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PENINGKATAN AKTIVITAS DAN
HASIL BELAJAR MATEMATIKA
MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN REACT
PADA SISWA KELAS XI IPA3
SMAN BERNAS KABUPATEN PELALAWAN
Sri Lindawati
SMA Negeri 4 Pekanbaru; srilinda_w@yahoo.com

Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas
XI IPA3 SMAN Bernas Kabupaten Pelalawan tahun pelajaran 2016/2017 untuk belajar
matematika pada materi Statistika melalui pembelajaran kontekstual dengan strategi
REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating and Transferring). Penelitian ini
merupakan penelitian tindakan kelas. Terdapat tiga siklus dalam penelitian ini, di mana
hasil dari satu siklus menjadi bahan refleksi untuk mengadakan perbaikan pelaksanaan
pembelajaran pada siklus berikutnya. Untuk mendapatkan data hasil penelitian digunakan
tes formatif, lembar observasi dan wawancara. Subyek penelitian siswa kelas XI IPA3
SMAN Bernas yang terdiri dari 35 orang siswa. Analisis data dilakukan secara kuantitatif
dengan tolak ukur pencapaian hasil belajar siswa secara klasikal 75%, serta secara kualitatif
untuk aktivitas belajar. Hasil observasi terhadap aktivitas siswa antar siklus 1 dan 2
meningkat 20,7% dan antar siklus 2 dan 3 meningkat 9,3%. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa dari persentase ketuntasan hasil belajar yang diperoleh dari tes formatif pada siklus
pertama 57,1%, pada siklus kedua 71,4% dan pada siklus ketiga 85,7%. Dari hasil
wawancara diketahui bahwa sebagian besar siswa menyenangi pembelajaran berkelompok
dengan strategi ini. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan strategi REACT bisa
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas XI IPA3 SMA Negeri Bernas.
Kata Kunci. Hasil Belajar Matematika, Aktivitas belajar matematika, REACT.

1. Pendahuluan
Tidak dapat dipungkiri bahwa belajar matematika merupakan suatu wahana untuk
memfasilitasi kemampuan siswa dalam berpikir logis, berkomunikasi dan memecahkan
masalah sebagai penunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui
pelajaran matematika, SMA Negeri Bernas Kabupaten Pelalawan berusaha mewujudkan visi
dan misi sekolah untuk dapat menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi (IPTEK), iman dan taqwa (IMTAQ), berbudaya melayu dan siap melanjutkan ke
perguruan tinggi serta mampu bersaing di era globalisasi. Usaha dalam mewujudkan visi dan
misi ini masih terkendala dalam berbagai hal, di antaranya prestasi siswa di bidang
matematika masih rendah. Menurut hasil studi Programme for International Student
Assessment (PISA) berdasarkan uji literasi matematika, peserta didik Indonesia memperoleh
skor 386 dari rata-rata peserta PISA 490, skor Indonesia tersebut tentu masih jauh dari yang
diharapkan (Organisation for Economic Co-Operation and Development [OECD], 2016: 5).
Sementara, berdasarkan hasil studi lain mengenai prestasi peserta didik usia tingkat sekolah
pertama mengenai bidang matematika dan sains, yakni Trends in International Mathematics
and Science Study (TIMMS), berdasarkan hasil uji tes TIMMS 2015 menunjukkan posisi
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Indonesia pada peringkat 45 dari 50 negara peserta pada bidang matematika (Pusat Penilaian
Pendidikan, 2016)
Menurut pendapat Fontana (Suherman.dkk, 2003) ”belajar adalah proses perubahan tingkah
laku individu yang relatif tetap sebagai hasil dari pengalaman, sedangkan pembelajaran
merupakan upaya penataan lingkungan yang memberi nuansa agar program belajar tumbuh
dan berkembang secara optimal.” Menurut Nasution (Riyanto, 2014) pada prinsipnya belajar
adalah berbuat, tidak ada belajar jika tidak ada aktivitas, itulah mengapa aktivitas merupakan
prinsip yang penting dalam interaksi pembelajaran. Sedangkan menurut Hamalik (2010),
aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi (guru dan
siswa) dalam rangka mencapai tujuan belajar. Sehingga dari beberapa pendapat tersebut
dapat dikatakan bahwa aktivitas belajar adalah seluruh aktivitas yang terjadi selama proses
belajar, baik itu aktivitas yang melibatkan kegiatan fisik atau kegiatan psikis siswa dalam
membangun atau mendapatkan pengetahuannya. Dengan aktivitas ini diharapkan siswa dapat
memperoleh pengetahuan melalui pengalaman karena belajar itu sendiri. Menurut Dewey
(2009), siswa perlu terlibat dan berpartisipasi secara spontan. Keinginan siswa akan hal-hal
yang belum diketahuinya mendorong keterlibatan siswa secara aktif dalam suatu proses
pembelajaran. Hamalik (2009) menyatakan bahwa hasil belajar adalah sebagai terjadinya
perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk
pengetahuan, sikap dan keterampilan dan merupakan perubahan yang dapat diartikan
terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan
sebelumnya.
Berdasarkan hasil ujian nasional tahun 2010–2015, pencapaian prestasi siswa SMA Negeri
Bernas dalam pelajaran matematika belum begitu memuaskan karena masih berkategori
cukup. Demikian pula hasil belajar yang diamati melalui ulangan harian siswa kelas XI IPA3
di awal semester ganjil tahun pembelajaran 2015/2016, diperoleh hasil pada setiap ulangan
harian hanya sekitar 40% - 50% saja siswa yang mampu mencapai batas kriteria ketuntasan
minimal (KKM). Di samping itu keaktifan siswa dalam belajar matematika masih rendah,
terlihat dari adanya keadaan-keadaan di mana pembelajaran masih belum mampu
melibatkan semua siswa untuk aktif, kurangnya motivasi dan rasa percaya diri siswa dalam
belajar matematika, hasil ulangan siswa pada materi sebelumnya rendah dan ada siswa yang
terlihat mengerjakan tugas mata pelajaran lain saat belajar.
Keadaan yang masih terjadi ini menimbulkan kerisauan bagi penulis selaku guru (pengajar)
sehingga merasa harus melakukan suatu terobosan baru. Untuk mewujudkan model
pembelajaran yang berfokus pada kemampuan pemecahan masalah matematik maka guru
harus benar-benar memahami bahwa matematika itu sendiri erat kaitannya dengan dunia
nyata, atau dengan kata lain matematika merupakan sebuah aktivitas manusia (a human
activity) (Freudental, 1973), sehingga konsep-konsep dan ide-ide matematika haruslah
dipelajari sebagai suatu kegiatan manusia yang diimplementasikan dalam pembelajaran
melalui penyelesaian masalah-masalah yang akrab dengan kehidupan keseharian anak baik
di awal, di pertengahan, maupun di akhir pembelajaran di kelas.
Salah satu strategi dalam pembelajaran adalah memilih metode pembelajaran yang menarik
dengan mempertimbangkan kondisi siswa. Guru diharapkan dapat menciptakan situasi
pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan dalam proses
pembelajaran khususnya pembelajaran studi matematika. Kegiatan pembelajaran yang
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dipandang dapat memberikan kesempatan siswa untuk meningkatkan keaktifan siswa dan
hasil belajar siswa dengan cara menghubungkan dengan pengalaman, bereksplorasi,
menerapkan, bekerjasama dan mengungkapkan pemahaman yang dimiliki siswa salah
satunya dengan strategi REACT. Strategi REACT adalah suatu strategi pembelajaran
kontekstual yang dikembangkan oleh center of Occupational Research an Development
(CORD) yaitu pusat penelitian dan pengembangan pembelajaran di Amerika CORD pada
tahun 1999. Strategi ini adalah suatu strategi pembelajaran yang memiliki lima elemen yang
esensial dalam pembelajaran yaitu Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, dan
Transferring.
Dalam pembelajaran, yang dimaksud Relating, adalah konteks yang berhubungan dengan
pengalaman hidup yang merupakan jenis pembelajaran kontekstual yang terjadi secara khas
terhadap anak-anak yang masih belia. Experiencing, yang berarti “mengalami” dalam
konteks eksplorasi, penemuan, dan penciptaan adalah inti dari pembelajaran kontekstual,
lagipula dengan motivasi atau siswa yang aktif menghasilkan strategi intruksional
memberikan arti lebih cepat ketika siswa dapat memanipulasi alat dan bahan dan melakukan
suatu penelitian yang aktif. Applying, berarti menerapkan dan mengaplikasikan konsepkonsep dan informasi dalam suatu konteks yang bermanfaat ke dalam kegiatan dan aktivitas
sehari-hari. Cooperating, berarti pembelajaran kooperatif dalam konteks adalah berbagi,
merespon dan berkomunikasi dengan siswa yang lain merupakan strategi intruksional dalam
pengajaran kontekstual. Transferring berarti pembelajaran dalam konteks keberadaan
pengetahuan atau transfer, menggunakan dan dibangun atas apa yang siswa ketahui.
Sehingga pengetahuan yang telah diperoleh siswa dapat digunakan dalam konteks dan situasi
yang baru. Beberapa penelitian yang relevan tentang strategi pembelajaran REACT yaitu,
hasil penelitian Marthen (2010), Mustikawati (2013), Husna (2014), Pradani (2013)
menyimpulkan bahwa kemampuan pemahaman, penalaran dan komunikasi matematis siswa
SMP maupun SMA meningkat ataupun menjadi lebih dengan pembelajaran dengan strategi
REACT dibandingkan dengan siswa yang belajar secara konvensional. Dalam penelitian ini
diharapkan dengan strategi REACT akan meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa
dan hasil belajarnya.
Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti berusaha meningkatkan aktivitas belajar matematika
siswa dan hasil belajar siswa melalui penelitian tindakan kelas dengan strategi REACT.
Diharapkan strategi ini dapat meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa dan
meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas XI IPA3 SMAN Bernas melalui strategi
pembelajaran REACT. Mengingat pentingnya guru dalam proses pembelajaran, penelitian ini
sekaligus digunakan guru sebagai evaluasi terhadap kualitas pembelajaran yang dilaksanakan
oleh guru.

2. Metode Penelitian
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan aktivitas
belajar matematika dan hasil belajar siswa melalui strategi REACT pada materi statistika di
kelas XI IPA 3. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017
di kelas XI IPA3 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Bernas Binaan Khusus Kabupaten
Pelalawan yang beralamat di Komplek Perkantoran Bhakti Praja Jalan Abdul Jalil Pangkalan
Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Jumlah siswa pada kelas tersebut sebanyak 35
siswa.
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Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan hingga keaktifan belajar dan hasil belajar siswa
sesuai target yang direncanakan. Setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu; perencanaan,
tindakan, pengamatan dan refleksi. Tahapan setiap siklus dievaluasi sebagai perencanaan
perbaikan pada siklus berikutnya sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai. Data dalam
penelitian ini diperoleh melalui instrumen tes dan non tes dalam bentuk. Instrumen tes,
berupa tes formatif untuk mengukur hasil belajar siswa, tes ini akan dilaksanakan pada
setiap akhir siklus dengan bentuk uraian. Sedangkan Instrumen non tes, berupa lembar
observasi.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan metode kuantitatif dan
kualitatif. Data kuantitatif, nilai tes formatif untuk mengukur hasil belajar peserta didik akan
dianalisis secara statistik deskriptif sederhana, yakni dengan rerata (mean), simpangan
baku dan atau persentase (%). Sedangkan data kualitatif, data hasil observasi selama
kegiatan belajar. Untuk mengukur keberhasilan penelitian tindakan kelas ini dengan
melihat hasil belajar matematika siswa, dalam hal ini tes formatif yang dihasilkan sudah
melampaui batas kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran matematika yaitu 70 dan
ketuntasan secara klasikal sebesar 75%. Sedangkan pada keaktifan belajar yang diperoleh
melalui hasil observasi guru pengamat diharapkan berada berada pada kriteria tinggi.
Pedoman dalam observasi apabila aktivitas siswa berjalan sangat baik diberi skor 5, baik
diberi skor 4, cukup diberi skor 3, kurang diberi skor 2 dan sangat kurang diberi skor 1.
Kriteria keaktifan siswa dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Kriteria Keaktifan Belajar Siswa
No
1
2
3
4
5

Interval (dalam persen)
80 < X ≤ 100
60 < X ≤ 80
40 < X ≤ 60
20 < X ≤ 40
0 ≤ X ≤ 20

Kriteria
Sangat Tinggi
Tinggi
Cukup
Kurang
Sangat kurang

3. Hasil dan Pembahasan
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan mulai 13 September sampai dengan 18 Oktober
2016. Kompetensi Dasar yang dipelajari adalah 1) Membaca data dalam bentuk tabel dan
diagram batang, garis, lingkaran dan ogif; 2)Menyajikan data dalam berbagai bentuk tabel
dan diagram batang, garis, lingkaran dan ogif serta penafsirannya, dan 3)menghitung ukuran
pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data serta penafsirannya. Penelitian ini
dilaksanakan dalam tiga siklus. Siklus I terdiri dari 3 (tiga) pertemuan pertama dengan
materi Statistika 1 yakni Membaca Data. Pertemuan kedua terdiri dari 2 (dua) pertemuan
dengan materi Statistika 2 yakni Menyajikan Data. Dan siklus 3 terdiri dari 3 (tiga)
pertemuan dengan materi Statistika 3 yakni Mengolah Data.
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Siklus I
Guru mengawali pembelajaran dengan memperlihatkan masalah-masalah yang berhubungan
dengan kehidupan sehari-hari dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa yang
berkaitan dengan konsep yang akan dipelajari. Guru memberikan motivasi tentang tujuan
pembelajaran dan arahan tentang model pembelajaran yang akan digunakan serta penilaian
terhadap proses yang akan dilakukan. Selanjutnya guru membentuk kelompok yang
heterogen terdiri dari 5-6 orang siswa. Pada tahap experiencing, guru meminta siswa untuk
melakukan aktivitas mencari data yang terdapat di dalam berbagai media massa melalui
lembar aktivitas siswa (LAS) yang dibagikan oleh guru. Adapun yang menjadi topik
pembelajaran adalah statistika dengan kompetensi dasar membaca data. Suasana belajar
terlihat agak aktif, namun tampak beberapa siswa masih belum terbiasa dengan pembelajaran
ini. Terlihat beberapa siswa belum mendapat perannya di dalam kelompok. Terdapat
beberapa siswa justru membaca hal lain yang tidak relevan dari media massa yang mereka
bawa dengan materi yang sedang dipelajari. Kegiatan siswa dalam kelompok belum selesai
saat waktu berdiskusi dinyatakan selesai. Masih banyak kelompok belum mampu
menuntaskan tugasnya, sehingga ketika kegiatan presentasi di depan kelas hanya satu
kelompok saja yang dapat menyajikan hasil diskusi mereka, karena keterbatasan waktu
pelajaran.
Hasil perolehan data hasil tes formatif 1 yang dilaksanakan pada akhir siklus dapat dilihat
pada Gambar 1 berikut. Dengan batas ketuntasan minimal 70, terdapat 20 orang siswa yang
tuntas (57,1%) dan 15 orang siswa tidak tuntas (42,9%). Rataan data tes formatif pada siklus
I adalah 72,3, dengan nilai tes terendah 42 dan nilai tes tertinggi 94.

Gambar 1. Diagram Batang Hasil Belajar Siklus I
Hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar matematika siswa dalam penelitian tindakan
kelas pada siklus I dilakukan oleh guru pengamat (observer). Hasil pengamatan yang
dilakukan pada setiap aspek kegiatan siswa yang telah dirubah kedalam bentuk data
kuantitatif diperoleh rata-rata kelas pada siklus I sebesar 58% sehingga pada kriteria cukup.
Pada tingkat ketuntasan hasil belajar yang diperoleh dari tes formatif pada siklus I belum
mencapai ketuntasan klasikal 75% dan aktivitas belajar matematika siswa belum sesuai yang
diharapkan sehingga perlu adanya perbaikan pada perencanaan dan tindakan dalam
pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus II.
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Siklus II
Beberapa tindakan yang dilakukan pada siklus ini adalah perbaikan-perbaikan terkait dengan
pengaturan waktu dan materi yang disampaikan dalam lembar aktivitas siswa, karena
berdasarkan hasil pada siklus I terdapat kendala kelompok siswa yang tidak dapat
menuntaskan pekerjaannya. Selain itu, agar waktu belajar lebih efisien, guru meminta siswa
untuk mengatur meja dalam bentuk berkelompok sebelum pelajaran dimulai. Adapun yang
menjadi topik pembelajaran adalah statistika dengan kompetensi dasar menyajikan data.
Aktivitas yang dilakukan siswa dalam pembelajaran kali ini adalah melakukan pengumpulan
data dan selanjutnya menyajikannya. Beberapa aktivitas yang dilakukan siswa dalam
mengumpulkan data adalah mengukur tinggi badan, menimbang berat badan, mewawancarai
para siswa lain terkait ukuran sepatu yang mereka gunakan. Aktivitas-aktivitas ini dilakukan
dengan penuh semangat oleh para siswa. Terlihat dari wajah-wajah mereka yang antusias
ketika mengumpulkan data. Dari data mentah yang diperoleh, para siswa terlihat
bersemangat ketika harus mengolah data dan kemudian menyajikannya dalam berbagai
bentuk diagram, seperti diagram garis, batang dan lingkaran. Kegiatan ini berjalan dengan
sangat baik. Guru mengamati dan berkeliling melihat aktivitas para siswa dan memberikan
bimbingan-bimbingan seperlunya dengan lebih banyak memberikan motivasi dan
memberikan kesempatan kepada siswa yang pada siklus I tidak tuntas, untuk lebih aktif
bertanya jika ada hal-hal yang belum dipahaminya.
Pada pertemuan berikutnya aktivitas siswa adalah menyajikan data yang telah mereka
peroleh pada aktivitas sebelumnya dengan menggunakan program Microsoft excel, sebagai
alternatif yang lebih mudah untuk menyajikan data dengan komputer. Hasil yang diperoleh
siswa dalam menyajikan data membuat data tersebut lebih menarik dan komunikatif. Para
siswa terlihat bersemangat ketika data yang mereka sajikan lebih bagus hasilnya daripada
penyajian secara manual. Dari beberapa pertemuan dapat dikatakan pembelajaran pada siklus
II ini berjalan dengan sangat lancar dan memuaskan. Hasil yang diperoleh dari siklus II dapat
dilihat Gambar 2 berikut ini:

Gambar 2. Diagram Batang Hasil Belajar Siklus II
Dari gambar tersebut di atas dapat dilihat bahwa dengan batas ketuntasan minimal 70,
terdapat 25 orang siswa yang tuntas (71,4%) dan 10 orang siswa tidak tuntas (28,6%).
Rataan data tes formatif pada siklus II adalah 74,5, dengan nilai tes terendah 50 dan nilai tes
tertinggi 94.

415

Indonesian Digital Journal of Mathematics and Education Volume 4 Nomor 7 Tahun 2017
http://idealmathedu.p4tkmatematika.org ISSN 2407-8530

Hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar matematika siswa dalam penelitian tindakan
kelas pada siklus II dilakukan oleh guru pengamat (observer). Hasil pengamatan yang
dilakukan pada setiap aspek kegiatan siswa yang telah dirubah kedalam bentuk data
kuantitatif diperoleh rata-rata kelas pada siklus II sebesar 79% sehingga pada kriteria tinggi.
Tingkat ketuntasan hasil belajar yang diperoleh dari tes formatif pada siklus II masih belum
mencapai ketuntasan 75%, sehingga perlu adanya perbaikan pada perencanaan dan tindakan
dalam pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus III. Selanjutnya perbaikan pembelajaran
dititik beratkan pada: tahap perencanaan; memaksimalkan diskusi kelompok dan penggunaan
LAS, tahap tindakan; guru berupaya membuat siswa fokus dan gemar bertanya, tahap
pengamatan; memantau keaktifan siswa dalam kelompok serta menulis dan membaca hal
yang relevan dengan pembelajaran.
Siklus III
Siklus III dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Oktober 2016 dan dilanjutkan pada hari Rabu,
12 Oktober 2016 dan Selasa, 18 Oktober 2016. Setelah melakukan beberapa perbaikan
dalam perencaanaan, maka pelaksanaan pada siklus III ini terlihat jauh lebih baik, karena
siswapun sudah mulai terbiasa dengan pembelajaran dengan strategi REACT. Pada
pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran adalah menghitung data, mencakup ukuran
pemusatan dan penyebaran data. Aktivitas siswa diarahkan dari lembar aktivitas yang
diberikan oleh guru. Siswa diminta untuk menghitung ukuran pemusatan data tunggal
maupun data berkelompok. Diskusi kelompok berjalan dengan sangat baik. Hasil perolehan
data pada siklus III ini dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini:

Gambar 3. Diagram Batang Hasil Belajar Siklus III
Hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar matematika siswa dalam penelitian tindakan
kelas pada siklus III dilakukan oleh guru pengamat (observer). Hasil pengamatan yang
dilakukan pada setiap aspek kegiatan siswa yang telah diubah kedalam bentuk data
kuantitatif diperoleh rata-rata kelas pada siklus III sebesar 88% sehingga pada kriteria sangat
tinggi.
Terlihat bahwa dengan batas ketuntasan minimal 70, terdapat 30 orang siswa yang tuntas
(85,7%) dan 5 orang siswa tidak tuntas (14,3%). Rataan data tes formatif pada siklus II
adalah 80,1, dengan nilai tes terendah 65 dan nilai tes tertinggi 100. Tingkat ketuntasan hasil
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belajar yang diperoleh dari tes formatif pada siklus III sudah melampaui ketuntasan 75%.
Keaktifan belajar matematika juga pada kriteria sangat tinggi sehingga tidak dilaksanakan
penambahan siklus PTK.
Hasil Pengamatan Aktivitas Guru
Hasil pengamatan terhadap aktivitas guru dan siswa dalam penelitian tindakan kelas ini
dilakukan oleh guru pengamat (observer) pada setiap pertemuan. Hasil penilaian yang
dilakukan pada setiap aspek kegiatan guru dinyatakan dalam kategori yang selanjutnya
diubah dalam bentuk kuantitatif. penilaian, Aktivitas guru yang diamati meliputi aktivitas
relating (memulai dari masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan dan
memberikan motivasi), experiencing (guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
melakukan percobaan/kegiatan), applying (guru memberikan kesempatan kepada siswa
untuk menerapkan pengetahuan/konsep materi), cooperating (guru mengarahkan siswa
belajar secara berkelompok), transferring (guru melakukan konfirmasi terhadap hasil
pekerjaan siswa), serta manajemen kelas oleh guru dari siklus pertama 65% (Baik). Siklus
kedua 83% (Sangat Baik) dan pada siklus terakhir 91% (Sangat Baik), rataan aktivitas guru
secara keseluruhan dapat dikatakan Baik dengan rataan 79,6%. Hasil pengamatan aktivitas
guru pada pada tiap siklus dapat dirangkum dalam tabel berikut ini
Tabel 2. Rataan Hasil Pengamatan Aktivitas Guru
No
1
2
3

Aktivitas
Guru
Siklus I
Siklus II
Siklus III

Hasil
65%
83%
91%

Kriteria
Cukup
Tinggi
Sangat tinggi

Temuan
Secara umum pelaksanaan pembelajaran matematika dengan strategi REACT ini telah
berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dari siklus I, siklus II dan siklus III untuk tingkat
ketuntasan pada hasil belajar melalui tes formatif 1, 2 dan 3 berturut-turut 57,1% (20 orang),
71,4 % (25 orang) dan 85,7% (30 orang). Hal ini menunjukkan kenaikan-kenaikan yang
cukup berarti. Sedangkan persentase untuk siswa yang tidak tuntas berturut-turut 42,9% (15
orang), 28,6% (10 orang) dan 14,3% (5 orang), menunjukkan penurunan yang cukup berarti
pula. Peningkatan hasil belajar tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini.
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Gambar 4. Diagram Batang Peningkatan Hasil Belajar Siswa
Dari Gambar 4 terlihat bahwa hasil belajar siswa meningkat yang ditunjukkan dengan
semakin meningkatnya jumlah siswa yang tuntas dan semakin menurun jumlah siswa yang
tidak tuntas, dan sesuai dengan tolok ukur keberhasilan ini dapat dilihat dari pencapaian
ketuntasan klasikal di atas 75% itu di akhir siklus ke 3 mencapai 85,7% dari total
keseluruhan siswa. Hasil ini memperkuat hasil penelitian Marthen (2010), Mustikawati
(2013), Husna (2014), Pradani (2013) yang menyimpulkan bahwa kemampuan pemahaman,
penalaran dan komunikasi matematis siswa dapat meningkat dengan pembelajaran REACT.
Pembelajaran dengan strategi REACT telah membuat aktivitas siswa dalam belajar
meningkat, pada siklus pertama diperoleh rata-rata skor keaktifan siswa 58% yang berada
pada kriteria cukup, pada siklus kedua diperoleh rata-rata skor keaktifan siswa 79% yang
berada pada kriteria tinggi dan pada siklus ketiga diperoleh rata-rata skor keaktifan siswa
88% yang berada pada kriteria sangat tinggi. Atau dengan kata lain hasil observasi terhadap
aktivitas siswa antar siklus 1 dan 2 meningkat 20,7% dan antar siklus 2 dan 3 meningkat
9,3%.

Gambar 5. Diagram Batang Aktivitas Belajar Matematika
Dengan adanya kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada siswa dalam kelompoknya
untuk bekerjasama, berdiskusi, menerapkan konsep yang diperoleh dan mengkomunikasikan
hasil diskusi secara tertulis ataupun lisan. Hal ini sejalan dengan pendapat Dewey(2009),
bahwa siswa perlu terlibat dan berpartisipasi dalam suatu proses belajar yang dapat
mendorong keterlibatan siswa secara aktif dalam membangun pengetahuannya. Perubahan
yang baik dan berhasil ini diharapkan dapat terus terbentuk dan membudaya bagi diri siswa
di masa mendatang. Faktor-faktor keberhasilan ini disebabkan oleh beberapa hal yang telah
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dilakukan dalam penelitian tindakan kelas ini, diantaranya perencanaan dari siklus ke siklus
lainnya telah tepat, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, peningkatan aktivitas
diskusi kelompok masing-masing yang didukung oleh proses interaksi antara siswa dan
guru, dan peningkatan aktivitas diskusi kelas serta rancangan LAS dan tes formatif yang
sesuai, peningkatan perhatian peneliti pada keaktifan siswa dalam berdiskusi.

4. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari siklus I, II dan III disimpulkan melalui
pembelajaran dengan strategi REACT dapat:
1. Meningkatkan aktivitas siswa kelas XI IPA3 SMA Negeri Bernas untuk mata pelajaran
Matematika pada materi Statistika
2. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPA3 pada materi Statistika.
Beberapa saran dalam menerapkan pembelajaran kontekstual dengan strategi REACT
sebagai berikut:
1. Membentuk kelompok kecil yang hanya terdiri dari 3-4 orang siswa dengan tujuan untuk
meningkatkan aktivitas siswa dalam bekerja dalam kelompok, sehingga semua siswa
memiliki peran.
2. Membuat rencana pembelajaran dan skenario pembelajaran yang matang sehingga
pemanfaatan waktu lebih efisien.
3. Memilih materi yang memungkinkan untuk menerapkan berbagai aktivitas yang
melibatkan seluruh siswa secara aktif.
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan memperoleh instrumen
untuk mengukur kemampuan representasi matematis yang valid dan reliabel. Penelitian
ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan. Proses pengembangan
instrumen ini, di antaranya kajian literatur, perancangan instrumen, validitas teoritis,
validitas empirik, dan analisis data. Validitas teoritis dilakukan dengan dua cara, yaitu
instrumen dibaca terbatas oleh lima siswa yang telah memperlajari materi yang dipilih
dalam penelitian dan instrumen dibaca oleh ahli yang menjadi validator instrumen.
Validitas empirik dilakukan pada siswa SMP kelas 9 di Bandung. Penelitian ini telah
menghasilkan instrumen terdiri dari 3 butir yang valid dan reliabel untuk mengukur
kemampuan representasi matematis. Berdasarkan data empirik diperoleh data bahwa
koefisien reliabilitas instrumen kemampuan representasi matematis adalah 0,56 (lebih
dari 0,41) yang tergolong pada tingkat reliabilitas sedang. Ini artinya, instrumen tes
kemampuan representasi matematis tersebut valid dan reliabel, sehingga dapat
diklasifikasikan sebagai instrumen yang baik.
Kata Kunci. pengembangan, instrumen, kemampuan representasi matematis

Abstract. This study aimed to develop and obtain a mathematical representation ability
instrument that valid and reliable. This study used research and development method.
The process of developing this instrument were literature review, instrument design,
theoretical validity, empirical validity, and data analysis. Theoretical validity was done
in two ways, the instrument was read limited by five students who have studied the
material chosen in this study and the instrument was read by the expert who becomes
the instrument validator. Empirical validity was done on junior high school students
grade 9 in Bandung. This study have been success to develop a mathematical
representation ability instrument that valid and reliable which contain 3 items.
Furthermore, based on the empirical data obtained that the reliability coefficient of
mathematical representation ability instrument was 0.56 (more than 0.41) which belong
to the medium level of reliability. It means that the mathematical representation ability
instrument was valid and reliable, so it could be classified as a good instrument.
Key Words. development, instrument, mathematical representation ability

1. Pendahuluan
National Council of Teacher of Mathematics (NCTM, 2000) dan Organisation for Economic
Cooperation and Development (OECD, 2013) memaparkan beberapa kemampuan dasar
matematis yang harus dikuasai siswa untuk hidup dalam masyarakat modern. Hal ini
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dikarenakan matematika merupakan alat penting bagi anak muda untuk menghadapi masalah
dan tantangan dalam aspek pribadi, pekerjaan, sosial, dan ilmiah dalam kehidupan mereka
(OECD, 2013). Salah satu kemampuan dasar matematis tersebut adalah kemampuan
representasi matematis.
Kemampuan representasi matematis (KRM) merupakan satu di antara kemampuan dasar
matematis yang sangat penting untuk semua siswa. Matematika membutuhkan representasi
dalam menyederhanakan dan menyelesaikan masalah matematis karena matematika bersifat
abstrak. Siswa memerlukan akses terhadap ide-ide matematika dan itu hanya dapat dilakukan
melalui merepresentasikan ide-ide tersebut (Kilpatrick, Swafford, & Findell, 2001).
Selain itu, representasi merupakan unsur penting untuk memahami konsep, berkomunikasi,
mengkoneksikan dan mengaplikasikan matematika (NCTM, 2000; Jitendra et al., 2016).
Representasi matematis juga menggambarkan hubungan matematis di antara elemen kunci
dalam suatu masalah, atau dengan kata lain membuat koneksi antara konsep matematis dan
dunia nyata (NCTM, 2000). Selanjutnya, masalah tersebut dapat direpresentasikan dengan
benda kongkret, grafik, tabel, diagram, gambar, persamaan, maupun rumus (OECD, 2013).
Faktanya, laporan Programme for International Student Assessment (PISA) tentang literasi
matematis siswa Indonesia dari tahun ke tahun tidak menunjukkan peningkatan yang
signifikan (Balitbang, 2011; Sari, 2015). Berdasarkan Laporan PISA 2015, Indonesia berada
pada posisi 69 dari 76 negara (Coughlan, 2015; OECD, 2016). Hubungannya dengan KRM
siswa di Indonesia karena soal-soal PISA menggunakan masalah nonrutin yang sangat sering
melibatkan representasi objek dan situasi matematika (OECD, 2014). Dengan demikian,
perlu adanya upaya untuk meningkatkan KRM siswa Indonesia.
Salah satu upaya untuk meningkatkan KRM siswa adalah melalui pemberian penilaian dan
umpan balik bagi perkembangan KRM siswa. Penilaian harus mendukung pembelajaran
matematika di kelas, sehingga mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi guru dan
siswa (NCTM, 2000). Penilaian yang baik memerlukan dukungan instrumen penilaian yang
baik. Implikasinya diperlukan istrumen penilaian KRM yang baik untuk mengumpulkan data
KRM siswa. Instrumen penilaian yang baik dapat menghasilkan data yang baik pula. Dengan
adanya instrumen penilaian, siswa dapat mengetahuai sejauh mana keberhasilannya
mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru (Arikunto, 2013). Instrumen penilaian dapat
dikatakan baik apabila memiliki koefisien reliabilitas pada tingkat sedang atau lebih dari
0,41 (Sari & Mahendra, 2017).
Sebuah instrumen penilaian tidak terlepas dari aspek dan indikator yang akan diukur
(Arikunto, 2013). Fokus instrumen penilaian yang dikembangkan pada penelitian ini adalah
instrumen penilaian untuk mengukur KRM siswa SMP. Indikator KRM yang digunakan
merupakan adopsi dari representasi matematis yang dikembangakan Lesh, Posh, & Behr dan
Mudzakir, di antaranya: (1) representasi visual: membuat gambar dari situasi dunia nyata
untuk memperjelas masalah dan menfasilitasi penyelesaiannya, (2) representasi verbal:
penyelesaian masalah dengan melibatkan simbol aritmatik, dan (3) representasi simbolik:
menjawab soal dengan menggunakan kata–kata atau teks tertulis (Lesh, Posh, & Behr, 1987;
Mudzakir, 2006).
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Instrumen tes KRM ini berbeda dengan instrumen KRM lain, di mana perbedaannya antara
lain terletak pada indikator dan cara pengembangan instrumen (lihat Riyana, Sugiatno, &
Nursangaji, 2016). Pada penelitian Riyana, Sugiatno, & Nursangaji, kemampuan representasi
yang diteliti menitikberatkan pada kemampuan translasi dan transformasi, dengan model
penelitian yang dikembangkan oleh Martin Tessmer. Pengembangan instrumen tes KRM
pada penelitian ini juga berbeda dengan penelitian terdahulu oleh Sari & Mahendra (2017),
karena fokus penelitiannya pada kemampuan penalaran matematis.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
“Pengembangan Instrumen Penilaian untuk Mengukur Kemampuan Representasi Matematis
Siswa SMP”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan memperoleh
instrumen kemampuan representasi matematis yang valid dan reliabel.

2. Metode
Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan dan memperoleh instrumen
tes kemampuan representasi matematis (KRM) yang valid dan reliabel. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian dan pengembangan. Objek penelitian ini adalah instrumen
penilaian berupa tes KRM. Subjek penelitian ini adalah siswa SMP di Kota Bandung.
Berdasarkan pendapat Piaget bahwa siswa SMP kelas VIII dan IX telah memasuki tahap
formal operation yang mana pada tahap ini seorang anak sudah dapat berpikir dengan cara
yang lebih abstrak dan logis, serta pemikirannya lebih idealistik (Baharuddin & Wahyuni,
2008). Hergenhahn & Olson (2010) menjelaskan bahwa pada tahap ini muncul kemampuan
baru setelah tahap di usia sebelumnya terlampaui. Kemampuan baru tersebut adalah
kemampuan hipotetikal dan proses berpikir tidak lagi tergantung pada hal-hal langsung dan
riil. Sehingga, siswa tersebut sesuai untuk mengetahui dijadikan subjek pada penelitian ini.
Kompetensi dasar yang dinilai melalui instrumen ini adalah kompetensi dasar (5.2) Membuat
jaring-jaring kubus, balok, prisma, dan limas dan (5.3) Menghitung luas permukaan dan
volume kubus, balok, prisma, dan limas. Materi pokok pada instrumen ini tentang bangun
ruang sisi datar (geometri). Bentuk tes yang dikembangkan berupa soal esai. Tes berbentuk
esai sangat cocok untuk menilai kemampuan siswa dalam mengorganisasikan,
mengintegrasikan, menganalisis, dan mensintesis informasi, terutama berguna untuk
mengukur hasil belajar pada level yang lebih tinggi (Reiner et al., 2002; Champlin, 2006;
Fraenkel & Wallen, 2009). Selain itu, tes dalam bentuk esai tidak banyak memberi
kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan, serta mendorong siswa untuk berani
mengungkapkan pendapat dengan cara dan bahasanya sendiri, sehingga dapat diketahui
sejauh mana siswa mendalami materi yang sudah dipelajarinya (Arikunto, 2013). Dengan
demikian, tes berbentuk esai mampu memperlihatkan konstruksi pemikiran siswa dalam
penyelesaian masalah. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan tes KRM dan lembar
validasi.
Proses pengembangan instrumen dalam penelitian ini antara lain: (1) kajian literatur, (2)
perancangan instrumen, (3) validitas teoritis, (4) ujicoba empirik, dan (5) analisis data.
Proses pengembangan instrumen penilaian untuk mengukur kemampuan representasi
matematis siswa SMP dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.
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Gambar 1. Proses Pengembangan Instrumen Tes Kemampuan Representasi Matematis
Pada tahap pertama, kajian literatur dilakukan bersamaan dengan analisis kompetensi dasar,
indikator, dan karakteristik siswa. Tahap kedua dilakukan perancangan instrumen dengan
membuat kisi-kisi tes KRM. Kisi-kisi tersebut memuat identitas mata pelajaran, kompetensi
dasar, aspek representasi yang digunakan, indikator, dan soal. Selanjutnya, tahap ketiga
dilakukan validitas teoritis. Validitas teoritis dilakukan dengan cara: (1) instrumen dibaca
terbatas oleh kelompok kecil (sebanyak lima siswa) dengan kemampuan tinggi, sedang, dan
rendah; (2) instrumen dibaca oleh ahli yang menjadi validator instrumen, dipilih berdasarkan
latar belakang keahlian yang berbeda dan menyebar sesuai bidang kajian penelitian, yaitu
ahli pembelajaran, ahli matematika, ahli evaluasi, ahli bahasa, dan guru matematika. Ada dua
macam validitas teoritis yang divalidasi oleh ahli, yaitu validitas isi (content validity) dan
validitas muka (construct validity). Uji coba empirik dilakukan dengan melakukan uji coba
instrumen ke sekolah, tepatnya pada 22 siswa SMP di Bandung. Siswa yang melaksanakan
tes pada validitas empirik berbeda dengan siswa yang melakukan tes pada validasi teoritis.
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Tahap ini biasa disebut uji coba lapangan (field test) (lihat Riyana, Sugiatno, & Nursangaji,
2016). Selanjutnya tahap terakhir, analisis data dilakukan dengan bantuan aplikasi AnatesV4
untuk mengetahui koefisien reliabilitas, tingkat kesukaran soal, dan indeks daya pembeda
(Sari & Mahendra, 2017).

3. Hasil dan Pembahasan
Tahap pertama dalam proses pengembangan instrumen adalah kajian literatur. Pada tahap
ini, literatur yang didalami mengenai kemampuan representasi matematis dan instrumen tes.
Selanjutnya masih pada tahap ini, dilakukan analisis kompetensi dasar, indikator, dan
karakteristik siswa. Karakteristik siswa (subjek penelitian) telah dijelaskan sebelumnya.
Kompetensi dasar yang dinilai melalui instrumen ini adalah kompetensi dasar (5.2) Membuat
jaring-jaring kubus, balok, prisma, dan limas dan (5.3) Menghitung luas permukaan dan
volume kubus, balok, prisma, dan limas. Kompetensi dasar 5.2 dan 5.3 dirumuskan untuk
soal nomor 1 bagian a dan b dengan indikator membuat gambar dari situasi dunia nyata
untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaiannya. Selanjutnya, kompetensi
dasar 5.3 dirumuskan untuk soal nomor 2 dan 3 dengan indikator berturut-turut menjawab
soal dengan menggunakan kata–kata atau teks tertulis dan penyelesaian masalah dengan
melibatkan simbol aritmatik.
Tahap kedua, yaitu perancangan instrumen. Perancangan instrumen menghasilkan kisi-kisi
tes KRM, yang dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.

Gambar 2. Kisi-kisi Kemampuan Representasi Matematis
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Pada kisi-kisi di atas, terlihat 3 (tiga) butir soal yang dikembangkan, dimana setiap butir
dikembangkan berdasarkan indikator, aspek representasi, dan kompetensi dasar yang telah
ditentukan. Selain kisi-kisi yang memuat butir soal di atas, pada tahap ini dirancang pula
alternatif jawaban tes KRM dan pedoman penskoran sesuai indikator yang digunakan pada
penelitian ini.
Selanjutnya tahap ketiga dilakukan validitas teoritis. Validitas teoritis dilakukan dengan cara
instrumen dibaca terbatas oleh kelompok kecil sebanyak lima siswa yang telah mempelajari
tentang materi bangun ruang sisi datar. Di mana lima siswa tersebut memiliki kemampuan
yang berbeda, yaitu kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Hasil analisis menyatakan
bahwa soal dan masalah pada soal dapat dipahami oleh siswa. Kemudian, instrumen dibaca
oleh ahli yang menjadi validator instrumen. Dua macam validitas teoritik yang divalidasi
oleh ahli, yaitu validitas isi (content validity) dan validitas muka (construct validity)
(Arikunto, 2013).
Hal yang perlu diperhatikan pada validitas teoritis, yaitu: (1) ketepatan instrumen dan
perangkat pembelajaran ditinjau dari segi materi yang dievaluasi, artinya apakah materi yang
digunakan sebagai alat evaluasi tersebut merupakan sampel representatif dari pengetahuan
yang harus dikuasai dan apakah rumusan butir tes sesuai dengan indikator; dan (2)
keabsahan susunan kalimat atau kata-kata, sehingga pengertiannya jelas atau tidak
menimbulkan penafsiran lain.
Pertimbangan dari ahli (expert judgment) menyatakan bahwa instrumen tes KRM dapat
digunakan dengan beberapa perbaikan, di antaranya perbaikan redaksi kalimat dan
penggunaan bahasa yang tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar,
perbaikan redaksi kalimat pada soal sehingga mampu menyesuaikan tahap berpikir pada
siswa SMP, dan perbaikan pada alternatif jawaban secara kontekstual. Setelah tahap validitas
teoritik ini, dilakukan perbaikan atau revisi untuk penyempurnaan redaksi kalimat pada soal
sesuai masukan dari siswa dan para ahli (validator).
Komentar dari validator yang lebih spesifik di antaranya: soal 1b, gunakan kalimat
kontekstual yang sesuai tata bahasa Indonesia yang baik dan benar; soal nomor 2, ganti
gambar, nama kue, dan harga sesuai dengan konteks nyata; serta soal nomor 3, penamaan
titik sudut pada soal dan pada gambar ditulis dengan dicetak miring (lihat Gambar 2). Hal ini
menjadi pertimbangan untuk melakukan revisi yang kemudian dilakukan peninjauan kembali
oleh validator.
Selanjutnya, dilakukan uji coba empirik pada siswa yang berbeda dengan siswa yang dipilih
pada validitas teoritis. Data hasil ujicoba ini kemudian dianalisis untuk memperoleh
gambaran instrimen berdasarkan data empirik. Analisis data menggunakan aplikasi
AnatesV4 untuk mengetahui koefisien reliabilitas, tingkat kesukaran soal, dan indeks daya
pembeda (Sari & Mahendra, 2017). Hasil analisis data tentang koefisien reliabilitas, tingkat
kesukaran soal, dan indeks daya pembeda, dan keterangan keterpakaiannya disajikan pada
Tabel 1 berikut.
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Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Uji Coba Tes Kemampuan Representasi Matematis
No.
Soal

Reliabilitas
Nilai

1.a
1.b
2
3

0,56

Int
Sedang

Daya Pembeda
(DP)
Nilai
Int
0,389
Cukup
0,389
Cukup
0,611
Baik
0,667
Baik

Tingkat
Kesukaran (TK)
Nilai
Int
0,806 Mudah
0,25
Sukar
0,528 Sedang
0,444 Sedang

Ket
Dipakai
Dipakai
Dipakai
Dipakai

Keterangan: Int = Interpretasi, Ket = Keterangan.
Koefisien reliabilitas dari instrumen KRM sebesar 0,56 (lebih dari 0,41) yang tergolong pada
tingkat reliabilitas sedang. Ini artinya, butir-butir soal pada instrumen KRM mampu
menjangkau individu dengan kemampuan tinggi sampai kemampuan rendah dan adanya
daya konsistensi pengukuran pada instrumen ini. Hal tersebut senada dengan peryataan
bahwa terdapat tiga terminologi yang menggambarkan reliabilitas pengukuran, yaitu
stabilitas, ekuivalensi, dan konsistensi internal (Sumintono & Widhiarso, 2015).
Tingkat kesukaran soal terdiri dari satu soal sukar, dua soal sedang, dan satu soal mudah.
Daya pembeda soal terdiri dari dua soal dengan kategori cukup dan dua soal dengan kategori
baik. Tingkat kesukaran berhubungan erat dengan daya pembeda soal untuk digunakan
secara menyeluruh pada siswa berkemampuan tinggi sampai kemampuan rendah.
Berdasarkan analisis data di atas, mengindikasikan bahwa instrumen kemampuan
representasi matematis tergolong sebagai instrumen yang baik dan dapat digunakan. Dengan
menggunakan instrumen yang valid dan reliabel diharapkan akan diperoleh data hasil
penelitian yang valid dan reliabel juga (Sugiyono, 2015).

4. Kesimpulan dan Saran
Penelitian ini telah berhasil mengembangkan instrumen kemampuan representasi matematis
(KRM) yang mencakup empat butir soal (1a, 1b, 2, dan 3). Butir pertama, yaitu soal nomor 1
(1a dan 1b), memuat aspek representasi visual dengan indikator membuat gambar dari situasi
dunia nyata untuk memperjelas masalah dan menfasilitasi penyelesaiannya. Butir kedua,
yaitu soal nomor 2, memuat aspek representasi verbal dengan indikator penyelesaian
masalah dengan melibatkan simbol aritmatik. Butir ketiga, yaitu soal nomor 3, memuat
aspek representasi simbolik dengan indikator menjawab soal dengan menggunakan kata–kata
atau teks tertulis. Hasil analisis validitas teoritis dari yang disampaikan oleh validator
dinyatakan instrumen KRM tersebut valid. Koefisien reliabilitas instrumen tes KRM adalah
0,56 (lebih dari 0,41) yang tergolong pada tingkat reliabilitas sedang. Tingkat kesukaran soal
terdiri dari satu soal sukar, dua soal sedang, dan satu soal mudah. Sehingga, tingkat
kesukaran soal merata. Daya pembeda soal terdiri dari dua soal dengan kategori cukup dan
dua soal dengan kategori baik. Hal ini mengindikasikan bahwa instrumen tes KRM tergolong
sebagai instrumen penilaian yang baik dan dapat digunakan.
Berdasarkan kesimpulan dan temuan dalam penelitian ini, diajukan beberapa saran, yaitu
pengembangan kemampuan representasi matematis hendaknnya lebih diutamakan untuk
konten matematika yang esensial untuk melatih siswa dalam pemecahan masalah, disertai
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dengan penyediaan bahan ajar dan bantuan guru yang sesuai dengan kebutuhan siswa.
Dengan demikian, sangat penting melakukan pengembangan instrumen penilaian KRM yang
valid dan reliabel. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji mengenai pengembangan instrumen
penilaian KRM pada indikator ataupun aspek kemampuan representasi lainnya.
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MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR
MATEMATIKA MURID KELAS XF SMA
NEGERI 1 WEDI KLATEN MENGGUNAKAN
STRATEGI STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT
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Dwi Muryanto
SMA Negeri 1 Wedi, Pasung, Wedi, Klaten; mast4tho@gmail.com

Abstrak. Motivasi perlu ditumbuhkan, dikembangkan dan difasilitasi karena berperan
dalam kemahiran. Pola pembelajaran konvensional disinyalir menjadi salah satu faktor
rendahnya motivasi belajar matematika. Seorang murid dikatakan mahir matematika
apabila memiliki Lima komponen: pemahaman konsep, kelancaran prosedur, penalaran
adaptif, kompetensi strategis, serta disposisi positif. Penelitian tindakan kelas
menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD pada pembelajaran
yang berlangsung di Kelas XF SMA Negeri 1 Wedi pada semester gasal tahun pelajaran
2016/2017 memberi gambaran terjadinya fluktuasi motivasi belajar murid ditinjau dari
kategorinya. Pada pra-siklus, 4% murid memiliki motivasi sangat rendah, 8% motivasi
rendah, 52% motivasi sedang, dan 36% motivasi tinggi. Pada akhir siklus I, 4% murid
memiliki motivasi rendah, 84% motivasi sedang, dan 12% motivasi tinggi. Pada akhir
siklus II, 84% murid memiliki motivasi kategori sedang, dan 12% memiliki motivasi
tinggi. Adapun keterlaksanaan proses pembelajaran dengan model cooperative learning
tipe STAD terus mengalami kenaikan pada tiap pertemuan. Meski beberapa target belum
terpenuhi, terbukti terdapat peningkatan motivasi belajar murid. Dengan demikian,
pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat menjadi pilihan strategi pembelajaran bagi
guru untuk diimplementasikan di SMA Negeri 1 Wedi sebagai metode pembelajaran
matematika. Selain itu model pembelajaran tersebut dapat dijadikan alternatif pilihan
untuk mengadakan penelitian selanjutnya dengan sudut permasalahan yang berbeda.
Kata Kunci. penelitian tindakan kelas, cooperative learning, motivasi, STAD

1. Pendahuluan
Pembelajaran matematika merupakan upaya sadar yang diselenggarakan untuk memfasilitasi
murid memahami konsep, prosedur dan penerapan matematika atau agar murid mahir
matematika. Skemp (1971: 133) mengungkapkan adanya dua jenis motivasi dalam belajar
matematika yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi, berperan penting dalam tumbuh
kembang pengetahuan dan pengalaman murid, sehingga keberadaannya perlu ditumbuhkan,
dikembangkan dan difasilitasi. Pola pembelajaran konvensional yang menjadikan murid
sebatas penerima materi tanpa ada upaya untuk memperoleh dan membagi informasi dari
sumber dan pihaklain, disinyalir menjadi salah satu faktor rendahnya motivasi belajar
matematika. Padahal untuk hal-hal lain yang bersifat komunal dan milenial seperti: gawai,
olah raga: sepakbola, futsal, basket, band musik, motivasi murid dapat dibilang sangat
tinggi.
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Motivasi berperan pula dalam kemahiran. Seorang murid dikatakan mahir matematika
apabila memiliki Lima komponen berikut: pemahaman konsep, kelancaran prosedur,
penalaran adaptif, kompetensi strategis, serta disposisi positif. Pemahaman konsep berkaitan
dengan penguasaan terhadap konsep, operasi, dan relasi matematika. Kelancaran prosedur
berkaitan dengan keterampilan dalam menjalankan prosedur secara fleksibel, akurat, efisien,
dan tepat. Penalaran adaptif berkaitan dengan kemampuan merumuskan, menyajikan, dan
memecahkan masalah matematika. Kompetensi strategis berhubungan dengan kemampuan
melakukan pemikiran logis, refleksi, menjelaskan, dan memberikan justifikasi. Sedangkan
disposisi positif berhubungan dengan kecenderungan memandang matematika sebagai
sesuatu yang masuk akal, bermanfaat, berharga, diiringi dengan kepercayaan tentang
kemampuan diri dan perlunya ketekunan (National Research Council, 2001)
Tanpa motivasi belajar yang tinggi, hasil optimal pembelajaran akan sulit tercapai (Wena,
2011). Oleh karenanya apabila seorang murid termotivasi belajar matematika, maka hal
tersebut diharapkan mendorong tercapainya kompetensi matematika sebagaimana termaktub
dalam silabus mata pelajaran matematika (Kemdikbud, 2016) yakni: memahami konsep dan
menerapkan prosedur matematika, menggunakan pola sebagai dugaan dan membuat
generalisasi, melakukan operasi matematika, melakukan penalaran matematis, memecahkan
masalah dan mengkomunikasikan gagasan, serta menumbuhkan sikap positif seperti sikap
logis dan kritis.
Pengertian pembelajaran di Indonesia berdasarkan Permendikbud No. 23 Tahun 2016, ialah
proses interaksi antar murid, antara murid dengan guru dan sumber belajar pada suatu
lingkungan belajar. Pembelajaran ini diselenggarakan dengan prinsip ing ngarsa sung
tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani, (di depan memberikan contoh dan
teladan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di belakang memberikan daya dan
kekuatan).
Lebih lanjut, pembelajaran matematika sebaiknya dan seharusnya dilaksanakan dengan basis
aktivitas yang tercermin pada karakteristik: 1) interaktif dan inspiratif; 2) menyenangkan,
menantang, dan memotivasi murid untuk berpartisipasi aktif; 3) kontekstual dan kolaboratif;
4) memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian murid; serta 5)
sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan fisik serta psikologis murid.
Pembelajaran matematika yang telah diselenggarakan sekolah, seyogyanya mendorong
setiap murid memiliki motivasi tinggi dalam pembelajaran matematika serta mahir dalam
matematika. Motivasi dan kemahiran matematika ini, akan menjadi salah satu faktor dalam
prestasi belajar. Namun fakta lapangan dalam tabel 1 tidak menunjukkan kondisi tersebut.
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Tabel 1: Data Angket Pra-Penelitian Mengenai Motivasi Murid
Kriteria
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah
Jumlah

Banyak Murid
0
9
13
2
1
25

Presentase
0%
36%
52%
8%
4%
100%

Data pra-penelitian tersebut merupakan hasil pengisian angket motivasi belajar matematika
oleh murid kelas X SMA Negeri 1 Wedi tahun pelajaran 2016/2017 yang menunjukkan
bahwa selama mengikuti pembelajaran matematika dengan metode konvensional, 1 murid
(4%) memiliki motivasi kategori sangat rendah, 2 murid (8%) memiliki motivasi kategori
rendah, 13 murid (52%) memiliki motivasi kategori sedang, dan 9 murid (36%) memiliki
motivasi kategori tinggi dan tak seorangpun yang memiliki motivasi kategori sangat tinggi.
Secara klasikal, rata-rata motivasi belajar matematika murid berada pada kategori sedang.
Memperhatikan hal di atas, perlu diketengahkan metode pembelajaran yang sejalan dengan
perubahan paradigma atau cara pandang dan berpikir yang mendasar di bidang pendidikan,
diantaranya: (1) dari schooling menjadi learning, (2) dari instructive menjadi facilitative, (3)
dari government role menjadi community role, dan (4) dari centralistic menjadi
decentralistic (Badan Standar Nasional Pendidikan, 2010). Perubahan paradigma tersebut
membawa dampak positif bagi guru untuk menentukan stategi, model, dan pendekatan
pembelajaran yang dipandang cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran di kelasnya. Guru
dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang membangkitkan motivasi dan
memungkinkan bagi murid untuk aktif mengembangkan pengetahuannya secara optimal
sesuai keunikan pribadi murid namun tetap mengakomodasi karakteristik kompetensi mata
pelajaran yang hendak dicapai.
Salah satu model pembelajaran yang telah melalui berbagai kajian ilmiah dan telah
dibuktikan keunggulannya yaitu cooperative learning. Strategi kooperatif memberi andil
dalam meningkatkan peran, motivasi, keaktifan dan disiplin murid dalam mengikuti
pembelajaran. Selain itu, dengan pembelajaran kooperatif murid lebih berani mengungkap
pendapat maupun idenya, lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugasnya,
sehingga akan dapat meningkatkan inisiatif murid, rasa percaya diri murid, dan tanggung
jawab murid.
Terdapat banyak tipe dalam cooperative learning, salah satunya STAD (Student Teams
Achievement Division). Pada STAD murid dibagi dalam tim belajar yang terdiri atas
setidaknya 4 orang yang berbeda tingkat kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang
etniknya. Guru menyampaikan pelajaran, lalu murid bekerja dalam tim mereka untuk
memastikan bahwa semua anggota tim telah menguasai pelajaran. Selanjutnya semua murid
mengerjakan kuis mengenai materi secara sendiri-sendiri dimana saat itu mereka tidak
diperbolehkan untuk saling membantu (Slavin, 2008, p.287). Struktur tugas dalam STAD
memungkinkan murid untuk saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
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Tulisan ini merupakan laporan hasil penelitian tindakan kelas melalui strategi pembelajaran
kooperatif tipe STAD guna meningkatkan motivasi murid dalam pembelajaran matematika.

2. Metodologi Penelitian
Penelitian berlangsung di Kelas XF SMA Negeri 1 Wedi pada semester gasal tahun pelajaran
2016/2017. Murid kelas penelitian sebanyak 25 orang yang terdiri atas 11 murid laki-laki
dan 14 murid perempuan.
Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan
secara kolaboratif dan partisipatif. Kolaboratif artinya peneliti berkolaborasi atau
bekerjasama dengan guru matematika kelas X SMA N 1 Wedi Klaten. Partisipatif artinya
dalam penelitian ini memerlukan partisipasi aktif dari murid kelas XF SMA N 1 Wedi
Klaten. Penelitian bertujuan meningkatkan motivasi belajar murid melalui pembelajaran
kooperatif tipe STAD.
Desain penelitian menggunakan model Kemmis dan Taggart dengan tahapan perencanaan
(plan), tindakan (act), pengamatan (observe), dan refleksi (reflect) untuk setiap siklus.
Penelitian dilakukan melalui dua siklus yang yang ditampilkan pada gambar berikut:

Gambar 1. Desain Penelitian Tindakan Kelas.
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes dan non-tes. Teknik tes digunakan
untuk mengetahui prestasi belajar murid, sedangkan teknik non tes digunakan untuk
mengetahui tingkat motivasi murid serta untuk melihat keterlaksanaan pembelajaran.
Adapun instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yakni
Angket Motivasi Murid dalam pembelajaran matematika, Lembar Observasi Keterlaksanaan
Pembelajaran, serta Tes Evaluasi.
Skemp (1971: 133) mengungkapkan adanya dua jenis motivasi yaitu intrinsik dan ekstrinsik.
Keller (dalam Wena, 2011) mengemukakan empat indikator motivasi yakni attention
(perhatian), relevance (relevansi), confidence (keyakinan), dan satisfaction (kepuasan).
Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Skemp dan Keller tersebut, variabel motivasi
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dalam penelitian ini dikembangkan menurut klasifikasi jenisnya, kemudian ditetapkan enam
indikator yakni: kebutuhan, ketertarikan, keingintahuan, kesenangan, tujuan,
hadiah/penghargaan. Indikator-indikator tersebut, kemudian dijabarkan menjadi butir-butir
pernyataan yang tersebar dalam angket sebagaimana tabel berikut ini:
Tabel 2. Kisi-kisi Instrumen Motivasi Belajar
JENIS

Intrinsik

Ekstrinsik

INDIKATOR

NO. BUTIR

Kebutuhan

16, 17, 21, 22

Ketertarikan

11, 12, 13, 14, 15

Keingintahuan

5, 6, 18, 20

Kesenangan

1, 8, 9

Tujuan

2, 3, 4, 10

Hadiah/Penghargaan

7, 19

Angket Motivasi Murid dalam pembelajaran matematika memuat 22 butir pernyataan, terdiri
dari pernyataan positif dan pernyataan negatif serta menggunakan skala Likert. Teknik
analisa data angket dilakukan dengan memberi sekor pada setiap respon butir. Sekor untuk
respon pernyataan positif adalah sebagai berikut: skor 1 untuk jawaban STS (Sangat Tidak
Setuju), skor 2 untuk jawaban TS (Tidak Setuju), skor 3 untuk jawaban R (Ragu-ragu), skor
4 untuk jawaban S (Setuju), dan skor 5 untuk jawaban SS (Sangat Setuju).
Sedangkan pensekoran untuk respon pernyataan negatif adalah sebagai berikut: skor 5 untuk
jawaban STS (Sangat Tidak Setuju), skor 4 untuk jawaban TS (Tidak Setuju), skor 3 untuk
jawaban R (Ragu-ragu), skor 2 untuk jawaban S (Setuju), dan skor 1 untuk jawaban SS
(Sangat Setuju).
Penentukan kriteria hasil pengukurannya menggunakan klasifikasi berdasarkan rata-rata
ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal (Si) dan diperoleh interval sebagai berikut:
Tabel 3. Kriteria Motivasi Belajar Murid
No
1
2
3
4
5

Interval
Mi+1,5Si < X ≤ Mi+3Si
Mi+0,5Si < X ≤ Mi+1,5Si
Mi-0,5Si < X ≤ Mi+0,5Si
Mi-1,5Si < X ≤ Mi-0,5Si
Mi-3Si ≤ X ≤ Mi-1,5Si

Interval Skor
88 < ≤ 110
73 < ≤ 88
59 < ≤ 73
44 < ≤ 59
22 ≤ ≤ 44

Keterangan:
Mi: Mean ideal yang dapat dicapai instrument
= (skor tertinggi + skor terendah)
Si: Standar deviasi ideal yang dapat dicapai instrument
= (skor tertinggi-skor terendah)
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Data keterlaksanaan pembelajaran yang diperoleh dengan lembar observasi pelaksanaan
pembelajaran kemudian dikuantitatifkan dengan memberi nilai 1 jika terlaksana dan 0 jika
tidak terlaksana. Skor yang diperoleh selanjutnya diubah menjadi nilai persentase
keterlaksanaan pembelajaran. Adapun prestasi belajar selama penelitian tercermin dari
perolehan nilai tes. Hasil tes ditentukan berdasarkan pedoman penilaian yang telah dibuat,
kemudian dihitung nilai yang diperoleh dari masing-masing murid.
Hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu: pembelajaran matematika dengan
metode cooperative learning tipe STAD setelah berlangsung beberapa siklus akan
meningkatkan motivasi belajar matematika murid kelas XF SMA Negeri 1 Wedi Klaten
tahun pelajaran 2016/2017.
Ada Tiga Indikator atau kriteria keberhasilan tindakan dalam penelitian ini yang dirumuskan
sebagai berikut: 1) Rata-Rata motivasi belajar matematika murid secara klasikal berada pada
kategori tinggi. 2) Sebaran motivasi belajar matematika: 5 murid (20%) memiliki motivasi
belajar matematika kategori sedang, 15 orang murid (60%) memiliki motivasi belajar
matematika kategori tinggi, dan 5 orang murid (20%) memiliki motivasi belajar matematika
kategori sangat tinggi, dan tidak ada lagi murid (0%) yang memiliki motivasi belajar
matematika kategori rendah dan sangat rendah. 3) Persentase keterlaksanaan pembelajaran
dengan strategi Student Teams Achievement Division sebesar 85%.

3. Hasil Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, dengan dua kali pertemuan pada setiap
siklusnya. Setiap pertemuan dilakukan selama 2×45 menit menyesuaikan dengan jam
pelajaran matematika kelas penelitian. Pelaksanaan penelitian terlihat pada tabel berikut:
Tabel 4. Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas
Siklus

Kegiatan

Pra

Pretes dan Angket

I

Pertemuan I
Pertemuan II
Pengisian Angket

II

Pertemuan III
Pertemuan IV
Postes dan Angket

Keterangan/Materi
Data
Pra-PTK
Persamaan
Kuadrat
Data Akhir
Siklus I
Fungsi
Kuadrat
Data Akhir
Siklus II

Sejatinya terdapat tujuh pertemuan tatap muka kelas yang dilakukan. Namun hanya empat
diantaranya yang dipergunakan untuk melaksanakan pembelajaran matematika dengan
model cooperative learning tipe STAD. Tiga pertemuan sisanya dipergunakan untuk
pengambilan data: data pra-penelitian, data akhir siklus I, dan data akhir siklus II, masingmasing satu pertemuan. Data pra-penelitian telah disajikan pada tabel 1. Adapun rekapitulasi
data hasil penelitian tersaji dalam tabel berikut:
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Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Penelitian
Variabel

Motivasi

Kondisi
Awal

Target

Akhir
Siklus 1

Akhir
Siklus 2

0%

20%

3%

0%

36%

60%

37%

44%

Sedang

52%

20%

57%

56%

Rendah
Sangat
Rendah

8%

0%

3%

0%

4%

0%

0%

0%

Sedang

Tinggi

Sedang

Sedang

-

85%

55%

80%

Interval

Kriteria

88 < X ≤ 110
73 < X ≤ 88

Sangat
Tinggi
Tinggi

59 < X ≤ 73
44 < X ≤ 59
22 ≤ X ≤ 44
Klasikal

Proses
Pembelajaran

%

Deskripsi hasil penelitian tindakan kelas pada pembelajaran matematika dengan cooperative
learning tipe STAD pada siklus I dan Siklus II dapat dibaca pada uraian berikut ini:
Terjadi fluktuasi motivasi belajar murid ditinjau dari kategorinya. Pada data pra-siklus, ada 1
murid (4%) memiliki motivasi kategori sangat rendah, 2 murid (8%) memiliki motivasi
kategori rendah, 13 murid (52%) memiliki motivasi kategori sedang, dan 9 murid (36%)
memiliki motivasi kategori tinggi dan tak seorangpun yang memiliki motivasi kategori
sangat tinggi.
Keadaan ini berubah pada akhir siklus I. Tidak lagi terdapat murid yang memiliki motivasi
kategori sangat rendah, hanya 1 murid (4%) memiliki motivasi kategori rendah, 21 murid
(84%) memiliki motivasi kategori sedang, dan hanya 3 murid (12%) memiliki motivasi
kategori tinggi dan tak seorangpun yang memiliki motivasi kategori sangat tinggi. Terjadi
penurunan pada kategori tinggi dan kenaikan yang cukup signifikan pada kategori sedang.
Hal ini mungkin disebabkan karena para murid merasa belum terbiasa dengan model
cooperative learning tipe STAD yang diterapkan dalam pembelajaran.
Pada akhir siklus II, keadaan kembali berubah. Tidak lagi terdapat murid yang memiliki
motivasi kategori sangat rendah dan rendah, terdapat 14 murid (84%) memiliki motivasi
kategori sedang, dan 11 murid (12%) memiliki motivasi kategori tinggi dan tak seorangpun
yang memiliki motivasi kategori sangat tinggi. Terjadi penurunan motivasi pada kategori
sedang dan kenaikan yang cukup signifikan pada kategori tinggi. Hal ini dapat disebabkan
para murid telah terbiasa dan merasa nyaman dengan model pembelajaran yang diterapkan.
Hal yang berbeda terjadi pada keterlaksanaan proses pembelajaran dengan model
cooperative learning tipe STAD yang terus mengalami kenaikan pada tiap pertemuan. Hal ini
dapat dijelaskan sebagai berikut: oleh karena pada pertemuan 1, murid baru mengenal model
tersebut, maka sebagian besar murid merasa asing, sehingga sintaks pembelajaran tidak
terlaksana sempurna.semakin sering murid terlibatdalam model pembelajaran ini, maka
semakin banyak bagian-bagian atau komponen-komponen pembelajaran yang terlaksana.
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Meskipun hingga akhir siklus II target yang ditetapkan belum terpenuhi, namun kenaikan
skor keterlaksanaan pembelajaran ini dapat menjadi acuan bahwa model pembelajaran
kooperatif tipe STAD dapat digunakan sebagai pilihan untuk mengadakan penelitian
selanjutnya dari sudut permasalahan yang berbeda.
Dari hasil pretest dan postes belum terdapat seorang muridpun yang memenuhi KKM
(kriteria ketuntasan minimal) 75. Meski tidak menjadi target dan tujuan dalam penelitian,
secara sekilas hal ini nampak sebagai kegagalan. Akan tetapi hal ini akan menjadi bahan bagi
guru untuk melaksanakan pembelajaran remedial dan penelitian lanjutan.

4. Temuan Penelitian
Pembelajaran matematika menggunakan cooperative learning tipe STAD dapat
meningkatkan motivasi belajar murid. Murid dengan motivasi belajar yang tinggi cenderung
memiliki prestasi belajar lebih tinggi. Sebaliknya, murid dengan motivasi belajar rendah
cenderung memiliki prestasi belajar lebih rendah. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa
motivasi belajar matematika berbanding lurus dengan prestasi belajar matematika.
Pembelajaran matematika menggunakan cooperative learning tipe STAD pada siklus I tidak
berjalan sesuai dengan perencanaan. Pada pertemuan 1 dan pertemuan 2 siklus I ada
beberapa kegiatan pembelajaran yang belum terlaksana, diantaranya: kuis, peningkatan skor
pribadi dan rekognisi tim. Melalui kegiatan refleksi guru dan atau peneliti dapat mengetaui
kesalahan dan kekurangan yang terjadi untuk kemudian melakukan introspeksi dan
menyempurnakan rancangan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada pertemuan
selanjutnya. Refleksi dilakukan setiap akhir pertemuan dengan harapan keterlaksanaan
pembelajaran menjadi lebih baik. Pada akhir siklus II, persentase keterlaksanaan
pembelajaran baru mencapai 80%, yang berarti belum mencapai target yang telah ditetapkan.
Beberapa keterbatasan yang tampak dari penelitian ini, diantaranya: 1) Instrumen penelitian
belum divalidasi oleh pakar, sehingga nilai kevalidannya belum teruji. 2) Penelitian
dilakukan dalam jangka waktu lebih kurang satu bulan dan sebatas pada materi persamaan
kuadrat dan fungsi kuadrat, sehingga peningkatan motivasi murid belum dapat terdata secara
maksimal. 3) Observer dalam penelitian ini hanya satu orang sementara banyaknya murid
adalah 25 anak yang terbagi dalam 7 kelompok, jadi ada kemungkinan observasi tidak
mampu mengamati semua aktivitas dalam kelompok dan atau aktivitas pribadi murid secara
maksimal dan menyeluruh.

5. Simpulan dan Saran
Setelah menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achevement Division
(STAD) dalam 2 siklus, terjadi peningkatan skor rata-rata motivasi belajar matematika murid
kelas XF SMA Negeri 1 Wedi tahun pelajaran 2016/2017. Akan tetapi, peningkatan tersebut
bersifat fluktuatif dan belum sesuai target yang ditetapkan. Fluktuasi tersebut nampak pada
hasil pengisian angket dimana skor rata-rata motivasi pra-tindakan sebesar 68.92 turun
menjadi 68.12 pada akhir siklus I kemudian naik menjadi 72.48 pada akhir siklus II. Ratarata motivasi belajar secara klasikal masih tergolong sedang. Setelah penelitian berakhir,

437

Indonesian Digital Journal of Mathematics and Education Volume 4 Nomor 7 Tahun 2017
http://idealmathedu.p4tkmatematika.org ISSN 2407-8530

target keterlaksanaan pembelajaran model cooperative learning tipe STAD sebesar 85%
belum tercapai.
Dengan demikian pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat dijadikan bahan kajian
pendekatan pembelajaran bagi guru serta diimplementasikan di SMA Negeri 1 Wedi sebagai
alternatif metode pembelajaran matematika. Selain itu model pembelajaran tersebut dapat
dijadikan alternatif pilihan untuk mengadakan penelitian selanjutnya dari sudut
permasalahan yang berbeda.
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MENINGKATKAN HASIL BELAJAR
MATEMATIKA MATERI OPERASI HITUNG
BILANGAN BULAT MELALUI MODEL
KOOPERATIF STAD DENGAN MEDIA VIDEO
Defi Selfiana1), Edy Nurfalah2), Wendri Wiratsiwi3)
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PGSD FKIP Unirow, Tuban; deviselfiana@gmail.com
Pendidikan Matematika FKIP Unirow, Tuban, eee.edy@gmail.com
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Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peningkatan hasil
belajar siswa setelah guru menerapkan Model STAD dengan Media Video Piko Si
Kodok tentang Matriks Matematika untuk menghitung operasi bilangan bulat.
Kurangnya media yang digunakan oleh guru dalam proses belajar adalah salah satu
penyebabnya. Penelitian ini dilakukan di SDN Ngadipuro I Widang Kabupaten Tuban
tahun ajaran 2015/2016. Subyek penelitian adalah siswa kelas IV 25 siswa, 18 siswa
laki-laki dan 7 siswa perempuan. Data penelitian diperoleh melalui observasi, tes, dan
dokumentasi. Hasil pembelajaran matematika siswa melalui penerapan model STAD
dengan Media Video Piko Si Kodok pada mata pelajaran matematika materi operasi
hitung bilangan bulat siswa kelas IV semester II SDN Ngadipuro 1 Widang Kabupaten
Tuban pelajaran 2015/2016 meningkat. Hal ini didasarkan pada rasio persentase
ketuntasan klasikal siswa pada pra siklus sebesar 24% dengan rata-rata nilai kelas 59,2
dengan kategori sangat kurang, siklus pertama 52% dengan rata-rata nilai 64 dengan
kategori kurang, Siklus II sebesar 72% dengan rata-rata nilai 71,2 dengan kategori baik.,
Dan pada siklus III diperoleh sebesar 96% dengan rata-rata nilai 88,8 dengan kategori
sangat baik.
Kata Kunci. STAD, media video, hasil belajar, bilangan bulat.

1. Pendahuluan
Pembelajaran yang difokuskan pada keaktifan belajar, menekankan pada proses belajar
siswa, bukan pada proses pembelajaran itu sendiri. Misalnya terdapat seorang guru yang
menginginkan agar siswanya memahami suatu konsep. Hal yang harus dilakukan oleh guru
bukan dengan mengajarkan konsep tersebut, akan tetapi mendorong keaktifan siswa untuk
belajar melalui suatu kegiatan tertentu sehingga siswa dapat menemukan sendiri konsep
tersebut. Ketika siswa sudah dapat menemukan sendiri konsep yang diajarkan oleh gurunya,
maka siswa dapat dengan mudah mengikuti pembelajaran, dan hal demikian tentu dapat
berpengaruh terhadap prestasi belajar khususnya pada mata pelajaran matematika.
Namun pada kenyataannya hasil belajar matematika selalu berada di tingkat bawah
dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. Hal ini terbukti setelah peneliti melakukan
observasi dan wawancara dengan guru kelas yang membuktikan bahwa, persentase
ketuntasan belajar siswa pada mata pelajaran matematika siswa kelsa IV SDN Ngadipuro
1yaitu untuk siswa yang tuntas mencapai 24% dan siswa yang tidak tuntas mencapai 76%
dengan rata-rata nilai 59,2 dari nilai KKM di sekolah yaitu 70. Beberapa faktor yang
mempengaruhi masih rendahnya hasil belajar siswa diantaranya minat belajar siswa dalam
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mengikuti pelajaran di kelas masih rendah dan kurang aktifnya siswa dalam mengikuti
pembelajaran yang membuktikan bahwa motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran
masih kurang. Selain itu guru yang monoton, hanya menggunakan metode ceramah tanpa
memberi kesempatan pada siswa untuk saling berinteraksi, saling bertukar pendapat dalam
kegiatan kelompok juga menjadi salah satu faktor penyebabnya.
Guna mengatasi permasalahan di atas, khususnya dalam pembelajaran materi operasi hitung
bilangan bulat, langkah yang perlu dilakukan adalah mengupayakan agar siswa dapat dengan
mudah memahami materi tersebut. Salah satunya melalui model kooperatif STAD (Student
Teams Achievement Division ) dengan menggunakan Media Video. Media ini diharapkan
dapat memberi kesempatan siswa menemukan sendiri konsep yang dipelajari sehingga
mempermudah siswa dalam memahami isi materi serta meningkatkan keaktifan dan minat
siswa dalam mengikuti pembelajaran. , . Pembelajaran melalui model kooperatif STAD
dengan media video ini menuntut siswa untuk aktif sehingga dengan model ini siswa dengan
sendirinya akan percaya diri, meningkat kecakapan individunya, serta dapat meningkat
interaksi sosial yang terbangun dalam kelompoknya, karena siswa juga belajar bersosialisasi
dengan lingkungannya (kelompok). Dengan demikian harapannya pembelajaran akan lebih
menarik dan menyenangkan, konsep yang diterima akan lebih bermakna dan bertahan lama
dalam ingatan siswa sehingga hasil belajar siswa juga menjadi lebih baik.

2. Kajian Literatur
2.1. Pembelajaran Kooperatif STAD (Student Teams Achievement Division)
Menurut Rusman (2012:214), STAD adalah salah satu model pembelajaran kooperatif
dengan sintaks pengarahan buat kelompok heterogen 4-5 orang yang mewakili siswa dengan
tingkat kemampuan dan jenis kelamin yang berbeda. Guru memberikan pembelajaran
selanjutnya siswa bekerja dalam kelompoknya masing-masing untuk memastikan bahwa
semua anggota kelompok telah menguasai pelajaran yang telah diberikan. Kemudian siswa
mengerjakan tes atau materi yang diberikan dan mereka harus mengerjakan sendiri tanpa
bantuan dari orang lain.
Kurniasih & Berlin (2016:89), mendefinisikan model pembelajaran STAD adalah model
pembelajaran dimana siswa dalam satu kelas tertentu dipecah menjadi kelompok dengan
anggota 4 sampai 5 orang, usahakan setiap kelompok beranggotakan secara heterogen, terdiri
atas laki-laki dan perempuan, berasal dari berbagai suku, serta memiliki kemampuan tinggi,
sedang dan rendah. Anggota tim menggunakan lembar kegiatan atau perangkat pembelajaran
yang lain untuk menuntaskan materi pelajarannya dan kemudian saling membantu satu sama
lain untuk memahami bahan pelajaran melalui diskusi dan kuis.
Menurut Trianto (2007:52), pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan model
pembelajaran yang menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap
kelompok 4 samapai 5 orang siswa secara heterogen. Diawali dengan penyampaian tujuan
pembelajaran, menyampaikan materi, kegiatan kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok.
Berdasarkan beberapa definisi di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran
kooperatif tipe STAD merupakan pembelajaran dimana pada penerapannya siswa
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ditempatkan dalam tim belajar yang beranggotakan 4-5 orang yang berbeda, baik menurut
tingkat prestasi, jenis kelamin, kelompok ras/etnis, atau kelompok sosial lainnya.
Kelebihan Model Pembelajaran Kooperatif STAD
Menurut Kurniasih & Berlin (2016: 22) pembelajaran kooperatif tipe STAD mempunyai
beberapa kelebihan antara lain sebagai berikut.
a. Dalam kelompok, siswa dituntut untuk aktif sehingga dengan model ini siswa
dengan sendirinya akan percaya diri dan meningkat kecakapan individunya.
b. Terjadi interaksi sosial yang terbangun dalam kelompok, dengan sendirinya siswa
belajar dalam bersosialisasi dengan lingkungannya (kelompok).
c. Dengan kelompok yang ada, siswa diajarkan untuk membangun komitmen dalam
mengembangkan kelompoknya.
d. Mengajarkan untuk menghargai orang lain dan saling percaya.
e. Dalam kelompok siswa diajarkan untuk saling mengerti dengan materi yang ada,
sehingga siswa saling memberi tahu dan mengurangi sifat kompetitif .
Berdasarkan kelebihan model pembelajaran kooperatif STAD tersebut, peneliti dapat
menyimpulkan bahwa model pembelajaran STAD sangat bermanfaat bagi guru karena
dengan model ini siswa dituntut untuk aktif serta terjadi interaksi sosial yang terbangun
dalam kelompok, sehingga siswa diajarkan untuk membangun komitmen dalam
mengembangkan kelompoknya.
Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD
Menurut Rusman (2012: 215) langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pembelajaran
STAD adalah:
a. menyampaikan tujuan dan motivasi
b. pPembagian kelompok
c. presentasi dari guru
d. kegiatan belajar dalam tim (kerja tim)
e. kuis (evaluasi)
f. penghargaan prestasi tim
Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa gagasan utama dibalik model
STAD adalah memotivasi para siswa untuk saling mendorong dan membantu satu sama lain
dalam menguasai materi dan keterampilan-keterampilan yang disajikan oleh guru. Jika para
siswa menginginkan agar kelompok mereka memperoleh penghargaan, mereka harus
membantu teman sekelompoknya mempelajari materi yang diberikan. Mereka harus
mendorong teman mereka untuk melakukan yang terbaik dan menyatakan suatu norma
bahwa belajar itu merupakan suatu yang penting, berharga dan menyenangkan.

2.2. Media Video
2.2.1 Pengertian Media Pembelajaran
Menurut Hermawan (2014: 11, 22) media pembelajaran adalah perantara yang digunakan
guru (sumber pesan) untuk menyampaikan pesan kepada siswa (penerima pesan). Agar
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pembelajaran berlangsung efektif, guru hendaknya menyiapkan dan menggunakan media
pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien.
Sedangkan menurut Miarso, (dalam Hermawan, 2014: 11.22) media pembelajaran adalah
segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran,
perasaan, perhatian dan kemauan pebelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses
belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali.
Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah
saluran yang digunakan guru untuk menyampaikan pesan pembelajaran kepada siswa agar
pesan tersebut dapat diserap dengan cepat dan tepat.
2.2.2 Manfaat Media Pembelajaran
Hermawan (2014:11.23) menyebutkan manfaat media pembalajaran sebagai berikut.
a. Membangkitkan motivasi belajar siswa.
b. Membantu meningkatkan pemahaman.
c. Menyediakan berbagai pengalaman belajar.
d. Mendorong siswa terlibat aktif dalam pembelajaran.
e. Menghadirkan objek-objek yang berbahaya atau sukar ke dalam kelas.
f. Menampilkan objek-objek yang terlalu besar atau terlalu kecil.
g. Memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau terlalu lambat.
Berdasarkan hal tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada banyak manfaat dari
media pembelajaran yang dapat membantu guru dalam proses pembelajaran karena dengan
adanya media pembelajaran dapat memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan
memudahkan siswa dalam menyerap materi yang disampaikan sehingga tujuan yang
diharapkan dapat tercapai.
2.2.3 Media Video Piko Si Kodok
Media Piko Si Kodok merupakan salah satu jenis media audiovisual Video ini menerangkan
tentang materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat melalui Si Piko, kodok yang
berada dalam video pembelajaran yang suka melompota-lompat. Dalam video yang
berdurasi 9 menit 15 detik tersebut terdapat atauran aturan yang diterapkan oleh Si Piko.
Video ini menampilkan beberapa soal yang nantinya akan dicari hasilnya.

2.3. Hasil Belajar
2.3.1 Pengertian Hasil Belajar
Sudjana (2011: 3), mendefinisikan hasil belajar peserta didik pada hakikatnya adalah
perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup
bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Susanto (2012: 5) juga menyebutkan hasil belajar
merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek
kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Adapun menurut
Sudjana (2011: 22), hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki setelah ia
menerima pengalaman belajarnya.
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Berdasarkan beberapa pengertian hasil belajar di atas, disimpulkan bahwa hasil belajar
adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman
belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup aspek kognitif, afektif, dan
psikomotorik. Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk
mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan tingkat kemampuan peserta didik
dalam mencapai tujuan pembelajaran.

2.3.2 Klasifikasi Hasil Belajar
Bloom (dalam Sugiarto, 2011: 22) berpendapat bahwa klasifikasi hasil belajar secara garis
besar dibagi menjadi tiga ranah, yakni:
a. ranah kognitif: dalam ranah kognitif berkenaan dengan hasil intelektual yang terdiri dari
enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan
evaluasi, b. ranah afektif: dalam ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima
aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi, c.
ranah psikomotor: dalam ranah psikomotor berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan
kemampuan bertindak. Adapun dari ketiga ranah tersebut, yang dipakai peneliti dalam
penilaian hasil belajar adalah ranah kognitif karena berkaitan dengan kemampuan para siswa
dalam menguasai isi bahan pengajaran.

2.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar
Menurut Waliman (dalam Susanto, 2012: 12), hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik
merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor sebagai berikut.
a. Faktor Internal
Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri peserta didik, yang
mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor internal ini meliputi: kecerdasan, minat dan
perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan
kesehatan.
b. Faktor Eksternal
Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang mempengaruhi
hasil belajar yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Keadaan keluarga berpengaruh
terhadap hasil belajar siswa. Keluarga yang morat-marit keadaan ekonominya, pertengkaran
suami istri, perhatian orang tua yang kurang terhadap anak, sehingga kebiasaan sehari-hari
berprilaku yang kurang baik dari orang tua dalam kehidupan sehari-hari berpengaruh dalam
hasil belajar peserta didik.
Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa selama
mengikuti pembelajaran dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal dimana faktor
internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik sedangkan faktor eksternal
adalah faktor yang berasal dari luar diri peserta didik.

3. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas
(Classroom Action Research) yang bertujuan pada upaya perbaikan atau peningkatan
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kualitas pembelajaran. Menurut Wardhani & Kuswaya (2011: 131), ada beberapa manfaat
PTK yaitu:
1. membantu guru dalam memperbaiki proses pembelajaran
2. memungkinkan guru secara aktif mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan
3. meningkatkan proses dan hasil belajar siswa
4. membantu sekolah untuk berkembang karena adanya peningkatan atau kemajuan pada
diri guru dan pendidik di sekolah tersebut.
Rancangan penelitian tindakan kelas yang dikembangkan yaitu model Kemmis dan Mc.
Taggart yang di dalamnya terdapat empat tahapan yang dilakukan, yaitu: 1. Perencanaan, 2.
Tindakan, 3. Pengamatan dan 4. Refleksi serta perencanaan kembali untuk memperbaiki
proses pembelajaran selanjutnya.
Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Ngadipuro 1 Kecamatan
Widang Kabupaten Tuban, tahun pelajaran 2015/2016 sebanyak 25 siswa. dengan 18 siswa
laki-laki dan 7 siswa perempuan.
Penelitian ini menggunakan data hasil belajar, tes dan lain-lain, sehingga peneliti
menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut.
1) Observasi
Observasi (pengamatan), untuk mengukur aktivitas siswa dan aktivitas guru saat
pembelajaran. Selain itu observasi dapat mengukur, menilai hasil dan proses pembelajaran.
Lembar observasi diisi oleh pengamat.
2) Tes
Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur
keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang di miliki oleh individu
atau kelompok. Lembar tes digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa setelah
mengikuti proses pembelajaran yang menerapkan model STAD dengan media video Piko Si
kodok. Jenis tes yang digunakan oleh peneliti adalah tes tertulis yang dibagikan kepada
setiap siswa untuk diisi sesuai kemampuannya setelah pembelajaran berlangsung.
3) Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berupa tulisan,
gambar atau data-data lainnya. Dokumentasi dalam penelitian ini untuk mendukung hasil
observasi dan tes.

4. Hasil Dan Pembahasan
Penggunaan model pembelajaran tipe STAD dalam pembelajaran sangat menyenangkan bagi
siswa dan menjadikan siswa semakin aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Hal
ini terbukti dari hasil observasi yang menunjukkan bahwa aktivitas siswa selama proses
pembelajaran yang ada di kelas IV SDN Ngadipuro 1 mengalami peningkatan pada tiap
siklus hingga mencapai persentase ketuntasan yang diinginkan, sebagaimana ditunjukkan
oleh gambar 4.1.
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Persentase Aktivitas
Siswa
100.00%
54.85%

67.85%

89%

50.00%

0.00%
Siklus I Siklus II Siklus III
Persentase Aktivitas Siswa

Gambar 4.1 Hasil Obsevasi Aktivitas Siswa Siklus I, Siklus II dan Siklus III

Pada hasil observasi yang dilakukan guru pada tiap siklus, terlihat pada siklus I memperoleh
persentase sebesar 54,85% kemudian pada siklus II memperoleh persentase 67,85%,
mengalami peningkatan sebesar 13% pada siklus III memperoleh persentase 89,19%
mengalami peningkatan sebesar 21,34%. Pada tahap refleksi, diadakan refleksi terhadap
pelaksanaan setiap siklus dengan berpatokan pada nilai hasil belajar, serta pengamatan
terhadap aktivitas guru dan siswa, dengan memperhatikan kritik dan saran dari pengamat.
Di samping itu, penggunaan model pembelajaran STAD menjadikan siswa lebih mudah
untuk belajar, sehingga hasil belajar siswa juga meningkat dibandingkan sebelumnya.
Berdasar data yang diperoleh menunjukkan bahwa hasil belajar dari keseluruhan siswa
kelas IV SDN Ngadipuro I mengalami peningkatan nilai dan kenaikan persentase ketuntasan
sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.1..
Tabel 4.1 Deskripsi hasil belajar siswa

Rata-rata
Persentase
Ketuntasan

Nilai tes hasil belajar siswa
Pra
Siklus I Siklus II Siklus III
tindakan
59,2
64
71,2
88,8
24%

52%

72%

96%

Ketuntasan belajar siswa secara klasikal pada setiap siklus dapat diamati pada Gambar 4.2
berikut.
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Nilai Hasil Belajar
150.00%
100.00%

50.00%

52.00%

72%

96.00%

24.00%

0.00%
Pra Siklus I Siklus II Siklus III
Siklus
Nilai Hasil Belajar

Gambar 4.2 Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Pra Siklus, Siklus I, Siklus II dan Siklus III

Pada tes yang dilakukan di akhir pembelajaran, diperoleh nilai hasil belajar pada pra siklus
rata-rata sebesar 59,2 dengan persentase sebesar 24%, kemudian pada siklus I rata-rata nilai
hasil belajar siswa sebesar 64 dengan persentase 52%, mengalami peningkatan sebesar 7,2%
pada siklus II dengan rata-rata 71,2 dengan persentase 72% mengalami peningkatan 17,6%
pada siklus III dengan rata-rata nilai hasil belajar siswa 88,8 dengan persentase 96% . Pada
tahap refleksi, diadakan refleksi terhadap pelaksanaan setiap siklus dengan berpatokan pada
hasil ketuntasan nilai hasil belajar siswa.
5.

Kesimpulan

Hasil belajar siswa dengan diterapkannya Model STAD menggunakan media video Piko Si
Kodok pada mata pelajaran Matematika materi pokok Operasi Hitung Bilangan Bulat Siswa
Kelas IV Semester II SDN Ngadipuro 1 Kecamatan Widang Kabupaten Tuban Tahun
Pelajaran 2015/2016 mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat diketahui dari persentase
ketuntasan klasikal hasil belajar siswa pada pra siklus sebesar 24% dengan rata-rata nilai
kelas 59,2 dengan kategori sangat kurang, siklus I sebesar 52% dengan rata-rata nilai kelas
64 dengan kategori kurang, siklus II sebesar 72% dengan rata-rata nilai kelas 71,2 dengan
kategori baik, sebesar 96% dengan rata-rata nilai kelas 88,8 dengan kategori sangat baik.
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PENERAPAN ALAT PERAGA
INTEGER MULTIPLICATION BOARD
UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR
PERKALIAN BILANGAN BULAT
KELAS IVA SDN KALIWLINGI 02
Nurohim
SD Negeri Kaliwlingi 02, Kabupaten Brebes; nurohim.spd.sd@gmail.com

Abstrak. Pembelajaran Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang
mempunyai ciri khas yang unik. Dalam pembelajarannya, matematika selalu berkaitan
dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran matematika akan lebih
menyenangkan ketika mampu mengubah cara berpikir peserta didik dari bersifat abstrak
ke konkret. Salah satu caranya yaitu dengan penerapan alat peraga Integer
Multiplication Board pada peserta didik kelas IVA SDN Kaliwlingi 02. Penelitian dan
pengembangan inovasi pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan
hasil belajar matematika. Selain itu, media pembelajaran ini bertujuan untuk membantu
memudahkan peserta didik dalam memahami perkalian bilangan bulat, baik positif
maupun negatif. Dengan media ini, perkalian bilangan bulat dalam bentuk abstrak
diubah menjadi bentuk konkret dan pada hasil akhirnya diubah kembali ke bentuk
abstrak. Dari hasil penggunaan alat peraga Integer Multiplication Board menunjukkan
peningkatan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari hasil
ketuntasan belajar mencapai 60% pada siklus I dan pada siklus II naik menjadi 84%.
Selain itu, aspek afektif dan psikomotorik anak selama pembelajaran mengalami
peningkatan yang pesat. Hal ini dapat dilihat dari hasil lembar pengamatan peserta
didik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penerapan alat peraga Integer
Multiplication Board mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik.
Kata Kunci. motivasi, hasil belajar, Integer Multiplication Board

1. Pendahuluan
Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada
suatu lingkungan belajar (Republik Indonesia, 2003). Proses interaksi antara peserta didik
dengan pendidik akan lebih bermakna ketika terjadi korelasi yang baik antara satu dengan
yang lainnya. Hubungan tersebut akan lebih mudah dipahami manakala dibarengi dengan
sumber belajar yang sesuai dengan karakter dan kondisi peserta didik. Sumber belajar yang
dimaksud yaitu berupa buku mata pelajaran, buku penunjang, alat peraga, maupun yang
lainnya.
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang membutuhkan alat peraga dalam
pembelajarannya. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang mempunyai ciri
khas dan unik dalam pembelajarannya. Di dalam pembelajaran matematika terkandung
berbagai macam teka-teki karena dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan
matematika tidak hanya dengan satu cara saja, melainkan dapat dilakukan dalam berbagai
macam cara. Hal ini sebagai bukti bahwa matematika merupakan salah satu mata pelajaran
yang menarik bagi peserta didik. Selain itu, dalam pembelajaran matematika dapat disisipi
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permainan yang menunjang keberhasilan peserta didik dalam belajar. Salah satu faktor
penunjang keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran yaitu tersedianya alat peraga yang
mendukung pembelajaran dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi peserta didik. Dengan
alat peraga pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mudah memahami materi yang
dibelajarkan oleh guru.
Selain alat peraga, pembelajaran matematika seharusnya juga dapat dilaksanakan dengan
berbagai macam model pembelajaran. Hal ini untuk mewujudkan pembelajaran yang holistik
(menyeluruh) dalam kurikulum 2013 sehingga ketiga aspek penilaian (aspek sikap,
pengetahuan, dan keterampilan) mampu dimunculkan. Dengan penerapan model
pembelajaran tersebut, diharapkan akan terwujud pembelajaran PAIKEM (pembelajaran
aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan). Model pembelajaran yang digunakan
harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik, tidak asal dalam penggunaannya. Hal ini
akan berimbas pada keberhasilan belajar peserta didik.
Dalam kenyataannya, masih banyak sekolah yang menerapkan pembelajaran konvensional
dimana guru merupakan satu-satunya pusat sumber belajar selain buku mata pelajaran. Guru
juga masih mendominasi sebagai pusat informasi bagi peserta didik. Hal ini mematikan daya
kreasi peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliknya.
Selain itu, peserta didik hanya menerima materi yang berasal dari gurunya saja tanpa ada
kreativitas mencari sumber belajar lainnya.
Selain itu, pembelajaran yang terjadi di dalam kelas biasanya dilakukan secara monoton.
Guru hanya menggunakan metode ceramah saja. Hal ini yang menyebabkan peserta didik
merasa bosan terhadap pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Peserta didik sering
terbawa suasana mengantuk karena mereka hanya duduk manis mendengarkan apa saja yang
disampaikan oleh guru. Ketika guru menggunakan alat peraganya pun tidak disesuaikan
dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Hal ini menambah kebosanan peserta didik
bahkan menjadikan malas untuk belajar karena tidak ada kreativitas dalam pembelajaran.
Akibatnya, pembelajaran yang berlangsung tidak berhasil sebagaimana yang direncanakan
sebelumnya. Hal demikian juga terjadi pada kelas IVA SDN Kaliwlingi 02. Berdasarkan
analisis, hasil belajar peserta didik kelas IVA SDN Kaliwlingi 02 pada materi perkalian
bilangan bulat masih sangat jauh dari kriteria berhasil dalam pembelajaran. Dari 25 peserta
didik, hanya ada 8 peserta didik atau sekitar 32% yang tuntas KKM, sedangkan 17 peserta
didik lainnya atau sekitar 68% masih di bawah KKM (belum tuntas). Adapun KKM dari
materi tersebut adalah 70. Selain itu dari hasil analisis lembar pengamatan/observasi dan
wawancara, tingkat keterampilan peserta didik masih rendah. Mereka hanya duduk diam
manis mendengarkan ceramah guru sampai habis materi. Bahkan, beberapa peserta didik
mengantuk di dalam kelas. Mereka mengantuk dalam kelas karena pembelajaran yang
berlangsung kurang menarik dan membosankan. Sikap peserta didik pun masih kurang
bersemangat saat pembelajaran. Bahkan ketika guru memberikan soal untuk dikerjakan di
depan kelas, peserta didik tidak berani untuk mengerjakan di papan tulis. Dari ketiga aspek
penilaian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang telah berlangsung belum berhasil.
Melihat ketidakberhasilan dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan, maka dapat
diidentifikasikan masalahnya yaitu bahwa pembelajaran yang dilaksanakan belum dapat
meningkatkan motivasi peserta didik serta hasil belajarnya masih banyak yang berada di
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bawah KKM. Oleh karena itu, dirumuskanlah permasalahannya, yakni bagaimana penerapan
alat peraga Integer Multiplication Board untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar
peserta didik kelas IVA SD Negeri Kaliwlingi 02? Dan sejauhmanakah pengaruh alat peraga
Integer Multiplication Board terhadap peningkatan motivasi dan hasil belajar peserta didik
kelas IVA SD Negeri Kaliwlingi 02?
Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni untuk mengetahui
cara penerapan alat peraga Integer Multiplication Board dalam meningkatkan motivasi dan
hasil belajar peserta didik kelas IVA SD Negeri Kaliwlingi 02 dan untuk mengevaluasi
sejauh mana alat peraga Integer Multiplication Board efektif dalam meningkatkan hasil
belajar materi perkalian bilangan bulat pada peserta didik kelas IVA SDN Kaliwlingi 02.
Adapun manfaat dari penelitian tindakan kelas ini yaitu bagi peserta didik kelas IVA SDN
Kaliwlingi 02, diharapkan mampu memberi manfaat dan mempermudah peserta didik dalam
memahami perkalian bilangan bulat dua bilangan; meningkatkan hasil belajar peserta didik
baik pada aspek afektif, pengetahuan, maupun keterampilan. Manfaat bagi guru, sebagai
langkah awal untuk memotivasi guru dalam memunculkan ide pembuatan inovasi
pembelajaran dalam pendidikan pada umumnya dan matematika pada umumnya. Bagi
sekolah, penelitian ini sebagai acuan untuk mengembangkan pembelajaran yang relevan dan
pelengkap pustaka sebagai sumber bacaan sekolah. Bagi dunia pendidikan matematika,
diharapkan mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang dan sebagai rujukan untuk
melaksanakan penelitian selanjutnya yang relevan.

2. Landasan Teori
2.1 Pembelajaran Matematika
Dalam laporan penelitian Mutribah (2017) disebutkan bahwa ilmu matematika merupakan
suatu ilmu yang memiliki ide abstrak yang memiliki simbol-simbol tertentu. Oleh karena itu,
dalam pembelajaran matematika segala konsep-konsep matematika harus dipahami terlebih
dahulu sebelum memanipulasi simbol-simbol tersebut. Seseorang akan lebih mudah
memahami konsep matematika apabila sebelumnya ia telah mempelajari konsep dasarnya.
Hal ini berimbas pada kemudahan seseorang dalam memahami materi matematika yang
disampaikan dalam pembelajaran. Jadi, pada intinya bahwa seseorang yang mempelajari
konsep matematika akan mempengaruhi dalam pembelajaran yang akan diterima
selanjutnya. Hal ini terjadi karena antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dalam
matematika saling berkaitan dan mempunyai hubungan yang sangat erat. Keberhasilan
pembelajaran konsep yang satu dipengaruhi oleh konsep pada pembelajaran sebelumnya.
“Bilangan adalah satuan dalam sistematis yang abstrak dan dapat diunitkan, ditambah, atau
dikalikan” (KBBI, 2017). Dalam sumber lain dinyatakan bahwa “bilangan adalah sebuah
simbol yang digunakan untuk menyatakan kuantitas (jumlah), menghitung, membandingkan,
mengukur, dan mentransfer data” (Sulaiman, 2012:1). Dengan bilangan, kita akan mudah
dalam menyatakan jumlah suatu benda ataupun satuan melalui berbagai macam operasi
hitung bilangan. Selain itu dengan adanya bilangan, manusia tidak akan mengalami kesulitan
dalam kehidupan sehari-hari terutama yang berkaitan kuantitas maupun kualitas.
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Ada beberapa macam bilangan yang kita kenal, diantaranya bilangan bulat, bilangan
pecahan, bilangan asli, bilangan prima, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini yang akan
dibahas adalah bilangan bulat. Adapun pengertian bilangan bulat yaitu bilangan yang terdiri
atas bilangan bulat positif (seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ...), bilangan nol (0), serta
bilangan bulat negatif (seperti -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, ...). Jadi, “bilangan bulat
adalah bilangan yang meliputi bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif
{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...}” (Muhsin, 2012:3). Dengan demikian, bilangan yang
terdapat/mempunyai titik atau koma bukan termasuk pada golongan bilangan bulat. Hal ini
karena bilangan tersebut berupa pecahan sehingga kategorinya termasuk pada bilangan
pecahan. Selain itu, bilangan bulat juga dapat dikatakan sebagai suatu simbol yang sistematis
yang terdiri dari bilangan positif, bilangan netral, dan bilangan negatif yang memiliki satuan
yang baku.
Dalam Muhsetyo, dkk (2009) dijelaskan bahwa pada bilangan bulat terdapat empat macam
operasi hitung bilangan, yakni penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.
Keempat operasi hitung bilangan bulat mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama
lain. Bahkan kita sering menemukan soal operasi hitung yang mengkolaborasikan antarsatu
dengan lainnya, seperti operasi hitung perkalian dengan penjumlahan, penjumlahan dengan
pengurangan, perkalian dengan pembagian, dan lain-lain. Selain itu, setiap operasi hitung
bilangan bulat mempunyai ciri khas karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Namun
berkaitan dengan alat peraga yang akan dibahas, hanya operasi perkalian saja yang akan
diulas dalam pembahasan.

2.2 Hakikat Motivasi
Menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono dalam laporan penelitian Purwaji (2017),
motivasi dinyatakan sebagai faktor batin yang berfungsi menimbulkan, mendasari, dan
mengarahkan timbulnya suatu perilaku. Motivasi dalam diri seseorang dapat menentukan
baik atau tidaknya dalam mencapai suatu usaha tujuan tertentu. Semakin besar motivasi
seseorang untuk melakukan sesuatu, semakin besar pula kesempatan seseorang untuk
mencapai kesuksesan atas usahanya tersebut. Seorang peserta didik yang memiliki motivasi
yang tinggi dalam dirinya akan melaksanakan pembelajaran dengan sungguh-sungguh,
penuh semangat, dan penuh gairah untuk meraih apa yang dicita-citakan. Akan tetapi peserta
didik yang rendah motivasinya, saat pembelajaran akan kurang aktif, mengantuk (misalnya
dikarenakan pembelajaran yang kurang menarik dan membosankan), tidak memperhatikan
penjelasan materi, bahkan ada peserta didik yang tidak mau mengerjakan soal yang diberikan
oleh pendidik/peneliti. Di lain pihak, motivasi peserta didik untuk belajar lebih giat dapat
terbentuk salah satunya karena nilai/hasil belajar yang kurang memuaskan sehingga
memunculkan motivasi dari dalam dirinya sendiri.

2.3 Hakikat Hasil Belajar
Dalam Anni (2006) disebutkan bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku atau sikap
yang didapatkan seseorang setelah mengalami aktivitas pembelajaran. Aspek perubahan
perilaku pada diri seseorang tergantung pada apa saja yang dipelajari oleh pembelajar, dalam
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hal ini adalah peserta didik. Oleh karena itu, dalam pembelajaran biasanya dirumuskan
tujuan pembelajaran yang dimaksudkan sebagai acuan/indikator terhadap tingkat
ketercapaian/keberhasilan dalam pembelajaran.
Menurut Sudjana (2001), sebuah perubahan sebagai hasil proses belajar terdiri atas berbagai
macam, diantaranya pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan,
kecakapan dan kemampuan, daya reaksi, daya penerima, dan lain-lain. Perubahan sebagai
hasil proses belajar pada individu mencakup tiga aspek, yakni ranah afektif, ranah kognitif,
dan ranah psikomotorik. Berdasarkan itulah diharapkan dalam pembelajaran yang telah
dilaksanakan memuat tiga aspek dalam penilaiannya.

2.4 Alat Peraga Pembelajaran
Menurut Ahmad D. Marimba (Djamarah, 1996: 54), alat peraga pembelajaran adalah segala
sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Sebagai segala
sesuatu yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran, alat peraga mempunyai
fungsi yaitu sebagai perlengkapan, sebagai alat bantu dalam mempermudah usaha mencapai
tujuan, dan alat sebagai tujuan.
Menurut pendapat Sobel dan Maletsky (2004: 67), dalam penggunaan alat media
pembelajaran atau alat peraga harus dapat membawa peserta didik ke dalam suasana yang
nyata/konkret seperti pada aslinya sehingga ia mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan
sehari-hari dan juga mendorong motivasi peserta didik dalam pembelajaran serta dapat
meningkatkan minat belajar peserta didik dalam menghadapi persoalan yang dihadapinya
dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya alat peraga ini, peserta didik diharapkan
mampu terlibat secara aktif dalam pembelajaran sehingga menjadi subjek belajar yang aktif
dan tidak hanya menjadi penonton pasif yang hanya duduk diam saja.
Dari pendapat para ahli tersebut maka dapat disimpukan bahwa yang disebut alat peraga
yaitu alat untuk menerangkan atau mewujudkan konsep matematika. Alat peraga sendiri
merupakan seperangkat atau salah satu benda konkret yang dibuat, dihimpun, atau disusun
secara sengaja, dan dipergunakan untuk membantu menanamkan atau mengembangkan
konsep-konsep dan prinsip-prinsip dalam matematika. Dengan menggunakan alat peraga di
dalam pembelajaran berarti memberikan pengalaman belajar kepada siswa mulai dari sesuatu
yang konkret menuju sesuatu yang abstrak (Sriyono,1992:124). Dengan alat peraga,
seseorang dapat belajar dengan mengamati secara langsung bahkan menggunakannya
sendiri.
Mengapa digunakan alat peraga? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, di bawah ini
dikemukakan alasan-alasan digunakannya alat peraga sebagai alat bantu dalam pembelajaran
matematika menurut Nasution (2000: 98).
a.
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Menengah Pertama akan membingungkannya karena perkembangan pemikiran dan
penalarannya yang belum matang.
Dengan alat peraga, siswa lebih menghayati matematika secara nyata berdasarkan fakta
yang jelas dapat dilihatnya sehingga siswa lebih mudah mengerti dan memahaminya.
Bagi guru, alat peraga dapat sebagai alat mengevaluasi terhadap kecakapan siswasiswanya dalam menerima pelajaran matematika yang ia berikan.
Menambah kegiatan belajar siswa
Menghemat waktu belajar.
Hasil belajar lebih permanen dan mantap.
Membantu siswa yang ketinggalan dalam pelajaran.
Membangkitkan minat, perhatian, serta motivasi pada siswa.

Alat peraga secara umum mempunyai fungsi mengatasi hambatan dalam berkomunikasi,
keterbatasan fisik dalam kelas, sikap pasif anak, serta mempersamakan pengamatannya.
Secara terperinci, fungsi alat peraga antara lain dapat:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

membangkitkan motivasi/kegairahan dalam belajar,
memberikan kejelasan,
memberikan rangsangan,
memberikan dasar pengalaman konkret dari pemikiran dengan pengertian abstrak,
mempersamakan pengalaman,
memungkinkan belajar sendiri-sendiri, menurut kemampuan dan minat anak, serta
memungkinkan interaksi yang lebih langsung atau feedback dengan segera.

2.5 Integer Multiplication Board
Integer Multiplication Board merupakan salah satu alat peraga matematika yang dapat
membantu atau memudahkan peserta didik dalam melakukan operasi perkalian bilangan
bulat, baik bilangan positif maupun negatif. Alat peraga ini merupakan hasil dari
pengembangan atau modifikasi alat peraga yang sudah ada yakni TAKALTAR/
TAKALINTAR (Tabel Perkalian Pintar). Namun, TAKALTAR/TAKALINTAR hanya
berlaku pada perkalian bilangan bulat positif saja. Walaupun berupa pengembangan atau
modifikasi, alat peraga ini mempunyai fungsi yang lebih dari sebelumnya. Integer
Multiplication Board memberikan berbagai penambahan fungsi serta yang paling penting
adalah alat peraga ini mengubah dari soal yang berbentuk abstrak kemudian diubah menjadi
konkret. Pada hasil akhirnya, soal perkalian bilangan bulat diubah kembali menjadi bentuk
abstrak. Jadi, pada intinya alat peraga ini memadukan konsep abstrak dengan konsep
konkret.
Pengembangan atau modifikasi dari alat peraga ini berawal dari kesulitan peserta didik
ketika belajar operasi perkalian bilangan bulat. Hal ini dilihat dari hasil belajar sebelumnya
pada peserta didik kelas IVA tentang bilangan bulat yang masih di bawah KKM, yakni
hanya 32% peserta didik yang tuntas. Dimulai dari itulah dibuatlah alat peraga yang berupa
inovasi pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam memahami perkalian bilangan
bulat, baik bilangan positif maupun bilangan negatif. Pengembangan inovasi pembelajaran
ini bertujuan agar lebih mempermudah peserta didik dalam memahami operasi perkalian
bilangan bulat.
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3. Metodologi penelitian
Jenis laporan penelitian yang telah dilaksanakan adalah penelitian tindakan kelas. Subjek dan
setting penelitian ini adalah peserta didik kelas IVA Sekolah Dasar Negeri Kaliwlingi 02
Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 25
peserta didik yang terdiri dari 17 putra dan 8 putri. Objek penelitian ini berupa peningkatan
motivasi dan hasil belajar peserta didik pada materi perkalian bilangan bulat dengan
menggunakan alat peraga Integer Multiplication Board.
Desain penelitiannya menggunakan model Kurt Lewin. Adapun pelaksanaan penelitian
dilakukan sebanyak dua siklus. Siklus I terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan
refleksi. Pada siklus I, pembelajaran berlangsung sebanyak 3 pertemuan. Hal ini sebagai tahap
pengenalan konsep alat peraga Integer Multiplication Board, cara menggunakannya, dan lainlain. Hasil belajar peserta didik dan hasil pengamatan pada siklus I dijadikan sebagai dasar
untuk pelaksanaan pada siklus II. Pada siklus II juga terdiri atas perencanaan, pelaksanaan,
pengamatan, dan refleksi. Perencanaan dan pelaksanaan pada siklus II berbeda dengan siklus I.
Perbedaannya pada tingkat kesulitan perkaliannya. Pada siklus I menjelaskan perkalian
bilangan bulat dua bilangan antara bilangan yang terdiri dari satu angka dengan dua angka dan
perkalian dua bilangan antara dua angka dengan dua angka. Adapun pada siklus II menjelaskan
perkalian bilangan bulat antara dua bilangan yang terdiri dari dua angka dengan tiga angka,
tiga angka dengan tiga angka, tiga angka dengan empat angka, bahkan empat angka dengan
empat angka. Pada siklus II, pembelajaran berlangsung sebanyak 3 pertemuan.

4. Hasil dan Pembahasan
Alat peraga Integer Multiplication Board sangat cocok digunakan bagi peserta didik yang
baru mengenal pada perkalian antardua bilangan, baik satuan dengan puluhan, puluhan
dengan puluhan, satuan dengan ratusan, ratusan dengan ratusan, maupun yang lainnya. Oleh
karena itu, alat peraga ini baik bagi peserta didik kelas 3 dan 4. Diharapkan dengan
penggunaan alat peraga ini, peserta didik akan mudah dalam mengoperasikan perkalian
bilangan bulat, baik bilangan bulat positif maupun negatif.

Gambar 1. Papan alat peraga
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Gambar 2. Kartu bilangan

Gambar 3. Stik dan bola

Adapun cara menggunakan alat peraga Integer Multiplication Board sebagai berikut.
Misalkan akan dilakukan perkalian 14 × 27. Ambil kartu bilangan 1 dan 4, dan letakkan pada
kotak paling atas sebelah kanan. Kemudian, ambil kembali kartu bilangan 2 dan 7, lalu
letakkan pada kotak sebelah kanan dan urutkan dari atas (kartu bilangan 2 diletakkan di atas
kartu bilangan 7). Perhatikan pada kotak yang diberi garis diagonal membagi menjadi dua,
pertama sebagai puluhan dan kedua sebagai satuan. Kotak inilah sebagai tempat hasil dari
perkalian kedua bilangan tersebut. Perhatikan uraian perkalian berikut!
4 × 2 = 8, maka ambil stik sebanyak delapan dan masukkan pada wadah satuan (sebelah
kanan)
1 × 2 = 2, maka ambil stik sebanyak 2 buah dan masukkan pada wadah satuan (sebelah
kanan)
4 × 7 = 28, maka ambil stik sebanyak 2 buah dan masukkan pada wadah puluhan (sebelah
kiri), dan ambillah stik sebanyak 8 buah dan masukkan pada wadah satuan
(sebelah kanan).
1 × 7 = 7, maka ambillah stik sebanyak 7 buah dan masukkan pada wadah satuan (sebelah
kanan)
Perhatikan pada hasil perkalian di kotak! Jumlahkan setiap stik secara menyerong kiri ke
bawah dan letakkan kartu bilangan pada kotak di akhir (daerah yang berwarna sama
menyerong kiri bawah)! Dari hasil perkalian tersebut akan dihasilkan jumlah stik pada
daerah berwarna sama:
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Jumlah stik paling kanan = 8, maka letakkan kartu bilangan 8.
Jumlah stik tengah = 8 + 2 + 7 = 17, maka cukup letakkan bilangan 7, dan simpan 1.
Jumlah stik paling kiri = 2, ditambah simpanan 1, maka menjadi 3. Letakkan kartu bilangan 3.
Maka, hasil perkalian 14 × 27 = 378.
Jika dalam perkaliannya ada salah satu bilangan negatif, maka sesuaikan hasilnya dengan
kartu rumus perkalian bilangan bulat. Tetapi, peserta didik harus diajari bagaimana
penafsiran dan penggunaan dari kartu rumus perkalian bilangan bulat ini.
Dalam Wiyanto dan Mustakim (2012) dijelaskan bahwa dalam penelitian tindakan kelas
dibagi dalam beberapa siklus. Setiap siklus terdiri atas 4 tahap yakni persiapan/perencanaan,
tindakan/pelaksanan, pengamatan/observasi, dan refleksi. Berkaitan dengan penerapan
Integer Multiplication Board dalam pembelajaran, peneliti melaksanakan pembelajaran ini
sebanyak 2 siklus. Desain penelitian yang digunakan yaitu menggunakan model Kurt Lewin
meliputi empat komponen penting, yakni perencanaan (planning), tindakan (acting),
pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). Pelaksanaan penelitian yang hanya sampai
pada 2 siklus bukan semata-mata keinginan dari peneliti, tetapi dilaksanakan sesuai dengan
prosedur dalam penelitian tindakan kelas. Ketika pelaksanaan siklus I selesai, ada beberapa
peserta didik yang belum mencapai KKM. Hal ini terlihat dari hasil belajar peserta didik
yang baru 15 peserta didik atau 60% peserta didik yang tuntas KKM. Oleh karena itu,
pembelajaran masih belum dapat dikatakan berhasil. Adapun hasil pelaksanaan pada siklus
II, peserta didik banyak yang sudah mencapai KKM. Terbukti ada 21 peserta didik atau 84%
sudah mencapai KKM sehingga sudah dapat dikategorikan berhasil dalam pembelajaran.
Oleh karena itu, pembelajaran yang dilaksanakan cukup sampai siklus II saja.

SIKLUS I
Pada siklus I, peneliti melakukan berbagai kegiatan secara urut dan sistematis mulai dari
perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi atau
evaluasi (reflecting).
1. Perencanaan (Planning)
Pada tahap ini, peneliti merencanakan segala sesuatu/kegiatan yang berkaitan dengan apa
saja yang akan dilaksanakan pada pembelajaran. Mulai dari perencanaan pembuatan RPP,
alat peraga pembelajaran, lembar pengamatan/observasi, lembar kerja siswa, lembar
penilaian, dan lain-lain. Pada tahap perencanaan, peneliti berkolaborasi dengan teman
sejawat untuk memberi masukan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan
pembelajaran.
2. Tindakan (Acting)
Pelaksanaan pembelajaran dilakukan sebagai lanjutan dari tahap perencanaan. Kegiatan yang
sudah direncanakan sebelumnya harus dilaksanakan agar tujuan dapat tercapai dengan baik.
Adapun rincian kegiatan dalam tahap pelaksanaan dan tindakan sebagai berikut.
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a.

Guru menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pembelajaran, seperti buku
mata pelajaran, media pembelajaran, soal LKS, soal/perangkat tes, lembar pengamatan,
dan lain-lain.
b. Ketua kelas memimpin untuk berdoa.
c. Guru menanyakan kesiapan peserta didik untuk belajar secara keseluruhan.
d. Guru melakukan apersepsi tentang perkalian sebelumnya. Guru juga menyampaikan
tentang rendahnya hasil belajar peserta didik dalam perkalian bilangan bulat.
e. Peserta didik dan guru melakukan tanya jawab tentang perkalian antara dua bilangan
satu angka.
f. Guru mengenalkan alat peraga Integer Multiplication Board pada peserta didik.
g. Guru menjelaskan tentang alat peraga pembelajaran dan cara pemakaiannya.
h. Peserta didik dan guru melakukan tanya jawab tentang alat peraga pembelajaran.
i. Guru memperkenalkan cara penggunaan alat peraga Integer Multiplication Board.
j. Peserta didik diajak berinteraksi dan mencoba menggunakan alat peraga pembelajaran
untuk menumbuhkan rasa keberanian dalam diri peserta didik. Kegiatan dilakukan
bergantian dengan teman yang lainnya.
k. Peserta didik mengerjakan lembar kerja siswa (LKS) untuk latihan yang diberikan oleh
guru.
l. Peserta didik mengerjakan soal tes untuk mengukur sejauh mana ia memahami materi
yang sudah disampaikan oleh guru.
m. Guru menilai hasil pekerjaan tugas peserta didik dan memberi umpan balik terhadap
peserta didik.

3. Pengamatan (Observing)
Pada kegiatan ini, pengamat yang merupakan rekan kerja/teman sejawat dari peneliti
melakukan pengamatan terhadap aktifitas peserta didik selama berlangsungnya dalam
pembelajaran. Pengamat bersama peneliti melakukan observasi dari mulai sikap peserta
didik sampai pada keaktifan dalam pembelajaran. Hasil dari lembar pengamatan inilah akan
digabungkan dengan hasil belajar peserta didik untuk mengambil kesimpulan apakah
pembelajaran dapat dikatakan berhasil atau belum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa
dalam pembelajaran ini menggunakan dua macam jenis data, yakni data kualitatif berasal
dari lembar hasil pengamatan/observasi dan data kuantitatif yang berasal dari hasil belajar
peserta didik berupa nilai ulangan/tes.
4. Refleksi atau evaluasi (Reflecting)
Tahap akhir dari kegiatan siklus I yaitu refleksi atau evaluasi. Pada tahap ini peneliti
memadukan dua hasil data (kualitatif dan kuantitatif). Data kualitatif berasal dari lembar
hasil pengamatan/observasi selama pembelajaran berlangsung. Adapun data kuantitatif
berasal dari hasil belajar peserta didik berupa nilai tes/ulangan. Dari hasil pembelajaran yang
telah dilaksanakan menunjukkan bahwa ada sedikit kenaikan hasil belajar dibandingkan
pembelajaran sebelumnya, namun masih perlu perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil
belajar peserta didik. Sebelum pelaksanaan tindakan, hanya ada 8 peserta didik atau 32%
yang tuntas KKM, sedangkan di siklus I, ada 15 peserta didik atau sekitar 60% yang nilainya
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memenuhi KKM, sedangkan 10 peserta didik atau sekitar 40 % belum memenuhi KKM
(belum tuntas). Berdasarkan dari hasil belajar tersebut, maka masih perlu dilanjutkan dengan
kegiatan pada siklus II.
Tabel 1. Hasil belajar siklus I
No.

Ketuntasan

Jumlah

Persentase

1.

Tuntas

15

60%

2.

Belum tuntas

10

40%

SIKLUS II
Dari hasil uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya siklus II sebagai
pengembangan. Pada hakikatnya, kegiatan yang dilakukan pada siklus II sama seperti pada
siklus I, yakni perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Namun, pada tindakan
berbeda dengan siklus I karena tindakan pada siklus II sebagai lanjutan pada siklus I.
Perbedaan tindakan pada siklus II pada tingkat kesulitan materinya. Pada siklus I hanya
mengenalkan dan menjabarkan pada cara kerja alat peraga Integer Multiplication Board dan
penggunaan pada perkalian antara dua bilangan yang terdiri dari satu angka dengan dua
angka dan dua angka dengan dua angka. Adapun pada pelaksanaan siklus II, berkonsentrasi
pada perkalian bilangan bulat yang lebih tinggi (perkalian bilangan yang terdiri dari dua
angka dengan tiga angka, tiga angka dengan tiga angka, tiga angka dengan empat angka,
bahkan empat angka dengan empat angka). Selain itu, siklus II merupakan perbaikan
pembelajaran pada siklus I sehingga tingkat ketercapaian/ketuntasan KKM akan semakin
meningkat.
Pada tahap perencanaan hampir sama persis seperti pada siklus I. Hanya saja perencanaan
pada siklus II sedikit berbeda pada alat perangkat tesnya yakni perkalian antardua bilangan
yang terdiri dari tiga angka dengan tiga angka. Hal ini bertujuan agar peserta didik benarbenar tuntas dalam perkalian baik perkalian antardua bilangan yang terdiri dari dua angka
maupun tiga angka. Peserta didik diajak sedikit mengenal perkalian dua bilangan yang
masing-masing terdiri dari empat angka. Hal ini sebagai pengembangan materi
menggunakan alat peraga Integer Multiplication Board. Dengan demikian, pembelajaran
tidak hanya mengajari peserta didik untuk berani dalam menghadapi permasalahan hidup
tetapi juga melatih percaya diri dalam bertindak. Selain itu pada siklus II, peserta didik
diajari tentang perkalian bilangan bulat positif dan negatif. Pada perencanaan, dalam
pembelajaran akan memadukan alat peraga Integer Multiplication Board dengan kartu rumus
perkalian bilangan bulat. Dengan kartu rumus perkalian bilangan bulat ini peserta didik akan
dibantu untuk memahami perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif atau
sebaliknya serta perkalian antardua bilangan bulat negatif.
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Gambar 4. Kartu rumus perkalian bilangan bulat
Tindakan pada siklus II diutamakan pada keaktifan peserta didik sehingga posisinya akan
menjadi subjek belajar, bukan hanya objek belajar. Selain itu, pada tahap ini peserta didik
diajari untuk membuat soal sendiri dan dikerjakan sendiri sehingga peserta didik secara tidak
sadar belajar mandiri. Dalam artian, peserta didik belajar membuat soal perkalian dua
bilangan, baik antardua bialangan yang terdiri dari satu angka dengan dua angka atau yang
lainnya. Kemudian ia mengerjakan soal tersebut, dan dikoreksi oleh teman sebangkunya. Hal
inilah yang dapat memotivasi peserta didik untuk belajar terus-menerus (merasa haus akan
ilmu). Selain itu, peserta didik diajari tentang perkalian dua bilangan bulat baik positif
maupun negatif dengan bantuan kartu rumus perkalian bilangan bulat.
Untuk pengamatan, tidak ada perubahan pada lembar observasi. Hasil pengamatan
digunakan untuk memperkuat atau mengetahui sejauh mana perubahan yang terjadi antara
siklus I dan siklus II. Berdasarkan hasil analisis lembar pengamatan, tingkat keaktifan
peserta didik meningkat, rasa penasaran akan mencoba alat peraga pembelajaran pun lebih
meningkat. Rasa percaya diri dan berani dalam bertindak pun mengalami kenaikan. Hal ini
dapat dilihat dari hasil lembar pengamatan/observasi yang meliputi rasa percaya diri, berani,
dan keaktifan dalam belajar.
Tabel 2. Hasil pengamatan keaktifan peserta didik siklus I dan II
No.
Keaktifan dalam pembelajaran
Jumlah
Persentase
1.
Siklus I
18
72%
2.
Siklus II
23
92%
Pada tahap refleksi pada siklus II, peneliti menyadari bahwa telah terjadi peningkatan hasil
belajar perkalian bilangan bulat dengan penerapan media pembelajaran Integer
Multiplication Board. Walaupun tidak semuanya mencapai KKM, namun ada peningkatan
pada hasil belajar peserta didik menjadi 84%. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran cukup
pada siklus II saja dan dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan Integer Multiplication
Board mampu untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar perkalian bilangan bulat pada
kelas IVA SD Negeri Kaliwlingi 02 pada tahun pelajaran 2017/2018.

No.
1.
2.

Tabel 3. Hasil belajar siklus II
Ketuntasan
Jumlah
Tuntas
21
Belum tuntas
4

Persentase
84%
16%
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5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa alat peraga Integer Multiplication
Board adalah salah satu alat peraga pembelajaran yang merupakan pengembangan dan
modifikasi dari TAKALTAR/TAKALINTAR (tabel Perkalian Pintar). Namun dalam
pengembangannya, alat peraga ini mengedepankan aspek konkret. Karena pada hakikatnya
Takaltar/Takalintar masih menggunakan unsur abstrak (bilangan saja). Hal ini memudahkan
peserta didik dalam memahami model perkalian dua bilangan bulat. Penerapan demikian
disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik peserta didik kelas IV yang merupakan
peralihan dari kelas rendah ke tinggi dimana diperlukan perpaduan antara aspek konkret dan
abstrak. Selain itu, alat peraga Integer Multiplication Board terbukti efektif dalam
meningkatkan motivasi dan hasil belajar perkalian dua bilangan bulat yang salah satunya
atau keduanya terdiri dari dua angka pada peserta didik kelas IVA SDN Kaliwlingi 02. Hal
ini dapat dilihat dari hasil belajar peserta didik yang semakin meningkat. Ketuntasan belajar
peserta didik naik 28% pada siklus I dan naik 52% pada siklus II. Selain itu, hasil instrumen
penilaian sikap peserta didik juga mengalami kenaikan. Pada siklus I, tingkat keaktifan
peserta didik dalam pembelajaran sampai 72%, sedangkan pada siklus II sampai 92%. Oleh
karena itu, dapat disimpulkan bahwa alat peraga Integer Multiplication Board efektif dalam
membantu peserta didik dalam pembelajaran, baik dari segi afektif, kognitif, maupun
pengetahuan.

5.2 Saran
Adapun saran yang perlu diperhatikan mengenai hasil penelitian ini yaitu jika Bapak/Ibu
guru mengalami masalah yang sama dalam matematika terutama materi perkalian dua
bilangan bulat yang salah satunya atau keduanya terdiri dari dua angka, maka alangkah
baiknya dapat mencoba alat peraga Integer Multiplication Board. Hal ini sebagai upaya
untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik baik pada aspek afektif,
kognitif, maupun psikomotor. Selain itu untuk keperluan penelitian dalam inovasi
pembelajaran, Bapak/Ibu guru dapat menggunakan alat peraga Integer Multiplication Board
sebagai dasar untuk mengembangkan/memodifikasi menjadi lebih baik lagi. Selain itu, ke
depan dalam rangka penelitian lebih lanjut, dapat dikolaborasikan dengan berbagai model
pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik peserta didik.
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Abstrak. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas
penerapan media kartu variabel dan media flip chart pada hasil belajar matematika di
kelas VIII SMP Negeri 4 Kendari. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental
dengan menggunakan tiga kelompok sampel yang dilakukan di kelas VIII SMP Negeri
4 Kendari pada bahan Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah penerapan media kartu variabel dan media flip chart efektif
digunakan dalam pembelajaran matematika di kelas VIII SMP Negeri 4 Kendari..
Kata Kunci. Kartu Variabel, Flip Chart, dan Hasil Belajar

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

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

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

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

Kartu Variabel

Flip Chart

Kontrol

Rerata
St. Dev

65.07
13.71

51.70
13.82

41.51
14.38

Min

36.67

22.67

14.00

Max

88.67

81.33

77.33

N

36

38

38

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

Kartu Variabel

Flip Chart

Kontrol

Kol -Smirno (Z)
Asymp. Sig

0.567
0.905

0.684
0.737

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

df1

df2

Sig.

0.257

2

109

0.774

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

df

Between
Groups
Within Groups

109

Total

111

2

Mean Square

F

5153.2

26.3

Sig
0.000

195.44

Tabel Anova di atas menyajikan ringkasan hasil perhitungan teknik anava yang berupa,df,
mean kuadrat masing-masing untuk sumber variasi antarkelompok/ antarkelas (Between
Groups) dan dalam kelompok/ kelas (Within Groups), serta nilai F sebesar 26.3 dengan
signifikansi (Sig.) 0,000. Karena F0 = 26.3 lebih besar dari nilai Ftabel = 3.08, maka H0
ditolak. Hal ini berarti bahwa secara signifikan rata-rata hasil belajar dari ketiga kelas
tersebut tidak semuanya sama atau paling tidak ada dua kelas yang mempunyai rata-rata
hasil belajar yang berbeda secara signifikan. Atau dengan melihat probabilitasnya sebesar
0,000 lebih kecil dari nilai probbabilitas α = 0.05 sehingga H0 ditolak. Dengan demikian, ttest (uji-t) untuk uji perbedaan keefektifan secara terpisah perlu dilakukan, karena secara
signifikan ada perbedaan varians antar kelompok maupun dalam kelompok.

468

Indonesian Digital Journal of Mathematics and Education Volume IV Nomor 7 2017
http://idealmathedu.p4tkmatematika.org ISSN 2407-8530

Hipotesis Kedua
"Pembelajaran matematika dengan media kartu variabel lebih efektif daripada pembelajaran
konvensional (tanpa media) terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi Sistem
Persamaan Linear Dua Variabel pada siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Kendari.” Secara
statistik dapat dituliskan menjadi:
H0 : µ1 = µ3

lawan

H1 : µ1 > µ3

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

lawan

H1 : µ2 > µ3

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

lawan

H1 : µ1 > µ2

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

5. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara penerapan media kartu variabel, media flip
chart dan pembelajaran konvensional (tanpa media) terhadap hasil belajar matematika
siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Kendari pada materi sistem persamaan linear dua
variabel.
2. Media kartu variabel lebih efektif dari media flip chart terhadap hasil belajar matematika
siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Kendari pada materi sistem persamaan linear dua
variabel.
3. Media kartu variabel lebih efektif dari pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar
matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Kendari pada materi sistem persamaan linear
dua variabel.
4. Media flip chart lebih efektif dari pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar
matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Kendari pada materi sistem persamaan linear
dua variabel
Saran yang dapat diberikan sebagai berikut:
1. Dalam proses pembelajaran, diharapkan guru mampu media pembelajaran yang tepat,
efektif dan menarik yang sesuai dengan materi pembelajaran dalam rangka menunjang
ketercapaian indikator dan penguasaan kompetensi dasar dari materi tersebut.
2. Bagi guru matematika yang akan mengajarkan materi Sistem Persamaan Linear Dua
Variabel diharapkan lebih memberi peran aktif terhadap siswa sehingga siswa dapat
lebih memahami konsep dan aplikasi materi yang diajarkan. Sebagai alternatif, media
kartu variabel membantu siswa agar lebih aktif melalui simulasi atau praktek dalam
menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan materi. Begitu pula media flip chart
yang membantu guru dalam mengefisienkan papan tulis sehingga alokasi waktu dapat
digunakan untuk membimbing siswa dalam menyelesaikan soal-soal latihan.
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PENGEMBANGAN MEDIA ‘MATIK BILAT’
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR
MATERI BILANGAN BULAT PADA SISWA
KELAS IV MI MIFTAHUL HUDA 01
(TAHAP UJI TEORITIS)
Mohammad Safari
MI Miftahul Huda 01, Sumberejo, Pabelan, Kab.Semarang

Abstrak. Berdasarkan hasil tes formatif mata pelajaran matematika tentang materi bilangan bulat
pada siswa kelas IV MI Miftahul Huda 01, rata-rata nilai matematika adalah 55 yang artinya masih di
bawah KKM. Untuk dapat meningkatkan pemahaman konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan
bulat, peneliti berusaha untuk merancang dan mengelola pembelajaran dengan model pembelajaran
yang inovatif, kreatif dan menyenangkan. Salah satunya dengan menggunakan garis bilangan yang
dapat dijalankan dengan memanfaatkan sebuah perangkat komputer. Jadi, perlu dikembangkan sebuah
media pembelajaran matematika berbantuan komputer materi penjumlahan dan pengurangan bilangan
bulat untuk siswa kelas IV MI Miftahul Huda 01.
Metode pengembangan media pembelajaran ini menggunakan langkah-langkah Penelitian dan
Pengembangan yang terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu 1) Melakukan analisis produk yang akan
dikembangkan, 2) Mengembangkan produk awal, 3) Validasi ahli dan revisi, 4) Ujicoba lapangan
skala kecil dan revisi produk, dan 5) Uji coba lapangan skala besar dan produk akhir (Sugiyono, 2010,
hal. 147).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil evaluasi oleh ahli materi memperoleh nilai akhir yang
termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil evaluasi oleh ahli media memperoleh nilai akhir yang
termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil evaluasi satu lawan satu, evaluasi kelompok kecil, dan
evaluasi lapangan memperoleh nilai rata-rata yang termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan
evaluasi oleh ahli materi, evaluasi oleh ahli media, dan evaluasi oleh siswa, maka multimedia
interaktif penjumlahan pada bilangan bulat layak digunakan sebagai media pembelajaran.
Kata Kunci : Multimedia interaktif, Bilangan bulat.

1. Pendahuluan
Amanat Kurikulum 2013 yang tercantum dalam jabaran Kompetensi Inti dan Kompetensi
Dasar matematika SD/MI yang harus diajarkan di kelas IV, salah satunya adalah tentang
bilangan bulat yang termuat dalam Kompetensi Inti: memahami pengetahuan faktual dengan
cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan
Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat
bermain. Kompetensi Inti tersebut menurut Dokumen Kurikulum (Hendrijanto Mazhend,
hal. 93) dijabarkan menjadi beberapa kompetensi dasar. Kompetensi Dasar yang sesuai
dengan bilangan bulat adalah memahami pola penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat
dengan menggunakan hal-hal yang konkret dan garis bilangan serta memahami konsep
bilangan negatif menggunakan hal-hal yang konkret dan garis bilangan.
Teori Kerucut Pengalaman dari Edgals Dale (Munadi, 2008, hal. 19) menyatakan bahwa
penguasaan materi siswa akan tercapai hingga 90% apabila siswa sudah bertindak sebagai
pengamat dan turun langsung dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Selaras dengan
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pendapat tersebut, Arsyad (2011, hal. 7) menyebutkan bahwa “Pemerolehan pengetahuan
dan keterampilan, perubahan-perubahan sikap dan perilaku dapat terjadi karena interaksi
antara pengalaman baru dengan pengalaman yang pernah dialami sebelumnya”. Oleh karena
itu, penggunaan media pembelajaran akan memberikan dampak, baik secara langsung atau
tidak terhadap pemerolehan dan pertumbuhan pengetahuan, keterampilan dan sikap dari
siswa.
Media pembelajaran merupakan suatu alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan
pesan atau informasi kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Hal itu
sebagaimana dikemukakan oleh Latuheru bahwa media pembelajaran merupakan suatu alat
bantu yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, dengan maksud untuk
menyampaikan isi atau materi pembelajaran dari sumber belajar kepada peserta didik
(Latuheru, 1988, hal. 14).
Media pembelajaran memiliki manfaat dan peran yang besar dalam memudahkan siswa
menangkap atau menerima isi atau materi pembelajaran. Adapun manfaat media
pembelajaran menurut Sudjana dan Rivai yaitu: (1) pembelajaran lebih menarik sehingga
menumbuhkan motivasi belajar, (2) materi pembelajaran lebih jelas maknanya sehingga
lebih mudah dipahami oleh siswa, (3) metode mengajar lebih bervariasi, dan (4) siswa lebih
banyak melakukan kegiatan belajar (Sudjana & Rivai, 2013, hal. 2). Beberapa manfaat
media tersebut menunjukkan bahwa media berperan penting dalam proses pembelajaran.
Pembelajaran dengan menggunakan multimedia interaktif memiliki kelebihan karena dapat
menampilkan berbagai jenis media secara bersamaan. Darmawan mengemukakan bahwa
pembelajaran dengan menggunakan multimedia interaktif mampu mengaktifkan siswa
untuk belajar dengan motivasi yang tinggi karena ketertarikannya pada sistem multimedia
yang mampu menyuguhkan teks, gambar, video, suara, dan animasi. Pernyataan tersebut
menunjukkan bahwa peserta didik lebih semangat belajar dengan menggunakan multimedia
interaktif karena tampilannya menarik (Darmawan, 2012, hal. 55–56).
Penelitian awal dilakukan di MI Miftahul Huda 01 dengan melakukan wawancara dan
observasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas, matematika merupakan salah
satu mata pelajaran yang sulit dipelajari dan dikuasai oleh siswa. Salah satu materi yang sulit
dipahami oleh siswa adalah materi penjumlahan pada bilangan bulat. Materi penjumlahan
pada bilangan bulat merupakan materi yang bersifat abstrak sehingga sulit dipahami oleh
siswa kelas IV yang masih berada pada tahap operasional konkret. Selain itu, bilangan bulat
negatif jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa sering keliru dalam
menentukan hasil penjumlahannya. Hasil belajar matematika di MI Miftahul Huda 01pada
materi bilangan bulat tergolong sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil ulangan harian
(UH) yang tidak sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditentukan
sebesar 65, yaitu dengan ketuntasan belajar hanya sebesar 20,83%.
Ketersediaan media dan alat peraga matematika di MI Miftahul Huda 01 saat ini memang
sudah ada, yaitu berupa KIT Matematika, akan tetapi pemanfaatan alat peraga dan media
yang tersedia tersebut juga belum optimal karena jumlahnya yang terbatas dan belum
memiliki multimedia interaktif yang khusus membahas materi penjumlahan dan
pengurangan pada bilangan bulat untuk siswa kelas IV. Hasil observasi juga menunjukkan
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bahwa MI Miftahul Huda 01 memiliki laboratorium komputer dengan keadaan baik tetapi
belum dimanfaatkan secara maksimal untuk pembelajaran matematika. Penggunaan
laboratorium komputer hanya terbatas pada pembelajaran komputer dasar.
Untuk mengatasi masalah kurangnya multimedia pembelajaran dan rendahnya hasil belajar
matematika pada siswa kelas IV MI Miftahul Huda 01 maka perlu adanya solusi tindakan.
Salah satu alternatifnya adalah dengan cara membuat dan memanfaatkan media
pembelajaran interaktif pada pembelajaran bilangan bulat dengan menggunakan software
Lectora Inspire yang diberi nama multimedia “Matik Bilat”. Media pembelajaran interaktif
Multimedia “Matik Bilat” ini merupakan akronim dari MATematika asyIK BIlangan
buLAT.

2. Metode Penelitian
2.1 Model Pengembangan
Model pengembangan media pembelajaran ini menggunakan langkah-langkah penelitian dan
pengembangan menurut Sugiyono yang terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu 1) Melakukan
analisis produk yang akan dikembangkan, 2) Mengembangkan produk awal, 3) Validasi ahli
dan revisi, 4) Ujicoba lapangan skala kecil dan revisi produk, dan 5) Uji coba lapangan skala
besar dan produk akhir (Sugiyono, 2010, hal. 147).

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di MI Miftahul Huda Sumberejo 01 yang beralamat di jalan
Salatiga-Dadapayam Km 5, Dusun Krajan Kidul RT 1 RW 2 Desa Sumberejo Kecamatan
Pabelan Kabupaten Semarang. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2016.
2.2.1 Subjek Penelitian
Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV Al Bukhori MI Miftahul Huda
01 tahun pelajaran 2016/2017 yang terdiri dari subjek untuk evaluasi kelompok kecil
berjumlah 10 siswa, dan subjek untuk evaluasi lapangan berjumlah 24 siswa.
2.2.2 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui angket atau kuesioner. Teknik
pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan data hasil evaluasi oleh ahli
materi, ahli media, dan siswa. Angket yang berupa lembar evaluasi diajukan kepada ahli
materi, ahli media, dan siswa untuk memperoleh data kuantitatif. Data tersebut digunakan
untuk mengetahui kelayakan produk multimedia interaktif MATIK BILAT.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Tahapan yang dilakukan dalam membuat multimedia “Matik Bilat” adalah sebagai berikut.

475

Indonesian Digital Journal of Mathematics and Education Volume 4 Nomor 7 Tahun 2017
http://idealmathedu.p4tkmatematika.org ISSN 2407-8530

•

Membuat naskah: untuk membuat animasi diperlukan ide dan sebuah cerita, yaitu cerita
yang memuat materi yang ingin disampaikan agar suasana dalam belajar
menyenangkan.

•

Membuat karakter dan bahan visual dalam pembuatan media dengan menggunakan
software Photoshop CS 6.

•

Membuat I awal dalam software I. Pembuatan I awal dengan memberikan tombol
navigasi dan penjelasan dalam penggunaan media, dimana yang perlu disiapkan dalam
pembuatan media tersebut adalah ikon navigasi.

•

Memasukkan materi ke dalam template. Penyajian materi dalam template dengan
menggunakan prinsip yang dikemukakan oleh Mayer yaitu supaya sajian materi mudah
dipahami peserta didik (Mayer, 2001, hal. 15). Dalam media multimedia “Matik Bilat”
ini lebih mengoptimalkan prinsip Redudansi yaitu penggabungan antara animasi dengan
narasi.

•

Memberikan bahasa pemrograman (coding) untuk mengoptimalkan fungsi media
Multimedia “Matik Bilat”. Penambahan action script meliputi dropdown menu, latihan,
evaluasi dan ganti background dan ganti backsound.

•

Menguji dan melakukan perbaikan untuk memastikan media multimedia “Matik Bilat”
dapat digunakan dalam pembelajaran dengan memperhatikan navigasi, visual, dan
materi telah tersaji sesuai dengan rencana.

•

Selanjutnya melakukan serangkaian diskusi dan tanggal 20 September 2016 penulis
memvalidasikan kepada tim yang terdiri 10 validator. Hasil validasi dari aspek
keefektifan dan kepraktisan media adalah sangat baik tetapi ada beberapa saran
yang penulis terima yang berkaitan dengan suara narasi dan batasan waktu dalam
mengerjakan soal-soal evaluasi. Langkah selanjutnya penulis merevisi suara narasi
yang semula suara orang dewasa diubah menjadi suara anak-anak dengan cara
mengubah pitch suara tersebut serta menambah batasan waktu dalam mengerjakan
soal-soal evaluasi sehingga anak akan terpancang dan termotivasi untuk segera
menyelesaikan soal evaluasi dalam media pembelajarn interaktif ini dan
mengujicobakan kepada siswa.

•

Hasil Revisi dan Validasi

Dari serangkaian proses pengembangan telah mengalami revisi baik dari desain awal,
suara narasi maupun pembatasan waktu dalam mengerjakan soal-soal evaluasi. Dari yang
semula desain awal tokoh pemandu dalam media pembelajaran interaktif ini
menggunakan tokoh anak-anak diubah menjadi tokoh wayang yang sesuai dan cocok
dengan pembelajaran bilangan bulat. Revisi selanjutnya adalah nada suara narasi, yang
semula menggunakan suara narasi orang dewasa diubah menjadi suara anak-anak
dengan menggunakan teknik merubah pitch suara dengan menggunakan software
audacity sehingga lebih terdengar sebagai suara teman sejawat yang diharapkan lebih
efektif dalam meningkatkan hasil belajar anak. Berikutnya adalah revisi penambahan
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batasan waktu yang digunakan untuk mengerjakan soal-soal evaluasi hal ini bertujuan
agar anak lebih konsentrasi dan memicu untuk segera menyelesaikan soal karena
keterbatasan waktu dalam mengerjakan soal evaluasi.

3.1 Hasil Penilaian Ahli Media
Validasi ahli media adalah dengan meminta bantuan guru ahli dalam bidang IT di
Kecamatan Pabelan serta guru SBK Kecamatan Pabelan. Aspek penilaian untuk ahli media
pembelajaran ditinjau dari aspek: 1) Desain komunikasi visual yang meliputi narasi,
komunikasi (feedback) media, tampilan media dan kenyamanan dalam menggunakan media;
(2) Kelancaran dan tingkat kompetibelitas media ketika dijalankan dapat disajikan dalam
tabel berikut ini:
Tabel 1. Penilaian Ahli Media

No

Aspek Penilaian

Skor
Observasi

Skor yang
Diharapkan

Kelayakan

1

Komunikasi Visual

38

40

95,0%

2

Kelancaran dan Tingkat
Kompetibelitas

44

48

91,6%

81

88

93,1%

Jumlah

Berdasarkan tabel 1 di atas, rata-rata total penilaian dari ahli media pembelajaran tentang
media pembelajaran ‘Matik Bilat’ ini sebesar 93,1% yang mempunyai arti sangat layak
untuk digunakan.

3.2 Hasil Penilaian Ahli Materi
Dari segi materi melibatkan teman sejawat (guru kelas IV Kecamatan Pabelan). Aspek
aspek penilaian untuk ahli materi adalah: 1) Cakupan materi; dan (2) strategi pembelajaran.
Tabel 2. Penilaian Ahli Materi
Skor
Observasi

Skor yang
Diharapkan

Kelayakan

1 Isi Materi

290

320

90,6%

2 Strategi pembelajaran

70

80

87,5%

360

400

90,0%

No

Aspek Penilaian

Jumlah

Berdasarkan tabel 2 di atas, rata-rata total penilaian dari ahli materi pembelajaran tentang
media pembelajaran ‘Matik Bilat’ ini sebesar 90,0% yang mempunyai arti sangat layak
untuk digunakan.
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3.3 Hasil Uji Kelompok Kecil
Aspek penilaian uji coba kelompok kecil untuk siswa meliputi: (1) efek strategi
pembelajaran; (2) komunikasi; dan (3) desain teknis. Uji kelompok kecil ini dilakukan
untuk mendapatkan masukan atau saran dari calon pengguna. Responden uji kelompok kecil
ini diambil secara acak sebanyak 10 dari siswa kelas IV ALBukhori MI Miftahul Huda
Sumberejo 01. Persentase data penilaian uji kelompok kecil oleh siswa disajikan pada tabel
di bawah ini:
Tabel 3. Hasil Penilaian Kelompok Kecil
No

Aspek penilaian

Skor
observasi

Skor yang
diharapkan

Kelayakan

1

Efek Strategi Pembelajaran

78

96

81,2%

2

Komunikasi

84

96

87,5%

3

Desain Teknis

48

48

100,0%

Jumlah

210

240

86,6%

Berdasarkan tabel 3 di atas, rata-rata total penilaian dari ahli materi pembelajaran tentang
media pembelajaran ‘Matik Bilat’ ini sebesar 86,6% yang mempunyai arti sangat layak
untuk digunakan.

3.4 Hasil Uji Kelompok Besar
Aspek penilaian uji coba kelompok besar untuk siswa meliputi: (1) efek strategi
pembelajaran; (2) komunikasi; dan (3) desain teknis. Uji Kelompok besar ini dilakukan
untuk memberikan penilaian terhadap media pembelajaran setelah media tersebut digunakan
dalam proses pembelajaran. Dari hasil uji kelompok besar ini diharapkan dapat
menggambarkan penilaian pengguna terhadap media pembelajaran. Responden uji
kelompok besar ini adalah semua siswa kelas IV Al Bukhori sebanyak 24 siswa. Persentase
data penilaian uji kelompok besar oleh siswa disajikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 4. Tabel Uji Kelompok Besar
No

Aspek penilaian

Skor observasi

Skor yang
diharapkan

Kelayakan

1

Efek Strategi Pembelajaran

275

288

95,4%

2

Komunikasi

277

288

96,1%

3

Desain Teknis

130

144

90,2%

682

720

94,7%

Jumlah

Berdasarkan tabel 4 di atas, rata-rata total penilaian dalam uji terbatas oleh siswa terhadap
media pembelajaran ‘Matik Bilat’ ini sebesar 94,7%. Sesuai dengan skala persentase pada
tabel 4, hasil tersebut masuk dalam kategori layak untuk digunakan.

478

Indonesian Digital Journal of Mathematics and Education Volume IV Nomor 7 2017
http://idealmathedu.p4tkmatematika.org ISSN 2407-8530

4. Kesimpulan Dan Saran
4.1 Kesimpulan
Penelitian dan pengembangan ini dilakukan melalui langkah-langkah Penelitian dan
Pengembangan (Research and Development) oleh Sugiyono yang terdiri dari 5 tahapan
utama, yaitu 1) Melakukan analisis produk yang akan dikembangkan, 2) Mengembangkan
produk awal, 3) Validasi ahli dan revisi, 4) Ujicoba lapangan skala kecil dan revisi produk,
dan 5) Uji coba lapangan skala besar dan produk akhir. Melalui serangkaian tahapan yang
telah dilakukan, dihasilkan produk multimedia interaktif penjumlahan pada bilangan bulat
dengan hasil uji kelayakan materi yang termasuk dalam kategori sangat baik, hasil uji
kelayakan media yang termasuk dalam kategori sangat baik, dan uji kelayakan pengguna
yang termasuk dalam kategori baik sehingga layak digunakan sebagai media pembelajaran
matematika untuk siswa kelas IV MI.

4.2

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka terdapat beberapa saran yang diberikan
peneliti bagi guru, siswa, sekolah, dan peneliti selanjutnya. Saran bagi guru yaitu guru
hendaknya menggunakan multimedia interaktif penjumlahan pada bilangan bulat sebagai
salah satu alternatif media dalam pembelajaran matematika. Saran bagi siswa yaitu siswa
hendaknya menggunakan multimedia interaktif penjumlahan pada bilangan bulat sebagai
salah satu sarana untuk mempelajari materi penjumlahan pada bilangan bulat baik di
sekolah maupun di rumah.
Saran bagi sekolah
yaitu sekolah hendaknya memanfaatkan multimedia interaktif
penjumlahan pada bilangan bulat untuk mengoptimalkan penggunaan laboratorium komputer
serta menjadi solusi alternatif untuk mengatasi keterbatasan media dalam pembelajaran
matematika. Adapun saran bagi peneliti selanjutnya yaitu menyempurnakan berbagai
keterbatasan dalam penelitian ini dan menguji keefektifan penggunaan multimedia interaktif
penjumlahan pada bilangan bulat dalam proses pembelajaran matematika.
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INTERAKSI BUDAYA DAN PERKEMBANGAN
KEMAMPUAN BERPIKIR MATEMATIS
DITINJAU DARI TEORI VYGOTSKY DAN
TEORI BRUNER
Sri Wulandari Danoebroto
PPPPTK Matematika, Jl Kaliurang Km 6 Depok, Kab Sleman; wulan_aarf@yahoo.com
Abstrak. Matematika pada umumnya dipandang sebagai dunia simbol yang teralienasi
dari kebudayaan manusia. Padahal kajian sejarah matematika menunjukkan bahwa
matematika merupakan bagian dari kebudayaan. Semakin tinggi kebudayaan
masyarakatnya, semakin canggih ide-ide matematikanya. Semakin canggih ide-ide
matematikanya akan mendorong kemajuan budaya masyarakatnya. Artikel ini
merupakan kajian pustaka yang membahas tentang interaksi budaya dengan
perkembangan kemampuan berpikir matematis ditinjau dari teori perkembangan
kognitif. Simpulan yang dapat diambil adalah, teori Vygotsky dan teori Bruner samasama menegaskan adanya pengaruh budaya terhadap perkembangan kognitif yang
berimplikasi terhadap perkembangan kemampuan berpikir matematis anak. Vygotsky
menekankan pentingnya interaksi sosial yang berwawasan dalam perkembangan
kemampuan berpikir matematis anak. Bruner menekankan proses perkembangan
kemampuan berpikir matematis sebagai proses berpikir yang berkembang secara
bertahap melalui pengkajian terhadap objek konkrit, semi konkrit hingga akhirnya pada
objek abstrak. Keduanya menegaskan peran penting penguasaan bahasa termasuk
simbol-simbol matematika sebagai sarana interaksi sosial dan memahami konsepkonsep matematika yang abstrak. Implikasi teori Vygotsky pada pendidikan matematika
adalah, kemampuan berpikir matematis anak dikembangkan melalui pembelajaran
sosial dengan menggunakan konteks budaya anak. Implikasi teori Bruner pada
pendidikan matematika adalah, matematika dipelajari sebagai proses berpikir melalui
mode representasi dan pendekatan spiral menggunakan stimuli dari budaya anak.
Kata Kunci. Berpikir matematis, Budaya, Teori Bruner, Teori Vygotsky

Abstract. Mathematics is generally viewed as the alienated world of symbols of
human culture. The study of the history of mathematics shows that mathematics is part
of the culture. The higher the culture of society, the more sophisticated the
mathematical ideas. The more sophisticated mathematical ideas will encourage the
cultural progress of the people. This article is a literature review that discusses cultural
interaction with the development of mathematical thinking ability in terms of cognitive
development theory. The conclusion that can be drawn is, Vygotsky theory and
Bruner's theory both affirm the existence of cultural influence on cognitive
development that has implications for the development of mathematical thinking
ability of children. Vygotsky stressed the importance of social interaction with insight
in the development of mathematical thinking ability of children. Bruner emphasizes
the process of developing the ability of mathematical thinking as a process of thinking
that develops gradually through the study of concrete objects, semi-concrete and
finally, the abstract object. Both emphasize the important role of language acquisition
including mathematical symbols as a means of social interaction and understanding
abstract mathematical concepts. Vygotsky's theoretical implication of mathematics
education is that the mathematical thinking ability of the child is developed through
social learning using the cultural context of the child. The implications of Bruner's
theory of mathematics education are that mathematics is studied as a process of
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thinking through a mode of representation and a spiral approach using stimuli from the
child's culture.
Keywords. Culture, mathematical thinking, Bruner theory, Vygotsky theory

1. Pendahuluan
Matematika pada umumnya dipandang sebagai dunia simbol yang seolah-olah memiliki
dunia sendiri dan terlepas dari realitas kehidupan manusia. Dalam sudut pandang tersebut,
matematika merupakan ilmu yang mengkaji objek bersifat abstrak dan hanya berada dalam
alam pikiran manusia. Sebagaimana Plato menganggap bahwa bilangan 2 itu tidak ada dalam
kenyataan, melainkan hanya sebagai simbol sesuatu yang ada dalam pikiran manusia. Itulah
mengapa matematika dikatakan abstrak, karena ia dipandang sebagai sistem mandiri yang
terpisah dari dunia fisik dan sosial (Mitchelmore & White, 2004:329).
Matematika sesungguhnya juga merupakan bagian dari kehidupan manusia. Matematika
terlahir melalui kemampuan berpikir manusia terhadap fenomena kehidupan sebagai titik
mula kajian yang kemudian melahirkan ide-ide matematika. Pada tahap selanjutnya,
matematika berkembang dengan bebas seluas imajinasi manusia. Dengan demikian,
matematika mampu berkembang sebagai ilmu untuk memahami lebih dalam fenomena
kehidupan melalui kekuatan daya abstraksi matematika.
Perkembangan kemampuan berpikir matematis atau mathematical thinking jelas ditopang
oleh tingkat kemampuan kognitif manusia. Dalam menelaah fenomena kehidupan akan sulit
menghasilkan ide matematika yang brilian jika kemampuan kognitifnya lemah. Contohnya,
anak-anak dibawah usia 5 tahun yang memelihara kucing akan menyebut kucing juga ketika
mereka melihat harimau. Hal ini karena kemampuan mereka dalam menganalisis suatu objek
melalui sudut pandang yang dikatakan Piaget, egosentris (Salkind, 2004). Namun seiring
kematangan kognitifnya, manusia mampu berpikir reflektif dan mampu lebih cermat dalam
mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan.
Selain ditopang oleh kemampuan kognitif manusia, perkembangan kemampuan berpikir
matematis juga didorong oleh stimulasi dari lingkungan sosial budaya. Perkembangan
matematika didorong oleh penelaahan manusia terhadap fenomena kehidupan dan hal
tersebut tidaklah mungkin terjadi jika manusia terus mengasingkan diri dari lingkungan
sosial budayanya. Ide-ide matematika yang kemudian muncul lalu coba dikomunikasikan
menggunakan bahasa yang mampu menjelaskan berbagai aspek kuantitatif dalam kehidupan.
Simbol-simbol kemudian diciptakan sebagai alat untuk menjelaskan pemikiran matematis
secara lebih efektif.
Bahasa simbol dalam matematika adalah bahasa artifisial sehingga jelas merupakan produk
kebudayaan. Anak akan menggunakan simbol yang umum digunakan oleh lingkungan
masyarakatnya, sebagaimana anak akan berbicara dalam bahasa ibunya. Anak juga akan
menggunakan matematika dalam cara dan bentuk sebagaimana lingkungan masyarakat
menggunakannya. Kemampuan berpikir matematis akan berkembang jika anak mendapat
stimulasi untuk berpikir kritis dan kreatif terhadap penggunaan matematika di lingkungan
masyarakatnya.
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Memahami interaksi budaya dan perkembangan kemampuan berpikir matematis akan
membawa kita pada pemahaman tentang peran dan fungsi matematika dalam kehidupan.
Teori perkembangan kognitif membantu kita dalam memahami bagaimana budaya dan
kemampuan berpikir matematis tersebut saling berinteraksi. Dua teoretisi perkembangan
kognitif, Vygotsky dan Bruner, memiliki pandangan tentang pengaruh budaya terhadap
perkembangan kognitif dan bagaimana hal ini juga akan berpengaruh pada perkembangan
kemampuan berpikir matematis. Implikasi pemahaman ini dapat menjadi acuan dalam
kepentingan pendidikan, khususnya dalam pendidikan matematika.

2. Matematika sebagai Bagian dari Kebudayaan
Matematika merupakan produk pemikiran manusia yang terlahir sebagai apresiasinya pada
lingkungan sekitar atau terhadap realitas kehidupan. Berbagai ide-ide dasar matematika
terlahir dari permasalahan di kehidupan sehari-hari. Ide matematika paling mendasar yang
digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah perhitungan (calculating) dan pengukuran
(measurement). Berbagai teknik berhitung dan mengukur dikembangkan manusia sebagai
strategi untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari seperti jual beli, menentukan waktu,
mengukur jarak dan sebagainya.
Ide matematika juga dapat terlahir dari imajinasi manusia. Oleh sebab itu, matematika
dikatakan memiliki objek kajian yang bersifat abstrak. Beberapa contoh abstraksi
matematika adalah gagasan mengenai nilai tak hingga, bilangan imajiner maupun dimensi n.
Untuk konteks saat ini, berbagai pemikiran matematika yang sifatnya imajinatif tersebut
mungkin belum nampak aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, produk
pemikiran ini menunjukkan bahwa daya imajinasi manusia merupakan salah satu kekuatan
untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
Berbagai temuan matematika yang fenomenal dapat dilacak secara historis, bersifat evolutif
dan memiliki latar belakang budaya. Sejarah mencatat pemikiran matematika yang
ditemukan oleh manusia mulai dari jaman pra sejarah, bangsa Mesir kuno, bangsa Yunani,
bangsa India, bangsa Cina, bangsa Romawi, hingga bangsa Eropa di masa kini (Cooke,
1997). Masing-masing temuan ini memiliki karakteristik budaya yang dipengaruhi oleh
lingkungan dan alam pemikiran pada waktu itu. Dengan kata lain, matematika sebagai ilmu
pengetahuan merupakan bagian dari kebudayaan.
Dalam perjalanan sejarah peradaban manusia, fungsi matematika dalam kehidupan seharihari setidaknya adalah sebagai alat analisis logis dan sebagai bahasa untuk menyampaikan
gagasan logis tersebut. Sebagai alat analisis logis, matematika digunakan sebagai alat
berpikir atau alat menganalisis secara logis suatu permasalahan. Untuk menyampaikan
gagasan logis secara efektif maka dikembangkanlah simbol-simbol matematika. Dalam hal
ini, simbol-simbol matematika merupakan bahasa untuk mengkomunikasikan ide-ide
matematika. Simbol matematika sebagaimana juga simbol huruf berguna untuk
mengungkapkan gagasan secara tertulis.
Kelahiran simbol-simbol matematika memiliki latar belakang historis yang juga dipengaruhi
oleh konteks sosial budaya dari matematikawan sang pencetusnya. Sebagai contoh, simbol
bilangan untuk bangsa Arab adalah ١, ٢, ٣, ٤, ٥, ٦, ٧, ٨, ٩ sementara bangsa Romawi
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menuliskan dengan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX. Keberagaman bentuk simbol tersebut
untuk menyatakan gagasan yang sama, yaitu tentang nilai bilangan, menunjukkan bahwa
produk pemikiran tersebut juga dipengaruhi oleh konteks budaya. Simbol-simbol
matematika yang diterima oleh kalangan luas melalui konsensus menjadi bahasa yang
universal. Contohnya, simbol angka yang digunakan secara universal adalah angka hindu
arab yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dimanapun di muka bumi ini akan memahami simbol
angka tersebut sebagai representasi suatu nilai bilangan yang sama.
Berbagai ide matematika diajarkan dan digunakan oleh generasi demi generasi dengan terus
mengalami perkembangan dan berevolusi. Matematika, meski bersifat universal memiliki
karakteristik historis sosial budaya. Hal ini berarti, meski pemikiran matematika diterima,
dipelajari dan dipahami oleh masyarakat di seluruh dunia, namun fungsi dan perannya dalam
masyarakat akan berbeda-beda. Menurut Hammond (2000:23), asumsi dan teorema
matematika bersifat universal, namun aplikasi, penggunaan dan metode untuk
mempelajarinya dipengaruhi oleh budaya. Bagi kalangan masyarakat tertentu, matematika
dominan digunakan sebagai alat berhitung, sementara bagi kalangan masyarakat lain,
matematika digunakan sebagai alat analisis.
Perbedaan latar belakang budaya dalam menggunakan matematika juga berpengaruh
terhadap bagaimana pengetahuan matematika tersebut terbangun. Menurut Fosnot (1996),
konstruksi pengetahuan dipengaruhi oleh lingkungan seseorang dan dengan simbol dan
bahan yang digunakannya atau yang dapat diaksesnya. Contohnya, anak yang dibesarkan
dalam lingkungan budaya yang menggunakan sistem metrik dalam mengukur objek akan
menggunakan metode tersebut dalam menyelesaikan masalah pengukuran, sementara anak
yang dibesarkan dalam lingkungan budaya yang menggunakan sistem desimal akan
menggunakan cara tersebut untuk menyelesaikan masalah yang sama.
Matematika merupakan produk budaya. Semakin tinggi kebudayaan masyarakatnya akan
semakin canggih ide-ide matematikanya, sementara semakin canggih ide-ide matematikanya
akan mendorong kemajuan budaya masyarakatnya. Nampak disini ada interaksi antara
budaya dan matematika. Selanjutnya akan dibahas bagaimana interaksi budaya dan
perkembangan kemampuan berpikir matematis berdasarkan teori perkembangan kognitif.

3. Pandangan Teori Vygotsky tentang Interaksi Budaya dan
Perkembangan Kemampuan Berpikir Matematis
Teori Vygotsky memiliki fokus pada aspek sosial budaya yang berpengaruh terhadap
perkembangan kognitif seseorang. Teori yang disebut dengan teori perkembangan
sosiokultural ini berdasarkan asumsi bahwa individu manusia berperan aktif dalam
mengembangkan kemampuan berpikirnya melalui interaksi dengan lingkungan sosial
budaya. Dalam pandangan Vygotsky, perkembangan kognitif berlangsung secara biologis
dan psikologis (Elliot, et.al, 2000: 52). Secara biologis, kemampuan kognitif berkembang
alamiah seiring perkembangan usia. Namun kematangan usia saja tidak menjamin
perkembangan kognitif seseorang dapat tercapai optimal. Terdapat faktor lain yang berperan
besar yaitu faktor psikologis yang bersifat sosiokultural. Individu yang berinteraksi dengan
lingkungan sosial budaya akan memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan. Dengan
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demikian, melalui dua proses biologis dan psikologis inilah perkembangan kognitif individu
dapat mencapai keoptimalannya.
Secara psikologis, perkembangan kognitif tersebut pada mulanya muncul di tingkat sosial
kemudian muncul di tingkat personal (Salkind, 2004:278). Pada tingkat sosial, individu
mengembangkan kemampuan kognitifnya melalui pengalaman dan pengetahuan yang
terbangun melalui interaksi dengan individu lain. Proses ini berlangsung antar pribadi atau
interpsikologi. Selama interaksi tersebut berlangsung, individu juga secara aktif membangun
pengetahuan dirinya dengan cara menghubungkan pengetahuan baru tersebut dengan
pengetahuan yang dimilikinya. Proses ini berlangsung dalam pribadi atau intrapsikologi.
Proses interpsikologi terjadi saat anak berinteraksi dengan individu lain menggunakan
bahasa sebagai sarana berkomunikasi. Untuk keperluan tersebut, simbol-simbol diciptakan
sebagai alat mengkomunikasikan ide atau pemikiran seseorang. Menurut Vygotsky, transisi
dari fungsi alamiah kognitif menuju proses kognitif yang lebih tinggi dicapai melalui
mediasi alat-alat simbolik yang dikonstruksi secara sosial budaya (Kinard & kozulin,
2008:28). Berdasarkan pandangan ini, simbol-imbol matematika yang digunakan sebagai alat
mengomunikasikan ide berarti juga dikonstruksi secara sosial budaya.
Sebagaimana pembahasan sebelumnya, matematika sebagai bagian dari kebudayaan dapat
berperan sebagai alat analisis dan sebagai bahasa. Bahasa matematika memiliki fungsi ganda
yaitu untuk mengekspresikan ide matematika dan pada saat yang sama berfungsi sebagai
media untuk menciptakan ide matematika (Kinard & Kozulin, 2008:32). Fungsi bahasa
matematika sebagai alat untuk mengekspresikan ide berlangsung dalam interaksi sosial
individu dengan orang lain, sementara bahasa matematika sebagai media untuk
mengembangkan ide-ide matematikanya berlangsung dalam diri pribadi anak. Jika anak
menguasai alat-alat ini, maka ia dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya ke tingkat
yang lebih tinggi.
Dalam konteks perkembangan kemampuan berpikir matematis maka perkembangan ini
terjadi juga secara interpsikologis dan intrapsikologis. Anak akan berkembang kemampuan
berpikir matematisnya melalui interaksinya dengan orang lain yang menguasai matematika
dengan lebih baik (Sri Wulandari, 2015:194). Pengetahuan matematika dalam diri anak
dikonstruksi secara intrapsikologi dimana pengetahuan baru dari orang lain yang lebih
memahami matematika dikaitkan dengan pengetahuan matematika yang telah dimilikinya.
Konsep ini sejalan dengan karakteristik historis sosiobudaya matematika, dimana
pengetahuan matematika dapat dikonstruksi atau direkonstruksi karena memiliki latar
belakang sejarah.
Kemampuan berpikir matematis anak terwujud dalam kemampuannya menggunakan
matematika untuk menganalisis suatu masalah dan mengkomunikasikan ide penyelesaian
masalah tersebut secara efektif menggunakan bahasa matematika. Jadi, matematika tidak
dipelajari anak semata-mata untuk mencapai keterampilan berhitung. Keterbatasan anak
dalam menguasai simbol-simbol dan makna simbol matematika akan menyulitkan dirinya
dalam mengkomunikasikan gagasan secara efektif dan komunikatif. Padahal ragam simbol
atau lebih luasnya representasi matematis yang dikuasai anak adalah ragam representasi
matematis yang umum digunakan dalam kebudayaan masyarakatnya. Dengan demikian,
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penguasaan matematika sebagai bahasa simbol penting untuk dimulai dari simbol
matematika yang umum digunakan dalam lingkungan budaya anak.
Hasil studi Vygotsky menjadi landasan gagasan konstruktivisme dimana pengetahuan dapat
dikonstruksi berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Hal ini dilakukan oleh diri anak sendiri
dengan bantuan orang lain yang lebih memahami. Implikasi hal ini dalam pendidikan
matematika adalah proses pendidikan hendaknya tidak didominasi oleh kegiatan individu
melainkan melalui interaksi sosial yang memungkinkan anak untuk memperluas wawasan
matematikanya. Simbol dalam matematika berfungsi sebagai alat mengkomunikasikan ide,
sehingga makna simbol penting untuk dipahami anak sebelum ia mampu mengoperasikan
simbol tersebut dengan benar dalam konteks kematematikaan. Oleh karena simbol
dikonstruksi secara sosial budaya, maka pendidikan matematika sebaiknya melibatkan
penggunaan konteks budaya anak dalam proses pembelajarannya.
Perkembangan kognitif melibatkan suatu interaksi antara kemampuan dasar manusia dan
budaya yang berperan sebagai penguat bagi kemampuan tersebut. Bruner cenderung sepakat
dengan Vygotsky bahwa bahasa berperan sebagai mediasi antara stimuli lingkungan budaya
dengan respons individu. Matematika menjadi salah satu bahasa untuk memediasi individu
dengan stimuli lingkungan budaya agar individu dapat meresponsnya dengan lebih baik.

4. Pandangan Teori Bruner tentang Interaksi Budaya dan
Perkembangan Kemampuan Berpikir Matematis
Teori Bruner berdasarkan asumsi bahwa perkembangan pada diri manusia bersifat unik
karena adanya konteks budaya tempat perkembangan manusia terjadi (Salkind, 2004:266).
Konteks budaya tersebut menyuburkan perkembangan intelektual dan hasilnya akan
berdampak pada perkembangan budaya. Pandangan ini memperjelas bagaimana ide-ide
matematika dipengaruhi oleh budaya dan perkembangan budaya juga dipengaruhi oleh
perkembangan ide-ide matematika yang semakin canggih. Hasil pemikiran matematika yang
canggih ini akan mendorong perkembangan kebudayaan masyarakatnya. Seberapa jauh
perkembangan matematika tersebut tergantung pada seberapa baik budaya berperan dalam
proses perkembangannya.
Menurut Bruner, kebanyakan nilai-nilai budaya disampaikan pada anak-anak secara tidak
langsung, dan hanya sedikit melalui pengajaran. Transformasi nilai budaya tersebut
berlangsung melalui interaksi anak-anak dengan lingkungannya dan ini lebih efisien karena
melekat langsung dalam praktek. Sementara informasi yang diterima melalui pengajaran
akan bersifat formal dan tidak praktis bahkan mungkin tidak kontekstual.
Proses berpikir anak diibaratkan sebagai komputer yang memproses informasi. Terdapat
struktur kognitif yang berkembang secara berkelanjutan melalui proses integrasi. Menurut
Bruner, integrasi menjadi hal yang krusial dalam mengembangkan keterampilan kognitif.
Integrasi merupakan proses dimana otak anak mengorganisasi pikiran dan tindakannya
kedalam tingkatan yang lebih tinggi. Anak selayaknya programer komputer yang berusaha
menyusun program secara lebih efisien dan lebih canggih.
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Menurut Bruner, cara anak merepresentasikan pengalaman dipengaruhi oleh ketentuan atau
aturan-aturan sosial sesuai budaya tempat anak itu tinggal. Perkembangan kognitif antara
lain terwujud dalam bentuk kemampuan menggunakan dan menyampaikan aturan-aturan ini
melalui sistem-sistem simbol yang dimiliki oleh budaya. Bruner lebih tertarik pada aturanaturan suatu budaya yang membantu pembentukan dan pengembangan pola pemikiran anak
dan caranya memecahkan masalah.
Implikasi hal ini dalam pendidikan matematika adalah hendaknya kemampuan berpikir
matematis anak distimulasi dan dikembangkan berbasis pada budaya anak sendiri. Anak
berinteraksi dengan lingkungan untuk memahami dan menginternalisasi nilai budaya,
termasuk pengetahuan matematika yaitu konsep, prinsip maupun simbol-simbolnya.
Munculnya ide-ide matematika anak merupakan bentuk apresiasi kreatif dari pengalaman
tersebut.
Bruner menyatakan ada tiga mode representasi yaitu enaktif, ikonik dan simbolik. Pada
mode representasi enaktif, anak belajar melalui kontak langsung dengan lingkungan
sekitarnya. Pada mode representasi ikonik, anak belajar melalui semacam ikon atau
gambaran mental tentang objek untuk meningkatkan pemahamannya. Pada mode
representasi simbolik, anak merumuskan sistem simbolis yang paling efisien yaitu bahasa.
Dalam pembelajaran matematika, teori mode representasi ini diterapkan dalam bentuk
belajar matematika secara bertahap menggunakan benda konkrit, dilanjutkan dengan gambar
benda (semi konkrit) dan dilanjutkan dengan menggunakan simbol-simbol sebagai bahasa
formal matematika.
Informasi tentang suatu bentuk atau tindakan dinyatakan dalam bentuk kode atau simbol
sebagaimana bahasa. Simbol bersifat fleksibel dan dapat diadaptasi yaitu dapat dimanipulasi,
disusun, diklasifikasi dan sebagainya. Pengetahuan kemudian tersimpan dalam benak anakanak sebagai kata-kata, simbol matematika atau dalam sistem simbol lainnya.
Bahasa berperan penting dalam meningkatkan kemampuan untuk memahami konsep-konsep
yang abstrak. Dalam kaitannya dengan matematika, anak menggunakan matematika sebagai
bahasa untuk memahami dan mengorganisasikan pola-pola pemikiran. Matematika sebagai
sistem simbol menjadi sarana bagi anak mengkomunikasikan gagasannya kepada orang lain.
Simbol-simbol matematika menjadi sarana untuk memahami gagasan matematika yang lebih
abstrak.
Sebuah penelitian lintas budaya dilakukan terhadap anak-anak Papua Nugini, Amerika dan
Australia (Anglo dan Eropa) mengenai transisi dari tahap ikonik ke tahap simbolik yang
terkait dengan berpikir matematis. Diketahui bahwa setidaknya kegagalan yang dialami
anak-anak Papua Nugini dalam menggunakan strategi simbolik pada tingkat yang sama
dengan anak-anak Australia karena mereka tidak familiar dengan stimuli yang digunakan
dalam eksperimen (Lancy, 1983:61). Familiar atau tidaknya anak-anak tersebut dipengaruhi
oleh budaya dimana mereka tumbuh dan berkembang. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa, dalam proses enaktif, ikonik ke simbolik, anak memerlukan stimuli yang telah
mereka kenal sebelumnya, dan stimuli itu adalah yang berasal dari lingkungan budaya
mereka sendiri.
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Dalam pendidikan matematika, konsep matematika sebaiknya tidak dipelajari sebagai
produk tetapi sebagai proses berpikir, dimana simbol-simbol atau bahasa yang digunakan
hendaknya sesuai dengan budaya anak. Hasil belajar yang terpenting tidak hanya penguasaan
konsep, kategori dan prosedur pemecahan masalah yang telah ditemukan sebelumnya, tetapi
juga kemampuan untuk menemukan hal tersebut oleh anak sendiri. Implikasi hal ini dalam
pendidikan matematika bahwa ide-ide matematika dapat dilacak atau ditemukan oleh anak
melalui stimuli sesuai konteks budaya anak. Dengan demikian, matematika dipelajari secara
bertahap.
Bruner menjelaskan hal ini melalui konsep kurikulum spiral yaitu informasi disusun secara
terstruktur sedemikian hingga ide-ide yang kompleks dapat diajarkan pada tingkat yang lebih
sederhana, kemudian dilanjutkan pada tingkat yang lebih kompleks demikian seterusnya
(McLeod, 2008). Konsep ini sejalan dengan perkembangan pemikiran matematika yang
bersifat evolutif. Matematika memiliki struktur keilmuan yang hierarkis dimana konsep yang
satu menjadi prasyarat bagi konsep selanjutnya. Progresivitas keilmuan matematika juga
dapat digambarkan sebagai spiral.
Landasan pemikiran Bruner mengenai pengaruh budaya terhadap perkembangan
kemampuan berpikir matematis membawa implikasi pada pendidikan matematika berbasis
budaya. Pengajaran dilakukan secara bertahap tingkat keabstrakannya. Aspek historis suatu
konsep matematika memungkinkan bagi anak untuk menemukannya kembali. Proses
representasi anak melalui tahapan enaktif, ikonik dan simbolik membuka peluang bagi anak
untuk mengkreasikan simbolnya sendiri.

5. Kesimpulan
Perkembangan kognitif antara lain terwujud dalam bentuk kemampuan menggunakan dan
menyampaikan aturan-aturan melalui sistem-sistem simbol yang dimiliki oleh budaya.
Sistem simbol seperti bahasa berperan sebagai mediasi antara individu dengan stimuli
lingkungan budaya. Bahasa menjadi sarana interaksi sosial dalam rangka berbagi
pengetahuan dan pengalaman.
Perkembangan kemampuan berpikir matematis anak dipengaruhi oleh interaksi sosial dalam
konteks budaya dimana ia dibesarkan. Dalam konteks kebudayaan, maka matematika
mengambil peran sebagai bahasa melalui simbol-simbol yang disepakati secara lokal
maupun universal. Simbol-simbol matematika merepresentasikan pemikiran kreatif yang
dapat terus dikembangkan. Matematika menjadi alat analisis logis melalui bahasa simbolnya.
Teori Vygotsky dan teori Bruner sama-sama menegaskan adanya pengaruh budaya terhadap
perkembangan kognitif, atau dalam hal ini terhadap perkembangan kemampuan berpikir
matematis anak. Jika Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial yang berwawasan
dalam perkembangan kemampuan berpikir matematis anak, maka Bruner menekankan
proses perkembangan kemampuan berpikir matematis sebagai proses berpikir yang
berkembang secara bertahap melalui pengkajian terhadap objek konkrit, semi konkrit hingga
akhirnya pada objek abstrak. Keduanya menegaskan peran penting penguasaan bahasa
termasuk simbol-simbol matematika sebagai sarana interaksi sosial dan memahami konsepkonsep matematika yang abstrak.
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Implikasi teori Vygotsky pada pendidikan matematika adalah, kemampuan berpikir
matematis anak dikembangkan melalui pembelajaran sosial dengan menggunakan konteks
budaya anak. Matematika dipelajari dan diajarkan berbasis pada budaya anak, dimana
konteks budaya tersebut berpotensi menumbuhkan kreativitas berpikir anak. Selanjutnya,
secara berkelanjutan anak dibawa menuju wawasan matematika formal. Implikasi teori
Bruner pada pendidikan matematika adalah, matematika dipelajari sebagai proses berpikir
melalui mode representasi dan pendekatan spiral menggunakan stimuli yang familiar bagi
anak yaitu stimuli dari budayanya sendiri. Ide-ide matematika dapat ditemukan dan
direkonstruksi, dipelajari secara bertahap dan meningkat untuk dibawa pada ide-ide
matematika yang lebih tinggi atau lebih kompleks.
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