembang sesuai dengan tujuan yang diharapkan
menjadi kekhawatiran bersama, padahal APBN 2018 sudah mengeluarkan dana yang cukup
besar yakni Rp.444,1 triliun untuk sektor pendidikan sebagaimana tertuang dalam lampiran
XIX Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini dibuktikan dengan hasil studi Programme
for Internatinal Student Assesment 2015, hasilnya memperlihatkan bahwa peserta didik
Indonesia belum menunjukkan prestasi memuaskan artinya masih rendah dibanding rerata
OECD. Walaupun demikian ada peningkatan nilai PISA yang tentu saja memberikan cukup
optimisme dan harapan. Peningkatan terbesar terlihat dari kompetensi sains yakni 382 poin
pada tahun 2012 menjadi 403 poin di tahun 2015. Dalam kompetensi matematika meningkat
dari 375 poin di tahun 2012 menjadi 386 poin di tahun 2015. Kompetensi membaca belum
menunjukkan peningkatan yang signifikan yakni 396 di tahun 2012 menjadi 397 di tahun
2015. Peningkatan ini mengangkat posisi Indonesia berada di urutan ke 64 dari 70 negara.
Matematika sebagai mata pelajaran yang berbasis pada penalaran, diharapkan akan dapat
mengangkat kemampuan bernalar siswa untuk bisa mengangkat perolehan nilai siswa dalam
tes PISA sebagai instrument tes tingkat Internasional.
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Matematika sebagai ratunya ilmu yang mengembangkan kemampuan penalaran, masih
merupakan pelajaran yang menakutkan sekaligus membosankan bagi sebagian peserta didik,
sehingga dibutuhkan sebuah inovasi dan kreativitas guru dalam pembelajaran. Guru
mempunyai dampak yang besar tidak hanya pada prestasi peserta didik, tetapi juga dalam
sikap dan budaya belajarnya. Guru dapat meningkatkan rasa ingin tahu tapi sekaligus
melumpuhkan rasa ingin tahu alamiah anak. Guru dapat meningkatkan atau merusak
motivasi dan kreativitas anak. Seperti yang dikemukakan Munandar (2014:12) guru-guru
yang sangat baik (atau yang sangat buruk) dapat mempengaruhi anak lebih kuat daripada
orangtua. Mengapa? Karena guru lebih banyak kesempatan untuk merangsang atau
menghambat kreativitas anak daripada orang tua.
Hasil penelitian awal penulis menunjukkan rendahnya budaya membaca peserta didik, terkait
mata pelajaran matematika, terdapat 78% peserta didik di lingkungan SMPN 2 Dayeuhkolot
yang tidak pernah membaca buku sumber di rumah selain mengerjakan soal latihan yang
ditugaskan guru. Begitu juga daya nalar peserta didik yang ditunjukkan melalui hasil belajar
menggunakan model pembelajaran langsung, diperlihatkan dalam tabel dibawah ini:
Tabel 1. Nilai Rata-rata Ulangan Harian Matematika Konsep Bangun Datar
Tahun Ajaran 2016/2017
No

Kelas

Jumlah KKM
RataSiswa
rata
1
VII-A
34
70
64,2
2
VII-B
34
70
63,7
3
VII-C
32
70
71,5
4
VII-D
34
70
63,9
5
VII-E
34
70
65,8
Rata-rata
65,82
Sumber: Buku Nilai SMPN 2 Dayeuhkolot
Berdasarkan tabel diatas, tampak daya nalar siswa yang ditunjukkan oleh hasil belajar pada
konsep bangun datar masih rendah. Hanya satu kelas yang memiliki nilai diatas KKM,
sedangkan nilai empat kelas lainnya masih di bawah KKM. Nilai rata-rata semua siswa
yakni 65,82 untuk konsep bangun datar masih dibawah kriteria ketuntasan minimal.
Ada dua faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar karena faktor internal dan faktor
eksternal. Faktor internal yaitu pengetahuan konseptual dan daya nalar peserta didik terhadap
segala informasi yang diterima pada saat pembelajaran. Faktor eksternal yaitu peran serta
seorang guru sebagai fasilitator yang membantu peserta didik dalam menerima ilmu
pengetahuan.
Benyamin S Bloom (Sudjana, 2010), dalam teori belajarnya menyatakan bahwa “Terdapat
dua faktor utama yang dominan terhadap hasil belajar yaitu karakteristik internal siswa yang
meliputi (kemampuan, minat, hasil belajar sebelumnya, dan motivasi) serta karakteristik
eksternal kualitas pengajaran yang meliputi (guru, model pembelajaran dan fasilitas
belajar)”, sehingga salah satu cara belajar aktif dan menyenangkan harus diterapkan oleh
guru untuk membuat peserta didik aktif dan tidak bosan mengikuti pembelajaran di kelas.
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Model pembelajaran merupakan faktor eksternal dalam mempengaruhi peningkatan daya
nalar dan kreativitas siswa, pada kompetensi atau konsep tertentu kita memerlukan
pemilihan model pembelajaran yang tepat. Pemilihan mind map atau peta konsep diharapkan
mampu menjawab kesulitan siswa terhadap membaca, menalar atau mengingat seperti pada
konsep bangun datar. Belajar akan menyenangkan apabila dapat melibatkan kedua belah
otak yakni otak kanan dan otak kiri (Windura, 2016:13). Mind map menggunakan warna,
gambar dan imajinasi (otak kanan) juga menggunakan kata, angka dan logika (otak kiri).
Belajar dengan metode mind map diharapkan materi pelajaran tidak cepat bosan,
menyenangkan juga meningkatkan daya nalar serta kreativitas yang pada akhirnya akan
meningkatkan hasil belajar peserta didik.
Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas maka rumusan masalahnya
adalah sebagai berikut:
1) Bagaimanakah penggunaan mind map pada konsep bangun datar untuk meningkatkan
penalaran dan kreativitas peserta didik yang ditunjukkan dengan meningkatnya hasil
belajar?
2) Bagaimanakah perbedaan hasil belajar menggunakan model pembelajaran mind map
dengan model pembelajaran langsung pada konsep bangun datar?
3) Bagaimanakah gambaran aktifitas dan respon peserta didik di kelas selama
pembelajaran dengan menggunakan metode mind map?
Sesuai dengan identifikasi dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai
pada penulisan artikel ini adalah sebagai berikut:
1) Mengetahui gambaran sejauh mana peningkatan penalaran dan kreativitas peserta didik
pada konsep bangun datar melalui penggunaan mind map
2) Mengetahui gambaran perbedaan hasil belajar menggunakan model pembelajaran mind
map dengan model pembelajaran langsung pada konsep bangun datar
3) Mengetahui gambaran aktifitas dan respon peserta didik di kelas selama pembelajaran
dengan menggunakan metode mind map.

2. Kajian Teori
Model pembelajaran yang digunakan para guru, pada dasarnya untuk memberikan
kemudahan bagi peserta didik untuk memahami dan menguasai suatu pengetahuan dan
pelajaran tertentu. Soekamto (dalam Shoimin, 2014: 23) mengemukakan bahwa model
pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam
mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan
berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam
merencanakan aktivitas belajar mengajar. Hal ini mengandung arti bahwa model
pembelajaran memberikan kerangka dan arah para guru dalam mengajarkan sebuah konsep.
Fungsi model pembelajaran sebagai pedoman dan arah bagi guru dalam melaksanakan
proses pembelajaran, walaupun demikian pemilihan model pembelajaran sangat tergantung
pada karakteristik maupun materi yang akan diberikan pada peserta didik sehingga tidak ada
model pembelajaran tertentu yang diyakini sebagai model pembelajaran yang paling baik.
Semua tergantung pada situasi dan kondisinya.
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Shoimin mengemukakan (2014:24) model pembelajaran inovatif yang dapat digunakan
dalam melaksanakan pembelajaran bermutu sesuai dengan kurikulum 2013 ialah Active
Debat, Artikulasi, Auditory Intellectualy Repetition (AIR), Bamboo Dancing, Circuit
Learning, Complete Sentence, Concept Sentence, Connecting Organizing Reflecting
Extending (CORE), Contextual Teaching and Learning (CTL), Cooperative Learning,
Cooperative Scripts, Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC), Creative
Problem Solving (CPS), Demonstration, Direct Instruction (Pembelajaran Langsung),
Dramatic Learning, Habit Forming (Pembiasaan), Inkuiri, Jigsaw, Mind Mapping (Peta
Konsep), Numbered Head Together (NHT) dan banyak model pembelajaran lainnya.
Terdapat banyak jenis model pembelajaran yang dapat digunakan dan divariasikan dalam
proses belajar mengajar. Salah satu model yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi
siswa agar lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar adalah model pembelajaran mind
map, dalam model ini siswa dibagi kedalam kelompok yang terdiri dari 2-3 orang. Pada
model mind map peserta didik akan membaca terlebih dahulu materi dari konsep bangun
datar sesuai dengan tema utama yang didapatkan oleh masing-masing kelompok, sehingga
tiap kelompok mempunyai gambaran catatan dalam bentuk mind map dari hasil diskusi
kelompoknya.
Buzan (2007:20) mengemukakan mind map adalah bentuk istimewa pencatatan dan
perencanaan yang bekerja selaras dengan otak untuk memudahkan mengingat. Mind map
menggunakan warna dan gambar untuk membangunkan imajinasi dan garis lengkung atau
cabang-cabang yang akan membantu ingatan membuat asosiasi. Penggunaan warna dan
gambar selain angka-angka atau huruf diharapkan mampu meningkatkan kreativitas peserta
didik. Betapa pentingnya pengembangan kreativitas peserta didik, agar kelak dapat
memenuhi kebutuhan pribadi, masyarakat dan negara. Munandar mengemukakan (2014:12)
bahwa kreativitas adalah hasil interaksi antara individu dan lingkungan. Lingkungan dapat
menunjang atau dapat menghambat upaya kreatif seseorang. Implikasinya ialah kemampuan
kreatif dapat ditingkatkan melalui pendidikan.
Model pembelajaran mind map pada bangun datar, diharapkan tidak hanya mampu
meningkatkan kreativitas tapi juga mampu meningkatkan penalaran peserta didik. Konsep
penalaran dalam matematika merupakan sebuah proses berfikir untuk mencapai suatu
kesimpulan yang logis, dengan demikian peserta didik merasa yakin bahwa matematika
adalah mata pelajaran yang dapat dipahami, dipikirkan, dibuktikan juga dievaluasi.

3. Metodologi
Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan (Action Research). Penelitian ini
dilaksanakan di kelas VII-B SMPN 2 Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, pada semester
genap tahun ajaran 2017-2018 yang dimulai pada bulan April hingga Juni. Konsep bidang
datar menjadi kajian pada penelitian ini. Objek penelitian adalah siswa kelas VII-B SMPN 2
Dayeuhkolot yang terdiri atas 16 peserta didik laki-laki dan 18 peserta didik perempuan.
Penelitian ini juga dibantu oleh seorang rekan guru yang berperan sebagai observer untuk
mengamati proses jalannya penelitian.
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Model PTK dari John Elliot, di mana setiap langkah penelitian dilaksanakan dengan lebih
detail dan rinci. Dikatakan demikian, karena di dalam setiap siklus terdiri dari beberapa aksi
atau tindakan. Sementara itu, setiap aksi juga terdiri dari beberapa langkah, yang terealisai
dalam bentuk kegiatan belajar mengajar. Secara garis besar terdapat empat tahapan model
penelitian, yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan dan (4) refleksi. Hasil
refleksi kemudian dipergunakan untuk perencanaan siklus berikutnya.
Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti membuat beberapa instrumen yaitu:
1) Tes. Tes hasil belajar untuk mengukur sejauh mana peningkatan penalaran siswa dalam
konsep bangun datar. Tes dilaksanakan di akhir siklus.
2) Lembar Kerja Kelompok. Lembar Kerja berupa hasil karya/produk merupakan bentuk
mind map (peta konsep) yang dibuat oleh peserta didik menggunakan gambar dan warna
untuk mengukur kreativitas peserta didik.
3) Lembar Observasi. Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui aktivitas guru
dan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.
4) Angket Siswa. Angket siswa digunakan untuk mengetahui respon dan tanggapan peserta
didik terhadap penerapan model pembelajaran mind map pada konsep bangun datar.
Analisis data menggunakan analisis data deskriftif kualitatif yang dikembangkan oleh Miles
dan Huberman, terdiri atas tiga tahap kegiatan yaitu: mereduksi data, menyajikan data dan
menarik kesimpulan/ verifikasi data. Sedangkan hasil tes dan lembar kerja menggunakan
perhitungan statistika sederhana.
Kriteria keberhasilan pada penelitian ini dititik beratkan pada dua aspek, yaitu aspek proses
dan aspek hasil. Pada aspek proses, keberhasilan dilihat dari aktifitas siswa dan kinerja
profesional guru dalam proses belajar mengajar, serta tingkat apresiasif siswa terhadap
penerapan model mind map.
Tabel 2. Rentang Nilai Tingkat Keberhasilan Proses Belajar Mengajar
No.

1.

2.

Aspek Penelitian

Aktifitas siswa
dalam proses belajar
mengajar

Kinerja guru dalam
proses belajar
mengajar

Tingkat Keberhasilan
Persentase
Kategori
<50 %

Rendah

50% - 79%

Sedang

>80%

Tinggi

<50 %

Rendah

50% - 79%

Sedang

>80%

Tinggi

Keterangan
Jika kurang dari 50% siswa
terlibat aktif dalam proses
belajar mengajar.
Jika kira-kira 50% hingga 79%
siswa terlibat aktif dalam proses
belajar mengajar.
Jika lebih dari 80% siswa terlibat
aktif dalam proses belajar
mengajar.
Jika kurang dari 50% dari aspek
pengamatan
kinerja
guru
terpenuhi.
Jika kira-kira 50% hingga 79%
dari aspek pengamatan kinerja
guru terpenuhi.
Jika lebih dari 80% dari aspek
kinerja guru terpenuhi.
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Sedangkan aspek hasil, keberhasilannya dilihat dari kemajuan perolehan nilai-nilai dari
serangkaian tes yang diberikan kepada siswa pada setiap siklus. Adapun rentang nilai yang
digunakan dalam penelian tindakan ini adalah bisa terlihat pada tabel berikut ini:

No.

1.

2.

Tabel 3. Rentang Nilai Tingkat Keberhasilan
Hasil Belajar Siswa
Tingkat Keberhasilan
Aspek Penelitian
Keterangan
Persentase
Kategori
Jika kurang dari 50% siswa
mengalami
kemajuan
<50 %
Rendah
perolehan nilai pada siklus
berikutnya.
Jika kira-kira 50% hingga 79%
Kemajuan
siswa mengalami kemajuan
perolehan nilai
50% - 79%
Sedang
perolehan nilai pada siklus
setiap siklus
berikutnya
Jika lebih dari 80% siswa
mengalami
kemajuan
>80%
Tinggi
perolehan nilai pada siklus
berikutnya.
Jika kurang dari 50% siswa
<50 %
dapat mencapai KKM mata
Rendah
pelajaran matematika.
Jika kira-kira 50% hingga 79%
Pencapaian
50% - 79%
Sedang siswa dapat mencapai KKM
ketuntasan belajar
mata pelajaran matematika
Jika lebih dari 80% siswa dapat
>80%
Tinggi
mencapai KKM mata pelajaran
matematika.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1. Hasil Penelitian
Penelitian tindakan diawali dengan observasi awal untuk memperoleh informasi atau
permasalahan yang berhubungan dengan metode pembelajaran matematika, proses belajar
mengajar baik kondisi kelas maupun siswa. Dari observasi awal, dalam proses belajar
mengajar dapat diketahui bahwa kesiapan siswa untuk mengikuti pelajaran matematika
masih kurang, sehingga terlihat aktivitas pembelajaran tidak sesuai dengan harapan. Pada
saat guru menyampaikan informasi tidak semua siswa mengikuti proses belajar, dalam hal
ini ada sebagian siswa yang masih mengobrol dengan temannya. Dalam kegiatan
pembelajaran tersebut siswa juga kurang aktif merespon sewaktu guru memberikan
permasalahan, tidak ada siswa yang berinisiatif mengajukan pertanyaan atau pendapat. Hal
ini disebabkan karena siswa pada umumnya belum mempersiapkan diri untuk belajar atau
membaca terlebih dahulu materi yang akan diajarkan. Selain itu pada observasi awal peneliti
menemukan nilai rata-rata ulangan harian matematika siswa kelas VII-B sebelumnya selalu
dibawah rata-rata kelas lainnya.
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4.1.1 Siklus I
Siklus I dilaksanakan dalam dua kali pertemuan yakni pada hari Senin tanggal 3 Mei 2018
dan hari Kamis tanggal 4 mei 2018 di kelas VII-B sesuai dengan jadwal jam pembelajaran,
yaitu jam pelajaran ke 3-5 untuk hari Senin dan Jam pelajaran ke 1-2 untuk setiap hari
Kamis. Setiap tatap muka terdiri atas @ 40 menit.
Adapun data hasil observasi dan evaluasi yang diperoleh pada siklus I adalah sebagai
berikut:
Data Kualitatif
Hasil pengamatan Siklus I, dari jumlah siswa 34 orang, mengamati/menyimak permasalahan
20 siswa (58,8%) dan 16 siswa (47%) yang berani bertanya dan menjawab pertanyaan,
sedangkan siswa yang lainnya (53%) nampak masih ragu-ragu, tidak percaya diri dan takut
salah dalam mengemukakan pendapat. Untuk itu kepada siswa tersebut, guru terus menerus
memberikan motivasi dan bimbingan. Dilihat dari kemampuan siswa dalam mengumpulkan
informasi serta mengolah informasi baru mencapai 23 siswa (67,6%) sedangkan sisanya 11
siswa bersikap tidak peduli. Mengkomunikasikan dalam hal ini presentasi hasil, 20 siswa
(58,8%) yang mampu menjelaskan dengan sistematis, sedangkan siswa yang lainnya
sebanyak 14 orang (41,2%) bersikap pasif dan masih belum bisa menjelaskan karena ketidak
pahaman. Siswa tersbut mendapat perhatian dan bimbingan lebih lanjut.
Adapun dari segi pengerjaan tugas kelompok berkenaan dengan pembuatan mind map
konsep bangun datar dari 17 kelompok hanya 10 kelompok (62,5%) yang dapat bekerjasama
dengan baik, sedangkan kelompok yang lainnya (37,5%) belum bisa bekerjasama dengan
baik. Untuk itu perlu strategi dan perhatian khusus agar siswa termotivasi untuk lebih aktif
dan mampu bekerjasama dengan baik dalam menyelesaikan tugas kelompok. Dari uraian
hasil pengamatan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat keaktifan siswa dalam
siklus I dapat dikategorikan cukup/sedang.
Dari hasil pengamatan diketahui bahwa semua aspek aktifitas guru ada kemunculannya,
hanya perlu ditingkatkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Aspekaspek yang masih perlu mendapat perhatian serius adalah dalam hal memotivasi siswa,
memberi penguatan, mengatur penggunaan waktu, dan menguasai kelas. Untuk itu pada
siklus II, beberapa aspek tersebut perlu ada perbaikan dan peningkatan.
Data Kuantitatif
Data kuantitatif diperoleh dari nilai ulangan harian, presentasi dan tugas kelompok. Adapun
hasil yang diperoleh pada siklus I adalah sebagai berikut:
1) Ulangan Harian (post tes); dari 34 siswa, 25 siswa (73,52%) yang mencapai kriteria
ketuntasan minimal dengan perolehan nilai rata-rata kelas 70,8. Dengan perolehan nilai
seperti itu tingkat keberhasilan model pembelajaran mind map konsep bangun datar
pada siklus I dapat dikategorikan cukup/sedang.
2) Hasil presentasi; dari 34 siswa, 28 siswa (82,35%) yang mencapai kriteria ketuntasan
minimal dengan perolehan nilai rata-rata kelas 74,47. Dengan perolehan nilai seperti itu
tingkat keberhasilan siswa dalam presentase pada siklus I dapat dikategorikan cukup/
sedang.
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3)

Tugas kelompok; dari 17 kelompok, 15 kelompok atau 30 siswa (88%) yang berhasil
mencapai kriteria ketuntasan minimal dengan perolehan nilai rata-rata kelas 76,08.
Dengan demikian tingkat keberhasilan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok
pada siklus I dapat dikategorikan cukup/sedang.

Refleksi Tindakan Siklus I
Dari berbagai fakta yang diperoleh pada pelaksanaan siklus I, ditemukan hal-hal-hal penting
sebagai berikut:
1) Pada saat pembelajaran berlangsung beberapa siswa masih kelihatan tegang.
2) Pada saat siswa berdiskusi pada pengerjaan soal masih berpusat pada satu dua orang
saja, sedangkan anggota kelompok yang lainnya belum bisa bekerjasama dengan baik.
3) Pada saat siswa menyampaikan hasil diskusi kelompok, beberapa siswa masih ragu-ragu
dan belum bisa menyampaikan informasi dengan jelas dan runtut.
4) Ketika diberi kesempatan untuk bertanya, hanya beberapa siswa saja yang berani
melontarkan pertanyaan.
5) Ketika guru melontarkan pertanyaan seputar konsep bangun datar hanya beberapa siswa
saja yang berani menjawab.
6) Pada saat menyelesaikan tugas kelompok, kerjasama dalam kelompok masih kurang.
7) Siswa masih perlu diberi perhatian khusus dan bimbingan agar lebih termotivasi untuk
berani berbicara di depan umum.
8) Guru perlu lebih meningkatkan kemampuan dan kinerjanya agar proses pembelajaran
lebih optimal dan hasil pembelajaran dapat tercapai secara maksimal.
4.1.2. Siklus II
Siklus II dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 dan pada hari Kamis tanggal 24
Mei 2018 di kelas VII B sesuai dengan jadwal jam pembelajaran, yaitu jam pelajaran ke-3-5
di hari Senin dan jam pelajarab ke 1-2. Setiap tatap muka terdiri atas @40 menit. Adapun
data hasil observasi dan evaluasi yang diperoleh pada siklus II adalah sebagai berikut:
Data Kualitatif
Dalam proses pembelajaran konsep bangun datar segitiga dengan model pembelajarn mind
map menggunakan pendekatan saintifik, secara keseluruhan siswa tampak lebih serius
mengikuti pembelajaran. Pada siklus II terdapat beberapa perubahan yang signifikan, yaitu
dalam hal keberanian siswa dalam bertanya, menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat
dan kerjasama kelompok mengalami peningkatan.
Hasil pengamatan siklus II, dari jumlah siswa 34 orang, terdapat 28 siswa (82,3%) yang
berani bertanya dan menjawab pertanyaan, sedangkan 6 siswa yang lainnya (17,7%) nampak
masih ragu-ragu. Motivasi dan bimbingan memang harus tetap ditingkatkan. Dilihat dari
kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil, ada 26 siswa
(76,5%) yang telah mampu menjelaskan secara sistematis dan percaya diri. Hal ini
dikarenakan guru memberikan arahan dan motivasi. Sedangkan 8 siswa (23,5%) lainnya
walaupun sebenarnya mereka mampu untuk mempresentasikan tapi masih nampak kurang
percaya diri berbicara di depan teman sekelasnya. Hal itu dikarenakan bahwa untuk
menumbuhkan keberanian membutuhkan proses dan latihan. Untuk itu guru perlu terus
membimbing dan memotivasi.
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Adapun hasil pengamatan pada saat kerja kelompok, siswa menunjukkan peningkatan dalam
bekerjasama dengan kelompoknya. Hal itu dikarenakan pada saat siklus I, pada akhir
pelajaran diumumkan kelompok-kelompok yang menunjukkan kerjasama yang baik dan
diberi reward, hal itu menjadi motivasi bagi kelompok yang lain untuk dapat menunjukkan
kerjasama kelompok yang lebih baik. Dari uraian hasil pengamatan tersebut diatas dapat
disimpulkan bahwa tingkat keaktifan siswa dalam siklus II dapat dikategorikan baik/tinggi.
Dari hasil pengamatan observer yang terdapat dalam lembar observasi diketahui bahwa
aktifitas dan kinerja guru dalam siklus II mengalami perubahan yaitu: guru lebih aktif
memotivasi siswa, memberi penguatan, juga mengatur waktu yang efektif pada PBM.
Data Kuantitatif
Data kuantitatif diperoleh dari nilai ulangan harian, presentasi dan tugas kelompok. Adapun
hasil yang diperoleh pada siklus II adalah sebagai berikut:
1) Ulangan harian (post tes); dari 38 siswa, 29 siswa yang mencapai kriteria ketuntasan
minimal dengan perolehan nilai rata-rata kelas 80,29. Untuk itu siswa yang telah
mencapai kriteria ketuntasan minimal sebanyak 85,3%. Dengan perolehan nilai seperti itu
tingkat keberhasilan pada siklus II dapat dikategorikan baik/tinggi. Sementara kepada
siswa yang belum dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal sebanyak lima orang atau
sekitar 14,7 % diberikan pengajaran remedial.
2) Hasil presentase dari 34 siswa, 32 siswa (94.1%) yang mencapai kriteria ketuntasan
minimal dengan perolehan nilai rata-rata kelas 80,06. Dengan perolehan nilai seperti itu
tingkat keberhasilan siswa dalam presentasi hasil pada siklus II dapat dikategorikan
baik/tinggi.
3) Tugas kelompok; pada siklus II seluruh kelompok atau sebanyak 34 siswa (100%)
berhasil mencapai kriteria ketuntasan minimal dengan perolehan nilai rata-rata kelas
84,11. Dengan demikian tingkat keberhasilan siswa dalam menyelesaikan tugas
kelompok pada siklus II dapat dikategorikan baik/tinggi.
Refleksi Tindakan Siklus II
Dari berbagai fakta yang diperoleh pada pelaksanaan siklus II, ditemukan hal-hal-hal penting
sebagai berikut:
1) Pada saat pembelajaran berlangsung siswa nampak lebih siap dan antusias.
2) Tingkat keberanian siswa lebih meningkat, hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah
siswa yang terlibat aktif dalam pembelajaran baik dalam bertanya, menjawab pertanyaan
guru, atau mengemukakan jawaban dari suatu permasalahan yang berkaitan dengan
materi.
3) Pada saat menyelesaikan tugas kelompok, tercipta kerjasama dalam kelompok yang baik.
4) Tingkat kemampuan siswa dalam berkomunikasi di depan umum lebih meningkat, hal ini
terlihat dari bertambahnya jumlah siswa yang mampu mengkomunikasikan hasil diskusi
kelompok
5) Kinerja guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran lebih optimal sehingga KBM
berjalan lebih lebih menyenangkan dan hasil pembelajaran dapat tercapai secara
maksimal.
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6) Perolehan nilai siswa baik dalam post tes, tugas kelompok, maupun nilai presentasi
mengalami peningkatan.
Selain data-data tersebut diatas, diperoleh juga data dari pengisian angket yang
menggambarkan sejauh mana respon atau tanggapan siswa terhadap penerapan model
pembelajaran mind map pada pembelajaran konsep bangun datar. Dari hasil pengolahan data
angket diperoleh kesimpulan bahwa 100% siswa memberi respon atau tanggapan positif
terhadap penerapan model pembelajaran Mind Map.

4.2. Pembahasan
Hasil pengamatan dan evaluasi dari siklus I ke siklus II menunjukkan adanya peningkatan
yang signifikan. Hal ini dikarenakan adanya perbaikan-perbaikan pada siklus II sesuai
dengan refleksi pada siklus I. Jika dilihat dari hasil evaluasi di akhir siklus, tingkat
kemampuan penalaran dan kreativitas peserta didik pada siklus I termasuk kategori
sedang/cukup dengan prosentase sebesar 73,52% dan baru 25 siswa yang mencapai kriteria
ketuntasan minimal dengan perolehan nilai rata-rata kelas 70,88. Sedangkan pada siklus II
perolehan hasil evaluasi termasuk kategori baik/tinggi dengan prosentase sebesar 85,29%
dan siswa yang berhasil mencapai kriteria ketuntasan minimal sebanyak 29 orang dengan
perolehan nilai rata-rata kelas 80,29.
Penelitian ini juga menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar menggunakan model
pembelajaran Mind Map dan menggunakan model pembelajaran langsung. Perolehan nilai
rata-rata 70,88 pada siklus I dan 80,29 pada siklus II menggunakan model pembelajaran
Mind Map lebih baik dibandingkan dengan nilai rata-rata 65,82 menggunakan model
pembelajaran langsung.
Begitu juga bila dilihat dari hasil kumulatif nilai ulangan harian, tugas kelompok, dan
presentasi, perolehan nilai dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan. Kumulatif nilai
pada siklus I termasuk kategori sedang/cukup dengan prosentase ketuntasan sebesar 70,58%
dan perolehan nilai rata-rata kelas 73,08. Sedangkan kumulatif nilai pada siklus II termasuk
kategori baik/tinggi dengan prosentase ketuntasan sebesar 88,24% dan perolehan nilai ratarata kelas sebesar 81,19. Secara keseluruhan, 94% siswa mengalami peningkatan rata-rata
nilai pada siklus berikutnya.
Adapun tingkat keberhasilan penerapan model pembelajarn mind map pada konsep bangun
datar segiempat dan segitiga di kelas VII B SMP Negeri 2 Dayeuhkolot baik secara kualitatif
maupun kuantitatif bisa terlihat pada tabel 4.1 berikut:
Tabel 4. Tingkat Keberhasilan Pengajaran Konsep Bangun Datar
Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Mind Map
No.
1.
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Aspek Penelitian
Aktifitas siswa dalam
proses belajar mengajar

Tingkat Keberhasilan
Persentase Kategori
85,3%

Tinggi

Keterangan
29 siswa terlibat aktif dalam
proses belajar mengajar.
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No.
2.

3

4.

5.

6.

7.

Aspek Penelitian
Kinerja guru dalam proses
belajar mengajar

Tingkat Keberhasilan
Persentase Kategori
100%

Tinggi

Kemampuan siswa dalam
memahami konsep bangun
datar

88,2%

Tinggi

Kemampuan siswa dalam
menyelesaikan
permasalahan nyata

82,4%

Tinggi

100%

Tinggi

94%

Tinggi

88.2%

Tinggi

Tingkat apresiasif siswa
terhadap penerapan model
pembelajaran Mind Map
Kemajuan perolehan nilai
setiap siklus
Pencapaian ketuntasan
belajar

Keterangan
Seluruh aspek kinerja guru
yang diamati nampak dalam
pembelajaran.
30
siswa
mampu
menjelaskan konsep bangun
datar
28
siswa
mampu
menyelesaikan
soal
berkaitan konsep bangun
datar
Seluruh siswa merespon
positif terhadap penerapan
model pembelajaran Mind
Map.
32
siswa
mengalami
kemajuan perolehan rata-rata
nilai pada siklus berikutnya.
30 siswa dapat mencapai
KKM
mata
pelajaran
Matematika

Proses kegiatan belajar mengajar konsep bangun datar pada penelitian tindakan masih
banyak kekurangan dan belum semua siswa bisa mencapai kriteria ketuntasan minimal, akan
tetapi penggunaan model pembelajaran mind map di kelas VII B SMP Negeri 2 Dayeuhkolot
telah bisa dikategorikan berhasil merujuk dari hasil pembahasan yakni adanya peningkatan
hasil belajar dari siklus I ke siklus II.

5. Simpulan dan Saran
5.1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka diperoleh simpulan
sebagai berikut:
1) Penalaran dan kreativitas peserta didik yang ditunjukkan dengan hasil belajar matematika
kelas VII B meningkat dengan menggunakan model pembelajaran mind map pada konsep
bangun datar yang ditunjukkan dengan nilai tes formatif dan ketuntasan belajar
mengalami peningkatan dari siklus satu, dan dua.
2) Peningkatan hasil belajar juga menunjukkan bahwa menggunakan model pembelajaran
mind map lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran langsung.
3) Aktivitas siswa selama pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran mind
map pada konsep bangun datar meningkat pada setiap siklusnya yang ditunjukkan dengan
partisipasi aktif siswa, bekerjasama pada tiap-tiap kelompoknya masing-masing di setiap
siklusnya.
4) Respon siswa terhadap penerapan pembelajaran menggunakan model mind map pada
konsep bangun datar menunjukkan sikap yang positif, ditunjukkan dengan rata-rata skor
sikap siswa lebih besar dari skor netralnya.
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5.2. Saran
Berdasarkan uraian simpulan diatas, jelaslah bahwa untuk dapat melaksanakan tugasnya
secara profesional, seorang guru disarankan untuk:
1) Merancang kegiatan pembelajaran yang mampu mengembangkan kompetensi baik
dalam ranah kognitif, afektif maupun psikomotor siswa, strategi pembelajaran yang
berpusat pada siswa.
2) Menggunakan berbagai model dan metode pembelajaran agar proses pembelajaran
berlangsung dengan aktif, kreatif, dan menyenangkan
3) Berkomitmen untuk terus menerus meningkatkan mutu guru dengan mengikuti pelatihan
dan kegiatan sejenis mengenai perkembangan pendidikan terkini.
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Abstrak. Pembelajaran perkalian dan pembagian di kelas 2 SDN Kwadungan Ngasem
Kediri masih belum maksimal, dimana hasil ketuntasan klasikal yang berada pada angka
48%. Berdasar hasil identifikasi masalah, ditemukan bahwa pembelajaran masih berpusat
pada guru. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan keefektifan pembelajaran
matematika pada konsep perkalian dan pembagian dengan menggunakan media
pembelajaran “Kalingga”, juga untuk meningkatkan hasil belajar tentang konsep
perkalian dan pembagian. Manfaat penelitian ini adalah: 1). bagi penulis, sebagai wahana
untuk mengekspresikan karya dalam bentuk media pembelajaran, 2). bagi guru, dapat
dijadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta referensi dalam
mengembangkan media pembelajaran, 3). bagi siswa, dapat meningkatkan minat belajar
siswa. Media pembelajaran “Kalingga”, yang merupakan akronim dari Perkalian dan
Pembagian yang Gampang, dapat memudahkan siswa dalam memahami konsep perkalian
dan pembagian. Media pembelajaran Kalingga, berupa kotak box bertingkat yang terbuat
dari papan kayu dan papan tripleks, dengan bahan pendukung berupa kelereng yang
berfungsi sebagai benda kongkrit. Sebelum penggunaan media pembelajaran “Kalingga”,
hasil ketuntasan klasikal siswa hanya mencapai 48%, dengan rata-rata nilai 66,51. Pada
pertemuan pertama penggunaan media pembelajaran “Kalingga”, didapat hasil ketuntasan
klasikal yang meningkat menjadi 62,50%, dengan rata-rata nilai 70,62. Pada pertemuan
kedua, terjadi peningkatan yang signifikan yakni ketuntasan klasikal mencapai angka
83,33%, dengan rata-rata nilai 81,45. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa
penggunaan media pembelajaran “Kalingga” dalam pembelajaran matematika, mampu
meningkatkan hasil belajar siswa untuk materi perkalian dan pembagian.
Kata Kunci. Media pembelajaran, Kalingga, Hasil Belajar

1. Pendahuluan
Belajar merupakan aktivitas atau proses untuk mendapatkan pengetahuan, meningkatkan
keterampilan, memperbaiki perilaku, dan mengokohkan kepribadian. Sedangkan
pembelajaran adalah sebuah sistem membelajarkan subyek didik yang direncanakan atau
didesain, dilaksanakan dan dievalusi secara sistematis agar dapat mencapai tujuan
pembelajaran secara efektif dan efisien (Kokom Komalasari, 2015:3). Tujuan pembelajaran
di sekolah dasar adalah mengembangkan kemampuan akademik, keterampilan hidup,
pengembangan moral, pembentukan karakter, kemampuan bekerjasama, dan
mengembangkan estetika terhadap dunia sekitarnya (Kurikulum Pendidikan Dasar dalam
Semiawan, 2008:v).
Pendidikan dasar yang menjadi landasan bagi pengembangan pendidikan di tingkat
selanjutnya, haruslah mampu berfungsi mengembangkan potensi diri siswa dan juga sikap
serta kemampuan dasar yang diperlukan siswa untuk hidup dalam masyarakat, terutama
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untuk menghadapi perubahan-perubahan dalam masyarakat, baik dari sisi ilmu pengetahuan,
teknologi, sosial maupun budaya, di tingkat lokal maupun global. Kemampuan dasar yang
harus dimiliki siswa dan menjadi tujuan utama dalam pembelajaran di sekolah dasar adalah
kemampuan dalam membaca, menulis dan berhitung atau biasa disebut CALISTUNG.
Kemampuan berhitung di tingkat sekolah dasar berhubungan dengan pelajaran matematika.
Mata pelajaran matematika bagi sebagian siswa merupakan mata pelajaran yang kurang
diminati, karena hanya berhubungan dengan angka-angka. Sehingga hasil belajar dan
prestasi yang didapat siswa untuk mata pelajaran ini tidak bisa maksimal. Kadang, juga jauh
dari harapan atau kurang dari KKM yang diharapkan. Seorang pendidik sebagai pendesain
proses pembelajaran, harus mampu menciptakan suatu kondisi yang menyenangkan agar
siswa dapat belajar menyukai mata pelajaran matematika.
Masih terbatasnya alat peraga maupun media pembelajaran tentang konsep perkalian dan
pembagian di kelas II, menyebabkan materi ini tidak bisa terserap dengan sempurna. Apalagi
siswa di kelas awal sekolah dasar yang berada pada rentangan usia dini. Sesuai dengan tahap
perkembangannya, siswa yang masih belia itu melihat sesuatu secara keseluruhan dengan
pemahaman secara holistik yang berangkat dari hal-hal konkrit, serta memahami hubungan
antara konsep secara sederhana.

2. Metode Penelitian
Media Pembelajaran “Kalingga” dikembangkan melalui penelitian dengan metode Penelitian
dan Pengembangan (Research and Development). Penelitian pengembangan sebagai proses
yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan (Borg and Gall
dalam Wina Sanjaya, 2013:133). Langkah-langkah pengembangan dari proses ini adalah
sebagai berikut.
1. Penelitian dan pengumpulan infomasi.
Data yang dikumpulkan merupakan data hasil ulangan harian siswa SD Negeri
Kwadungan Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, tentang materi perkalian dan
pembagian. Hasil nilai ulangan harian ternyata masih banyak nilai yang di bawah kriteria
ketuntasan minimal (KKM). KKM untuk materi pembagian pecahan yaitu 75,0.
Penentuan KKM didasarkan pada sarana dan prasarana, kemampuan awal siswa,
kemampuan guru dalam penguasaan materi, dan daya dukung lainnya. Selanjutnya,
melakukan analisis dari hasil ulangan harian, didapat hasil sebagian besar siswa kurang
memahami konsep perkalian dan pembagian yang diajarkan oleh guru.
2. Pengembangan produk awal.
a. Merancang sebuah media pembelajaran yang sederhana dengan menggunakan bahan
yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar.
b. Mengkomunikasikan hasil rancangan ke teman sejawat.
3. Uji lapangan produk awal/uji terbatas.
a. Uji coba produk awal dilakukan di sekolah dengan melibatkan rekan-rekan guru
SDN Kwadungan untuk menjadi sasaran kegiatan.
b. Dari hasil uji coba ditemukan kekurangan dan kesulitan penggunaan produk, di
antaranya: media pembelajaran ini tidak begitu praktis, yaitu kotak untuk perkalian
dan pembagian tidak bisa langsung diketahui hasilnya, tetapi harus membuka laci
terlebih dahulu.
c. Hal ini dinilai sangat tidak praktis, karena siswa harus melakukan dua kegiatan
dalam menemukan konsep perkalian dan pembagian, apalagi hasilnya juga tidak
langsung diketahui secara nyata.
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4. Penyempurnaan awal produk.
Dari hasil uji coba produk ditemukan kesulitan penggunaan produk, sehingga ada
masukan yang diberikan rekan guru tentang kesulitan penggunaan produk. Salah satunya
dengan menggunakan desain yang sedikit berbeda agar hasil perkalian dan pembagian
bisa langsung diketahui oleh siswa. Selain itu penggunaan laci perkalian dan pembagian
yang mengharuskan siswa membuka dan menutup kembali dirasa sangat tidak efektif.
5. Uji coba lapangan lebih luas.
Setelah penyempurnaan produk selesai dilakukan, dilakukan uji coba penggunaan media
pembelajaran “Kalingga” dengan melibatkan rekan-rekan guru yang letak sekolahnya
dekat dengan SDN Kwadungan, yaitu di sekolah imbas Gugus Ngasem Jaya.
6. Penyempurnaan produk hasil uji lapangan lebih luas.
7. Uji lapangan pada skala yang lebih luas/uji coba produk akhir.
Uji coba produk akhir dilaksanakan di SDN Kwadungan, dengan siswa kelas 2, sebanyak
33 siswa. Pada saat pembelajaran berlangsung siswa kelas 2 merasa sangat senang,
mereka dapat bermain dengan riangnya dan tidak menyadari bahwa di balik permainan
tersebut telah tertanam konsep tentang perkalian dan pembagian.
8. Revisi atau penyempurnaan produk akhir.
Ada sedikit revisi pada media pembelajaran “Kalingga” ini, yaitu ketika uji coba produk
akhir dilakukan ada beberapa kelereng yang tidak bisa keluar dari kotak pembagian.
Setelah dianalisis, ternyata ada ruang kosong yang agak luas di dalam balok. Hal ini
diatasi dengan mengisi ruang kosong tersebut dengan menggunakan gabus styrofoam.
9. Diseminasi dan implementasi.
Diseminasi dilaksanakan oleh penulis di Gugus Ngasem Jaya dengan melibatkan rekanrekan guru segugus. Antusiasme rekan guru sangat terasa, ketika media pembelajaran
“Kalingga” ini dipresentasikan. Rekan-rekan guru merasa banyak manfaat yang didapat
dari penggunaan media ini, karena selama ini banyak kesulitan yang dirasakan oleh
rekan-rekan guru dalam menanamkan konsep perkalian dan pembagian di kelas rendah,
khususnya di kelas 2 sekolah dasar.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Sesuai dengan namanya “Kalingga” yang merupakan akronim dari Perkalian dan Pembagian
yang Gampang, maka diharapkan penggunaan media pembelajaran ini dapat memudahkan
pemahaman siswa terhadap materi perkalian dan pembagian dengan gampang dan efektif.
Adapun bentuk fisik dari rancangan media pembelajaran “Kalingga” seperti tampak pada
Gambar di bawah ini.

KALINGGA

Gambar. 1 Rancangan media “Kalingga”
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Gambar 2. Media “Kalingga” yang sudah jadi
Rangkaian kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran matematika khususnya materi
perkalian dan pembagian dengan menggunakan media pembelajaran “Kalingga” telah selesai
dilaksanakan, penulis dapat merefleksikan hasil pembelajaran sebagai berikut :
1. Sebelum menggunakan media pembelajaran “Kalingga”, ketuntasan klasikal hanya
mencapai angka 48 % dengan rata-rata nilai 66,51.
2. Pada pertemuan pertama dengan menggunakan media pembelajaran “Kalingga”,
ketuntasan klasikal mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu hasil perolehan angka
mencapai 62,50 % dengan rata-rata nilai 70,62.
3. Pada pertemuan kedua dengan menggunakan media pembelajaran “Kalingga”
menunjukkan pencapaian yang sangat memuaskan, yaitu ketuntasan klasikal mencapai
83,33 % dengan rata-rata nilai 81,45.
4. Pembelajaran pada materi perkalian dan pembagian dari pra pertemuan, pertemuan I dan
pertemuan II dapat dijelaskan dengan menggunakan grafik sebagai berikut.
Tabel 1. Grafik ketuntasan klasikal
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Tabel 2. Grafik rata-rata kelas

5. Dari refleksi hasil pembelajaran dan tabel yang telah disajikan di atas, penulis dapat
menyimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran “Kalingga” dapat meningkatkan
prestasi belajar matematika siswa kelas 2, khususnya pada materi perkalian dan
pembagian. Selain itu, metode demonstrasi yang melibatkan seluruh siswa juga sangat
berpengaruh terhadap hasil belajar matematika pada materi perkalian dan pembagian di
kelas 2. Dengan melibatkan siswa secara langsung, maka siswa mempunyai pengalaman
belajar secara langsung, sehingga konsep yang didapatkannya terasa lebih bermakna dan
tertanam dengan lebih mendalam.

Gambar. 3 Implementasi media “Kalingga” di kelas

4. Kesimpulan dan Saran
4.1 Simpulan
Media pembelajaran sangat diperlukan dalam proses pembelajaran, khususnya pada siswa di
kelas rendah, karena pada fase perkembangan ini, siswa bisa menangkap materi dengan baik
jika menggunakan benda yang nyata/konkrit. Media pembelajaran “Kalingga”, yang
merupakan akronim dari Perkalian dan Pembagian yang Gampang, merupakan salah satu
media pembelajaran sederhana yang bisa meningkatkan minat belajar siswa tentang materi
perkalian dan pembagian di kelas rendah. Penerapan media pembelajaran “Kalingga”
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sangatlah mudah, karena didesain layaknya permainan sederhana yang biasa dimainkan oleh
anak-anak, sehingga siswa merasa senang dan secara tidak langsung mendapat ilmu tentang
konsep perkalian dan pembagian. Penggunaan media pembelajaran “Kalingga” dapat
meningkatkan hasil pembelajaran, baik nilai hasil belajar secara individu maupun ketuntasan
hasil belajar secara klasikal. Pemilihan metode pembelajaran yang sesuai dengan
karakteristik siswa juga berpengaruh terhadap keberhasilan suatu pembelajaran tentang
penanaman konsep perkalian dan pembagian di kelas rendah.
4.2 Saran
Dalam proses mentransfer ilmu kepada siswa sebaiknya menggunakan media pembelajaran,
agar siswa dapat memahami suatu konsep secara lebih bermakna. Media pembelajaran yang
digunakan seharusnya mengacu pada materi yang sesuai dengan fase perkembangan
intelektual siswa. Guru sebagai pelaku pendidikan seharusnya selalu berusaha berinovasi
dalam setiap proses pembelajaran agar prestasi belajar siswa bisa lebih maksimal.
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