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ABSTRAK

EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE
GALLERY WALK DITINJAU DARI PEMAHAMAN KONSEP

MATEMATIS SISWA
(Studi pada Siswa Kelas VIII Semester Genap SMP Negeri 4

Bandarlampung Tahun Pelajaran 2015/2016)

Oleh

Nadya Mahanani

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran koope-

ratif tipe gallery walk ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa. Populasi

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII reguler SMP Negeri 4 Bandar-

lampung tahun pelajaran 2015/2016 yang terdistribusi dalam sepuluh kelas (VIII

B – VIII K). Sampel penelitian ini adalah siswa kelas VIII D dan VIII E yang

dipilih dengan teknik purposive random sampling. Penelitian ini menggunakan

posttest only control group design. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesim-

pulan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe gallery walk tidak efektif di-

tinjau dari pemahaman konsep matematis siswa.

Kata kunci: efektivitas, gallery walk, pemahaman konsep matematis
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjadi pribadi yang memiliki skill dan pengetahuan yang handal dibidangnya

merupakan harapan setiap individu. Untuk memenuhi harapan tersebut setiap in-

dividu harus menempuh pendidikan, karena pendidikan dapat mengembangkan

potensi yang dimiliki individu sehingga menjadi pribadi yang berkualitas. Pen-

didikan nasional berperan penting menjadikan individu sebagai pribadi yang ber-

kualitas, dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2003 Bab II Pasal 3 yaitu:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan mem-
bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab.

Untuk mengembangkan potensi yang dimiliki individu dalam menempuh pen-

didikan, salah satunya perlu adanya peran guru dalam pembelajaran di sekolah se-

hingga pendidikan nasional dapat terlaksana secara optimal.

Guru memiliki peran dalam menciptakan kegiatan belajar siswa. Peran guru ter-

kandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab

IX Pasal 40 ayat 2 a yaitu pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban
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menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dina-

mis, dan dialogis. Guru harus menciptakan situasi belajar yang optimal sehingga

tugas mengajar dapat berjalan dengan efektif. Begitu pula guru mata pelajaran

matematika harus mampu menciptakan suasana belajar yang menarik minat siswa

sehingga tujuan pembelajaran matematika dapat tercapai.

Salah satu tujuan pembelajaran matematika yang dirumuskan Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (Depdiknas, 2006) menyatakan bahwa mata pelajaran mate-

matika memiliki tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan memahami kon-

sep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan kon-

sep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan ma-

salah. Untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika, salah satu kemampuan

yang harus dikuasai siswa adalah pemahaman konsep matematis.

Pemahaman konsep matematis sangat diperlukan siswa dan merupakan bagian

yang paling penting dalam pembelajaran matematika seperti yang dinyatakan oleh

Zulkardi (Rohana 2009: 92) bahwa mata pelajaran matematika menekankan pada

konsep. Apabila siswa menguasai konsep materi prasyarat maka siswa akan

mudah untuk memahami konsep selanjutnya. Selain itu, siswa yang menguasai

konsep dapat mengidentifikasi dan mengerjakan soal yang lebih bervariasi. Pada

proses pembelajaran penguasaan konsep merupakan hal yang penting bagi siswa

agar mereka memiliki bekal dasar yang baik untuk mencapai kemampuan yang

lain seperti penalaran, pemecahan masalah dan komunikasi. Apabila pemahaman

konsep siswa tinggi akan berdampak pada kualitas siswa dan secara luas ber-

dampak pada kualitas pendidikan di Indonesia.
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Programme for International Student Assesment (PISA) menunjukkan pencapaian

rata-rata peserta Indonesia pada PISA 2012 adalah 375, menduduki posisi 64 dari

65 negara (OECD: 2013). Selain itu, Trend in International Mathematics and

Science Study (TIMSS) dalam Mullis, Martin, Foy,dan Arora (2012: 462) me-

nyatakan bahwa rata-rata skor yang diperoleh Indonesia pada tahun 2011 adalah

386. Skor tersebut masih jauh  dari standar skor internasional yaitu 500. Berdasar-

kan hasil tersebut terlihat bahwa kemampuan matematis siswa Indonesia masih

rendah.

Hasil-hasil survei tersebut sejalan dengan hasil observasi dan wawancara guru di

SMP Negeri 4 Bandarlampung. Rendahnya kemampuan matematis siswa salah sa-

tunya karena kurangnya pemahaman konsep yang dimiliki siswa. Hal ini diduga

karena pembelajaran masih menggunakan cara konvensional, yaitu terpusat pada

guru dan siswa kurang aktif. Pembelajaran ini belum mampu untuk mengem-

bangkan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik siswa. Hal tersebut dise-

babkan karena guru berperan lebih aktif dalam proses pembelajaran sehingga sis-

wa cenderung menghafalkan konsep-konsep yang dipelajarinya tanpa memahami

dengan baik dan benar dan mengakibatkan lemahnya penguasaan siswa terhadap

konsep-konsep matematika. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Marpaung

(Alam, 2012) bahwa matematika tidak ada artinya bila hanya dihafalkan, namun

lebih dari itu dengan pemahaman siswa dapat lebih mengerti akan konsep materi

pelajaran itu sendiri. Selain itu, keaktifan siswa untuk mengembangkan dan me-

nemukan konsep juga masih rendah. Siswa tidak dibiasakan untuk membangun

pengetahuannya sendiri sehingga sulit untuk memahami suatu konsep. Siswa ter-

biasa menerima pembelajaran dari guru.
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Pembelajaran di kelas perlu adanya interaksi antara siswa dengan siswa untuk sa-

ling memberi gagasan dan membangun konsep matematis. Hal ini dapat dilakukan

dengan membentuk siswa ke dalam kelompok dan saling bekerja sama mencapai

tujuan pembelajaran. Salah satu pembelajaran aktif dan kooperatif yang berpusat

pada siswa adalah model pembelajaran kooperatif tipe gallery walk. Model pem-

belajaran kooperatif ini memberikan kesempatan bagi siswa bekerja sama antar

siswa kelompok kecil untuk menyampaikan materi yang ada ke kelompok lain

dengan exhibition atau pameran di kelas (Djamarah, 2000: 5). Selain itu, pada mo-

del pembelajaran kooperatif tipe gallery walk dalam proses pembelajaran guru ha-

rus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga peserta didik aktif bertanya,

mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan (Husamah dan Yanur, 2013: 164).

Siswa akan berdiskusi, saling mengoreksi pemahaman dan berpresentasi, sehingga

siswa akan terlibat aktif dalam aktivitas-aktivitas belajar di kelas. Siswa akan

diarahkan bekerja secara kelompok, kemudian hasil kerja kelompok ditempel di

papan gabus atau karton. Masing-masing kelompok mengamati hasil kerja kelom-

pok lain lalu berkomentar. Kemudian setiap kelompok melakukan presentasi, guru

mengklarifikasi, dan bersama-sama  menyimpulkan agar tidak terjadi kesalahan

dalam memahami konsep yang diperoleh.

Dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe gallery walk, diharapkan

dapat meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa. Maka dari itu, penulis

tertarik untuk melakukan studi eksperimen terhadap model pembelajaran ko-

operatif tipe gallery walk yang dianggap memberi peluang untuk meningkatkan

pemahaman konsep matematis siswa.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dirumuskan masalah penelitian sebagai beri-

kut: “Apakah model pembelajaran kooperatif tipe gallery walk efektif ditinjau dari

pemahaman konsep matematis siswa?”. Dari rumusan masalah tersebut dapat dija-

barkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran

dengan model pembelajaran kooperatif tipe gallery walk lebih tinggi daripada

pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konven-

sional ?

2. Apakah persentase siswa yang memiliki pemahaman konsep matematis

dengan baik pada pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe

gallery walk mencapai lebih dari 60% dari jumlah siswa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas model pem-

belajaran kooperatif tipe gallery walk ditinjau dari pemahaman konsep matematis

siswa kelas VIII semester genap SMP Negeri 4 Bandarlampung tahun pelajaran

2015/2016.

D. Manfaat Penelitian

1.  Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dalam bidang

pendidikan matematika yang berkaitan dengan model pembelajaran kooperatif
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tipe gallery walk dan pembelajaran konvensional, serta pemahaman konsep mate-

matis siswa.

2.  Manfaat Praktis

a. Bagi para praktisi pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

informasi tentang efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe gallery

walk, serta dapat menjadi masukan dan bahan kajian pada penelitian

serupa di masa yang akan datang.

b. Bagi guru dan calon guru, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan

dan masukan bagi para guru untuk mengembangkan kemampuan menga-

jarnya serta dapat menjadi referensi dalam mencoba menggunakan model

pembelajaran koperatif tipe gallery walk dalam proses pembelajaran yang

tidak selalu terbatas dengan metode ceramah saja.

c. Bagi kepala sekolah, diharapkan dengan penelitian ini kepala sekolah

memperoleh informasi sebagai masukan dalam upaya pembinaan para gu-

ru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas pembelajaran adalah ukuran keberhasilan dalam pembelajaran

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pembelajaran dikata-

kan efektif apabila: (1) pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe gallery walk lebih

tinggi daripada pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembe-

lajaran konvensional, dan (2) persentase siswa yang memiliki pemahaman
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konsep matematis dengan baik pada pembelajaran dengan menggunakan mo-

del kooperatif tipe gallery walk mencapai lebih dari 60% dari jumlah siswa.

2. Model pembelajaran kooperatif tipe gallery walk merupakan suatu model

pembelajaran yang mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pem-

belajaran dengan cara membentuk kelompok dan menentukan peran, berdis-

kusi, memajang hasil kerja kelompok, mengelilingi stan kelompok lain lalu

berkomentar, presentasi, dan guru mengklarifikasi kemudian bersama-sama

menyimpulkan materi pembelajaran.

3. Pemahaman konsep matematis artinya suatu pemikiran dalam mengemukakan

ide berdasarkan dari pembentukan pengetahuannya sendiri yang berkaitan

dengan matematika dalam menguasai materi. Indikator yang digunakan dalam

penelitian ini adalah menyatakan ulang suatu konsep, menyajikan konsep

dalam berbagai bentuk representasi, mengembangkan syarat perlu dan syarat

cukup dari suatu konsep, menggunakan dan memanfaatkan serta memilih pro-

sedur atau operasi tertentu, mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pe-

mecahan masalah.

4. Pembelajaran konvensional merupakan model pembelajaran yang biasa di-

gunakan guru dalam pembelajaran di sekolah tempat penelitian. Pada pembe-

lajaran ini guru aktif memberikan materi, siswa cenderung hanya menyimak,

mencatat, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan dipersilahkan

bertanya apabila ada yang belum dimengerti.
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II.  TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Efektivitas Pembelajaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif artinya berpengaruh, selain itu

dapat diartikan pula dapat membawa hasil. Menurut Asmani (2011: 61) efektivitas

adalah proses pembelajaran tersebut bermakna bagi siswa. Keadaan aktif dan me-

nyenangkan tidaklah cukup jika proses pembelajaran tidak efektif, yaitu tidak

menghasilkan apa yang harus dikuasai siswa setelah proses pembelajaran berlang-

sung.

Menurut Komariah (2005: 34) efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh

mana sasaran atau tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang telah dicapai. Su-

tikno (2005: 88) mengemukakan bahwa efektivitas pembelajaran adalah kemam-

puan dalam melaksanakan pembelajaran yang telah direncanakan yang memung-

kinkan siswa untuk dapat belajar dengan mudah dan dapat mencapai tujuan dan

hasil yang diharapkan. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pembela-

jaran dikatakan efektif apabila pembelajaran yang diberikan berpengaruh kepada

siswa dan adanya hasil yang didapat oleh siswa.
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Hal ini didukung oleh pendapat dari Wortruba dan Wright (Uno, 2011: 174-190),

menurut Wortruba dan Wright berdasarkan pengkajian dan hasil penelitian meng-

identifikasi 7 (tujuh) indikator yang dapat menunjukkan pembelajaran yang efek-

tif, yaitu: (1) Pengorganisasian materi yang baik; (2) Komunikasi yang efektif;

(3) Penguasaan dan antuisiasme terhadap materi pelajaran; (4) Sikap positif ter-

hadap siswa; (5) Pemberian nilai yang adil; (6) Keluwesan dalam pendekatan

pembelajaran; (7) Hasil belajar siswa yang baik. Dapat disimpulkan bahwa

efektivitas pembelajaran adalah ukuran atau tingkat keberhasilan siswa dalam

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.

Pada dasarnya efektivitas ditujukan untuk menjawab pertanyaan seberapa jauh tu-

juan pembelajaran telah dapat dicapai oleh peserta didik (Uno, 2011: 29). Selain

itu, Wicaksono (2011: 1) menyatakan bahwa pembelajaran dikatakan efektif apa-

bila mengacu pada ketuntasan belajar yaitu apabila lebih dari atau sama dengan

60% dari jumlah siswa memperoleh nilai ketuntasan minimal 75 dalam pening-

katan hasil belajar dan strategi pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, penggunaan

kriteria ketuntasan ini bergantung dari ketetapan setiap sekolah. Kriteria Ketun-

tasan Minimal (KKM) setiap sekolah berbeda karena potensi atau kemampuan ha-

sil belajar setiap siswa berbeda di masing-masing sekolah.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran merupakan

ukuran keberhasilan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran

yang diharapkan. Pembelajaran dikatakan efektif apabila pemahaman konsep ma-

tematis siswa yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe gallery walk lebih

tinggi daripada pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti
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pembelajaran konvensional dan persentase siswa yang memiliki pemahaman kon-

sep matematis dengan baik pada pembelajaran dengan menggunakan model ko-

operatif tipe gallery walk mencapai lebih dari 60% dari jumlah siswa.

2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Gallery Walk

Gallery walk terdiri atas dua kata yaitu gallery dan walk. Menurut Ismail

(Oktarina, 2013: 20), gallery adalah pameran. Pameran merupakan kegiatan untuk

memperkenalkan produk, karya, atau gagasan kepada khalayak ramai. Misalnya

pameran buku, lukisan, tulisan, dan lain sebagainya. Sedangkan walk artinya ber-

jalan atau melangkah. Model pembelajaran kooperatif tipe gallery walk termasuk

model pembelajaran active learning atau pembelajaran aktif dimaksudkan bahwa

dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa se-

hingga peserta didik aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan ga-

gasan (Husamah dan Yanur, 2013: 164). Selain itu, menurut Silberman (Asmani,

2011: 65), saat belajar aktif, siswa banyak melakukan kegiatan. Mereka menggu-

nakan otak untuk mempelajari ide-ide, memecahkan permasalahan, dan menerap-

kan apa yang mereka pelajari. Pembelajaran aktif perlu dilakukan agar siswa ter-

biasa bertanya dan berdiskusi.

Model pembelajaran kooperatif tipe Gallery walk menuntut siswa untuk berdis-

kusi dan memajang hasil kerja kelompoknya di setiap kelompok untuk dipajang di

kelas. Setiap kelompok mengomentari hasil karya kelompok lain yang digaleri-

kan. Penggalerian hasil kerja dilakukan pada saat siswa telah mengerjakan tugas-

nya (Utami, 2014: 82). Menurut Asmani (2011: 50), tujuannya agar masing-ma-

sing anggota kelompok mendapat kesempatan untuk memberikan kontribusi
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mereka dan mendengarkan pandangan serta pemikiran anggota lainnya. Selain itu

terdapat pendapat lain tentang model pembelajaran kooperatif ini. Dalam Journal

of College Science Teaching, menurut Mark Francek:

A gallery walk is a discussion technique that gets students out of their chairs
and actively involved in synthesizing important science concepts, writing, and
public speaking. The technique also cultivates listening and team-building
skills.

Gallery Walk adalah sebuah teknik diskusi dimana siswa beranjak dari kursi me-

reka dan secara aktif terlibat dalam memahami konsep-konsep pokok materi, me-

nulis, dan mempresentasikan. Teknik ini juga melatih keterampilan mendengarkan

dan kerja sama kelompok.

Dalam jurnalnya, Francek (2006) disebutkan langkah-langkah model pembelaja-

ran kooperatif tipe Gallery Walk, yaitu:

1. Membuat dan posting pertanyaan

Guru menulis beberapa pertanyaan atau permasalahan berkaitan dengan kon-

sep materi yang menjadi topik pembelajaran. Kemudian tempatkan (posting)

pertanyaan tersebut di dinding atau meja di dalam kelas yang diberi jarak satu

sama lainnya.

2. Membentuk grup, menentukan peran dan kerjasama kelompok

Bentuklah siswa ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 3-6 siswa.

Masing-masing kelompok kemudian menetapkan recorder yang bertugas me-

nulis komentar kelompok mereka. Peran recorder harus bergantian pada se-

tiap stan diskusi yang dikunjungi.
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3. Menetapkan stan dan mulai berdiskusi

Setiap kelompok kemudian menuju ke stan diskusi mereka masing-masing.

Di stan diskusi mereka melakukan diskusi untuk menjawab pertanyaan yang

disediakan oleh guru.

4. Berputar

Setelah 3-5 menit, katakan “Berputar!”. Masing-masing kelompok kemudian

bergerak searah jarum jam dari stan diskusi mereka ke stan diskusi kelompok

lain disebelahnya. Di sini, siswa mengamati hasil kerja kelompok lain dan

memberikan komentar atau pertanyaan pada hasil kerja tersebut. Guru ber-

peran sebagai fasilitator, mengawasi siswa, memperjelas pertanyaan, dan

mengukur pemahaman siswa serta mencatat setiap kesalahpahaman atau pe-

nyimpangan untuk didiskusikan kemudian selama presentasi kelompok.

Gambar 2.1 Skema perputaran gallery walk

5. Presentasi

Setelah mengunjungi setiap stan diskusi, siswa kembali ke stan diskusi awal

mereka. Kemudian merangkum semua komentar dan menjawab pertanyaan

yang diterima dalam waktu 5-10 menit. Reporter yang dipilih diawal, kemu-

dian mempersentasikan hasil kerja kelompok dan menuliskannya di papan tu-

lis dalam waktu tidak lebih dari 5 menit. Selama presentasi, guru memperkuat

konsep-konsep materi, klarifikasi dan penarikan kesimpulan dibantu guru.

Stan 1 Stan 2

Stan 4 Stan 3
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Menurut Ismail (Ghufron, 2011: 14-15), terdapat kelebihan dan kekurangan dalam

model pembelajaran kooperatif ini, yaitu:

1. Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe gallery walk :
1) Siswa terbiasa membangun budaya kerjasama memecahkan masalah

dalam belajar.
2) Terjadi sinergi saling menguatkan pemahaman terhadap tujuan

pembelajaran.
3) Membiasakan siswa bersikap menghargai dan mengapresiasi hasil belajar

kawannya.
4) Mengaktifkan fisik dan mental siswa selama proses belajar.
5) Membiasakan siswa memberi dan menerima kritik.

2. Kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe gallery walk :
1) Bila anggota terlalu banyak akan terjadi sebagian siswa menggantungkan

kerja kawannya.
2) Guru perlu ekstra cermat dalam memantau dan menilai keaktifan individu

dan kolektif.
3) Pengaturan seting kelas yang lebih rumit.

Dari pemaparan di atas, model pembelajaran kooperatif tipe gallery walk tidak

hanya memiliki banyak kelebihan, tetapi juga beberapa kelemahan. Kelebihan dari

model pembelajaran kooperatif tipe gallery walk diharapkan dapat memberi hasil

positif terhadap penelitian yang akan dilakukan. Kelemahannya dapat dijadikan

bahan pengetahuan dan pembelajaran dalam penelitian. Oleh karena itu, perlu

adanya pemahaman yang mendalam mengenai model ini supaya dalam pe-

nerapannya dapat terlaksana dengan efektif.

3. Pemahaman Konsep Matematis

Setiap siswa harus memiliki kemampuan matematika. Salah satu kemampuan ma-

tematika yang harus dikuasai siswa adalah pemahaman konsep matematis. Sardi-

man (2007: 42) mengungkapkan, pemahaman dapat diartikan menguasai sesuatu

dengan pikiran, belajar harus mengerti secara mental makna dan filosofinya,
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maksud dan implikasi serta aplikasi-aplikasinya, sehingga menyebabkan siswa

memahami suatu situasi. Gagne (Suherman, 2003: 33) mengemukakan bahwa

konsep merupakan suatu  ide abstrak yang memungkinkan kita untuk dapat me-

ngelompokkan objek atau kejadian itu ke dalam bentuk contoh maupun bukan

contoh.

Menurut Jihad dan Haris (2012: 149) pemahaman konsep merupakan kompetensi

yang ditunjukkan siswa dalam memahami konsep dan dalam melakukan prosedur

(algoritma) secara luwes, akurat, efisien, dan tepat. Penjelasan lebih lanjut, menu-

rut Suherman (2003: 22) konsep-konsep matematika tersusun secara hierarkis, ter-

struktur, logis, dan sistematis mulai dari konsep yang paling sederhana sampai

konsep yang paling kompleks. Hal ini membuat siswa harus memiliki konsep

yang benar agar dapat memahami konsep selanjutnya.

Terdapat indikator pemahaman konsep matematis siswa menurut Peraturan Dirjen

Dikdasmen Nomor 506/C/Kep/PP/2004 tanggal 11 November 2004 tentang peni-

laian, yaitu : (1) Menyatakan ulang sebuah konsep; (2) Mengklasifikasikan objek

menurut sifat tertentu sesuai dengan konsepnya; (3) Memberikan contoh dan bu-

kan contoh dari suatu konsep; (4) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk re-

presentasi; (5) Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep;

(6) Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu;

(7) Mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep mate-

matis siswa adalah suatu pemikiran dalam mengemukakan ide berdasarkan dari
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pembentukan pengetahuannya sendiri yang berkaitan dengan matematika dalam

menguasai materi.

4. Pembelajaran Konvensional

Pembelajaran yang umum digunakan saat ini oleh guru adalah pembelajaran kon-

vensional. Pada pembelajaran konvensional guru dijadikan sebagai pusat pem-

belajaran (teacher center). Hamiyah dan Jauhar (2014: 168) menyatakan bahwa

dalam pembelajaran yang berpusat pada guru, hampir seluruh kegiatan pem-

belajaran dikendalikan penuh oleh guru. Siswa cenderung pasif dalam proses

pembelajaran.

Menurut Sanjaya (2009: 177), pembelajaran konvensional adalah pembelajaran

yang menekankan pada penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepa-

da kelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi secara op-

timal. Pada pembelajaran ini siswa cenderung hanya menyimak, mencatat, dan

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dalam proses pembelajaran. Kegiatan

ini dilakukan untuk mengajarkan siswa-siswa dalam waktu yang relatif singkat

(Uno, 2011: 99).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran konvensional merupa-

kan pembelajaran yang sering diterapkan oleh guru dan dalam proses pembelajar-

an hanya berpusat pada guru. Guru aktif menjelaskan materi dan siswa mencatat,

mendengarkan, dan mengerjakan soal.
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B. Kerangka Pikir

Penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Dalam

penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah model pembelajaran kooperatif

tipe gallery walk sedangkan variabel terikatnya adalah pemahaman konsep mate-

matis siswa.

Model pembelajaran kooperatif tipe gallery walk merupakan model pembelajaran

yang dapat mengarahkan peserta didik agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses

pembelajaran. Siswa dilibatkan dari awal hingga akhir pelaksanaan pembelajaran.

Selama proses tersebut guru tidak lagi menyampaikan informasi secara langsung

tetapi bertindak sebagai fasilitator, pembimbing, motivator dan mengawasi selama

proses pembelajaran berlangsung agar siswa menemukan konsep yang ada secara

mandiri.

Pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe gallery walk pada penelitian ini

terdiri dari lima langkah, yaitu: (1) membuat dan posting pertanyaan; (2) mem-

bentuk grup, menentukan peran, dan kerjasama kelompok; (3) menetapkan stan

dan mulai berkomentar; (4) berputar; dan (5) presentasi.

Pada langkah pertama model pembelajaran kooperatif tipe gallery walk adalah

membuat dan posting pertanyaan. Guru membuat LKK berupa uraian dan pe-

rtanyaan yang memuat kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Guru di

awal proses pembelajaran menstimulus siswa dengan posting pertanyaan agar

siswa ingin tahu dan tertarik dengan pembelajaran yang guru berikan. Guru

memberi peluang kepada siswa untuk meningkatkan pemahaman konsepnya yaitu
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menyatakan ulang suatu konsep. Pembelajaran sebelumnya siswa terbiasa men-

dapatkan materi secara langsung dari guru.

Pada langkah kedua adalah membentuk grup, menentukan peran, dan kerjasama

kelompok. Siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok dengan tiap kelompok ter-

diri dari 5-6 siswa yang heterogen. Setelah itu, siswa menentukan peran masing-

masing. Setiap kelompok menentukan recorder yang bertanggung jawab untuk

menulis komentar kelompok mereka. Komentar yang ditulis berupa pertanyaan

atau tanggapan terhadap hasil kerja kelompok lain. Kemudian menetapkan re-

porter, reporter bertugas mempersentasikan hasil kerja kelompoknya. Peran yang

diperoleh membuat siswa bertanggung jawab dengan peran tersebut dan siswa

akan bersungguh-sungguh dalam memahami materi pembelajaran serta mening-

katkan kerjasama dalam kelompok masing-masing.

Pada langkah ketiga adalah menetapkan stan dan mulai berdiskusi. Guru menetap-

kan setiap kelompok mendapatkan satu stan. Pada tahap ini siswa berdiskusi un-

tuk menjawab LKK yang diberikan. Siswa diberi kesempatan untuk mencari lite-

ratur, mengemukakan gagasan masing-masing dan saling bertukar informasi da-

lam kelompok. Pembelajaran dikelompok yang heterogen dengan kemampuan

setiap siswa yang berbeda-beda akan terjadi interaksi antar siswa. Siswa dapat

bekerjasama dengan teman-temannya yang terdiri dari siswa yang memiliki ke-

mampuan tinggi, sedang dan rendah. Siswa yang berkemampuan rendah dan se-

dang menjadi meningkat pengetahuannya dan yang berkemampuan tinggi dapat

menjadi sumber, sehingga konsep yang diajarkan dapat dipahami oleh teman ke-

lompoknya. Dengan interaksi siswa dalam memahami konsep matematis, hasil
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belajar siswa pun diharapkan meningkat. Selain itu, akan merubah paradigma gu-

ru dalam pembelajaran, yaitu dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi

pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pada tahap ini, siswa dapat meningkatkan

kemampuan pemahaman konsep yang dimilikinya antara lain menyatakan ulang

suatu konsep, mengembangkan syarat perlu atau cukup dari suatu konsep, dan

menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu.

Pada langkah keempat adalah berputar. Kelompok mulai mengunjungi stan ke-

lompok lain berdasarkan instruksi guru. Guru memberi aba-aba, “berputar!”.

Masing-masing kelompok berkunjung ke stan kelompok lain, mengomentari hasil

kerja kelompok lain berupa pertanyaan atau tanggapan. Komentar ditulis pada

secarik kertas yang disediakan guru kemudian ditempelkan di papan gabus atau

karton stan kelompok yang dikunjungi. Recorder yang bertugas menulis komentar

kelompok dan harus bergantian pada setiap stan diskusi yang dikunjungi.

Pemahaman konsep yang sudah dibangun pada saat diskusi kelompok akan ter-

lihat dan sejauh mana konsep yang diperoleh selama pembelajaran berlangsung.

Recorder akan membandingkan pemahaman konsep yang dimiliki dengan

pemahaman konsep kelompok lain yang diamatinya. Kegiatan ini akan memberi-

kan informasi baru apabila jawaban dari kelompok lain berbeda, siswa dilatih un-

tuk berfikir manakah jawaban yang benar dengan pemahaman konsep yang di-

milikinya. Oleh karena itu, recorder harus bersungguh-sungguh dalam memahami

materi. Pada tahap ini siswa dapat meningkatkan pemahaman konsep yang

dimilikinya yaitu menyatakan ulang suatu konsep dan menyajikan konsep dalam

bentuk representasi.
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Setelah mengunjungi stan kelompok lain, kemudian setiap kelompok kembali ke

stan masing-masing. Setiap kelompok berdiskusi menjawab pertanyaan yang di-

berikan dari kelompok lain yang berkunjung. Langkah terakhir yaitu presentasi.

Reporter yang dipilih diawal, kemudian mempersentasikan hasil kerja kelompok-

nya dan menjawab pertanyaan yang diberikan dari kelompok lain yang berkun-

jung pada langkah sebelumnya. Selama presentasi, guru memperkuat konsep-

konsep materi yang diperoleh dan mengoreksi apabila terdapat miskonsepsi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam model kooperatif tipe gallery walk ter-

dapat proses-proses pembelajaran yang memberi peluang siswa untuk mening-

katkan pemahaman konsep matematis, sedangkan dalam pembelajaran konvensio-

nal peluang-peluang tersebut tidak didapatkan oleh siswa. Pada pembelajaran kon-

vensional, pembelajaran hanya berpusat pada guru. Guru aktif menjelaskan materi

dan siswa menyimak, mencatat, dan mengerjakan beberapa soal yang diberikan

oleh guru, akibatnya pemahaman konsep matematis siswa kurang optimal. Siswa

hanya mendapat konsep materi dari penjelasan guru dan siswa kurang aktif dalam

pembelajaran. Dengan kata lain pemahaman konsep matematis siswa dengan

model kooperatif tipe gallery walk akan lebih tinggi daripada pemahaman konsep

matematis siswa dengan pembelajaran konvensional.

C. Anggapan Dasar

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar sebagai berikut:

1. Semua siswa kelas VIII semester genap SMP Negeri 4 Bandarlampung tahun

pelajaran 2015/2016 memperoleh materi yang sama dan sesuai dengan kuri-

kulum tingkat satuan pendidikan.



20

2. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi pemahaman konsep matematis dan

model pembelajaran kooperatif tipe gallery walk tidak diperhatikan.

D. Hipotesis

1. Hipotesis Umum

Pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe gallery

walk efektif ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa.

2. Hipotesis Khusus

a. Pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti model pem-

belajaran kooperatif tipe gallery walk lebih tinggi daripada pemahaman

konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.

b. Persentase siswa yang memiliki pemahaman konsep matematis dengan

baik pada pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe

gallery walk mencapai lebih dari 60% dari jumlah siswa.
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III.  METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 4 Bandarlampung. Populasi dalam pe-

nelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII semester genap SMP Negeri 4 Bandar-

lampung tahun ajaran 2015/2016 yang berada di kelas reguler yaitu kelas yang bu-

kan merupakan kelas unggulan (VIII A dan VIII L) yang terdistribusi dalam sepu-

luh kelas yaitu VIII B – VIII K. Pemilihan sampel dilakukan dengan mengguna-

kan teknik purposive random sampling yaitu memilih secara acak dua kelas dari

sepuluh kelas yang ada dengan pertimbangan bahwa kedua kelas tersebut diajar

oleh guru yang sama yaitu kelas VIII D, VIII E, VIII F, VIII G yang memiliki ke-

mampuan awal matematis yang relatif sama dapat dilihat dari rata-rata nilai hasil

ujian tengah semester (UTS) pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Rata-rata nilai ujian tengah semester (UTS)

Kelas Banyak Siswa Rata-rata nilai UTS
VIII D 32 61,60
VIII E 31 62,03
VIII F 32 60,14
VIII G 32 63,07

Terpilihlah kelas VIII D sebagai kelas eksperimen yaitu kelas yang mendapatkan

pembelajaran model kooperatif tipe gallery walk, dan kelas VIII E sebagai kelas

kontrol yaitu kelas yang mendapatkan pembelajaran konvensional.
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B. Desain Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuasi eksperimen yang terdiri da-

ri satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebasnya adalah model

pembelajaran kooperatif tipe gallery walk sedangkan variabel terikatnya adalah

pemahaman konsep matematis siswa. Desain penelitian yang digunakan yaitu de-

sain posttest only control group design. Menurut Furchan (2007:368) desain pe-

laksanaan penelitian sebagai berikut.

Tabel 3.2. Desain Penelitian

Kelompok
Perlakuan

Perlakuan Posttest
E X O1

P C O2

Keterangan:
E : kelas eksperimen
P : kelas kontrol
X : model pembelajaran kooperatif tipe gallery walk
C : model pembelajaran konvensional
O1 : nilai posttest pada kelas eksperimen
O2 : nilai postest pada kelas kontrol

C. Data Penelitian

Data dalam penelitian ini adalah data kemampuan pemahaman konsep matematis

siswa yang berupa data kuantitatif. Data tersebut diperoleh melalui tes pema-

haman konsep matematis siswa yang dilakukan setelah pembelajaran terhadap

kelas yang diberi perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe gallery walk dan terhadap kelas yang menggunakan pembelajaran konven-

sional.
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D. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik tes. Tes dilaksanakan

setelah pembelajaran (posttest only) pada kelas yang diberi perlakuan dengan

model pembelajaran kooperatif tipe gallery walk pada kelas eksperimen dan

pembelajaran konvensional pada kelas kontrol.

E. Prosedur Penelitian

Prosedur dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga tahap, yaitu sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan Penelitian

a) Observasi awal, melihat kondisi di sekolah seperti kurikulum sekolah,

jumlah kelas, karakteristik dan jumlah siswa, dan cara guru mengajar,

dilaksanakan pada tanggal 12 November 2015.

b) Menentukan sampel penelitian yaitu menetapkan kelas eksperimen dan

kelas kontrol.

c) Menetapkan materi yang akan digunakan dalam penelitian.

d) Menyusun proposal penelitian.

e) Menyusun perangkat pembelajaran dan instrumen tes yang akan di-

gunakan selama penelitian.

f) Melaksanakan uji coba instrumen tes yang akan digunakan dalam

penelitian, dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2016.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

a) Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe gallery walk pada kelas eksperimen dan pembelajaran
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konvensional pada kelas kontrol, tertanggal dari 24 Februari 2016 – 7

Maret 2016

b) Mengadakan posttest pada kelas yang menggunakan model

pembelajaraan kooperatif tipe gallery walk dan model pembelajaran

konvensional pada 9 Maret 2016.

3. Tahap Akhir

a) Memeriksa data hasil tes pemahaman konsep matematis pada kelas yang

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe gallery walk dan

model pembelajaran konvensional.

b) Mengolah dan menganalisis data penelitian untuk menjawab rumusan

masalah.

c) Menyusun laporan penelitian dan membuat kesimpulan berdasarkan

hipotesis yang telah dirumuskan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes untuk mengukur pe-

mahaman konsep matematis siswa. Tes tersebut adalah tes kemampuan akhir

(posttest) terdiri dari lima soal uraian. Sebelum penyusunan tes pemahaman kon-

sep matematis, terlebih dahulu dibuat kisi-kisi soal tes pemahaman konsep mate-

matis. Adapun pedoman pemberian skor pemahaman konsep matematis terdapat

pada Tabel 3.3.
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Tabel 3.3. Pedoman Penskoran Tes Pemahaman Konsep Matematis

No Indikator
Pemahaman

Konsep
Ketentuan Skor

1.
Menyatakan
ulang suatu
konsep

Tidak menjawab. 0
Hanya sedikit dari menyatakan ulang suatu
konsep yang benar.

1

Menyatakan ulang suatu konsep dengan benar,
tetapi salah dalam mendapatkan solusi.

2

Menyatakan ulang suatu konsep dengan proses
benar dan mendapat solusi dengan benar.

3

2.

Mengembang
kan syarat
perlu atau
cukup dari
suatu konsep

Tidak menjawab. 0
Hanya sedikit dari mengembangkan syarat perlu
atau syarat cukup dari suatu konsep

1

Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup
dari suatu konsep benar, tetapi salah dalam
mendapatkan solusi.

2

Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup
dari suatu konsep benar

3

3.

Menyajikan
konsep dalam
berbagai
bentuk
representasi

Tidak menjawab. 0
Hanya sedikit dari menyajikan konsep dalam
berbagai bentuk representasi matematika dengan
benar.

1

Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk
representasi matematika dengan benar, tetapi
salah dalam mendapatkan solusi

2

Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk
representasi matematika dengan benar dan
mendapat solusi dengan benar.

3

4.

Menggunakan,
memanfaatkan,
dan memilih
prosedur atau
operasi
tertentu

Tidak menjawab. 0
Hanya sedikit dari menggunakan,
memanfaatkan, dan memilih prosedur yang
benar.

1

Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih
prosedur, tetapi salah dalam mendapatkan solusi.

2

Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih
prosedur dengan benar dan mendapatkan solusi
dengan benar.

3

5.

Mengaplikasi
kan konsep
pada pemeca -
han masalah

Tidak menjawab. 0
Hanya sedikit mengaplikasikan konsep pada
pemecahan masalah yang benar.

1

Mengaplikasikan konsep pada pemecahan
masalah tetapi tidak tepat.

2

Mengaplikasikan konsep atau pemecahan
masalah dengan tepat.

3
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Untuk memperoleh data yang akurat, maka tes yang digunakan adalah tes yang

memiliki kriteria yang baik yaitu valid, reliabel, memiliki daya pembeda minimal

cukup dan memiliki tingkat kesukaran minimal mudah.

a. Validitas Instrumen

Validitas instrumen dalam penelitian ini adalah validitas isi. Validitas isi dari tes

pemahaman konsep matematis dapat diketahui dengan cara membandingkan isi

yang terkandung dalam tes pemahaman konsep matematis dengan indikator pe-

mahaman konsep matematis yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ini, untuk memeriksa validitas isi tes dinilai oleh guru mata

pelajaran matematika kelas VIII SMP Negeri 4 Bandarlampung dengan asumsi

bahwa guru mata pelajaran matematika tersebut mengetahui dengan benar kuri-

kulum SMP. Tes yang dikategorikan valid adalah yang butir-butir tesnya telah di-

nyatakan sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator yang diukur berdasarkan

penilaian guru mitra. Penilaian terhadap kesesuaian isi tes dengan isi kisi-kisi tes

yang diukur dan kesesuaian bahasa yang digunakan dalam tes dengan kemampuan

bahasa siswa dilakukan dengan menggunakan daftar ceklis oleh guru mitra.

Hasil penilaian terhadap tes menunjukkan bahwa tes yang digunakan untuk

mengambil data telah memenuhi validitas isi (Lampiran B5 halaman 146), soal tes

tersebut diujicobakan pada siswa kelas diluar sampel. Data yang diperoleh dari

hasil uji coba kemudian diolah dengan menggunakan bantuan Software Microsoft

Excel untuk mengetahui reliabilitas tes, daya pembeda, dan tingkat kesukaran

butir soal.
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b. Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha menurut Arikunto

(2011:109) sebagai berikut.

r11 = 1 − ∑
Keterangan:
r 11 =  Koefisien reliabilitas

=  Banyaknya butir soal∑ = Jumlah varians skor tiap butir soal
= Varians skor total

Untuk mencari varians digunakan rumus sebagai berikut :

= (∑ ) − (∑ )
Keterangan:
n = Banyaknya data∑ = Jumlah semua data∑ = Jumlah kuadrat semua data

Koefisien reliabilitas suatu butir soal diinterpretasikan dalam Arikunto (2011:75)

disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Kriteria Realibilitas

Koefisien relibilitas (r11) Kriteria
0,80 < r11 ≤ 1,00 Sangat tinggi
0,60 < r11 ≤ 0,80 Tinggi
0,40 < r11 ≤ 0,60 Cukup
0,20 < r11 ≤ 0,40 Rendah
0,00 < r11 ≤ 0,20 Sangat rendah

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen tes, diperoleh bahwa nilai

koefisien reliabilitas tes adalah 0,93. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen tes

yang digunakan memiliki reliabilitas yang sangat tinggi sehingga sesuai dengan
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kriteria yang digunakan. Hasil perhitungan reliabilitas tes uji coba soal dapat di-

lihat pada Lampiran C.1 halaman 148.

c. Daya Pembeda

Daya pembeda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan antara siswa

yang mempunyai kemampuan tinggi dengan siswa yang mempunyai kemampuan

rendah. Dalam menghitung daya pembeda ditentukan dengan rumus :

= −
Keterangan :
DP : Indeks daya pembeda satu butir soal tertentu
JA : Rata-ratanilai kelompok atas pada butir soal yang diolah
JB : Rata-ratanilai kelompok bawah pada butir soal yang diolah
IA : Skor maksimum butir soal yang diolah

Hasil perhitungan daya pembeda diinterpretasi berdasarkan klasifikasi yang

tertera dalam Sudijono (2011: 389) pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Interpretasi Nilai Daya Pembeda

Nilai Interpretasi
Negatif ≤ DP <0,10 Sangat Jelek
0,10 ≤ DP < 0,20 Jelek
0,20 ≤ DP < 0,30 Cukup
0,30 ≤ DP < 0,50 Baik

DP ≥0,50 Sangat Baik

Instrumen uji yang digunakan pada penelitian ini adalah instrumen yang memiliki

interpretasi nilai daya pembeda minimal cukup. Daya pembeda butir soal berada

diantara interval 0,30 sampai dengan 0,50 berarti soal tersebut memiliki daya

pembeda yang baik sehingga sesuai dengan kriteria yang digunakan. Hasil
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perhitungan daya pembeda butir soal dapat dilihat pada Lampiran C.2 halaman

149.

d. Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran digunakan untuk menentukan derajat kesukaran suatu butir

soal. Sudijono (2008: 372) mengungkapkan bahwa untuk menghitung tingkat

kesukaran suatu butir soal digunakan rumus berikut.

=
Keterangan:
TK : tingkat kesukaran suatu butir soal
JT : jumlah skor yang diperoleh siswa pada butir soal yang diperoleh
IT : jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada suatu butir soal.

Untuk menginterpretasi tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan kriteria

indeks kesukaran menurut Sudijono (2008:  372) sebagai berikut.

Tabel 3.6 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran

Nilai Interpretasi0.00 ≤ ≤ 0.15 Sangat Sukar0.16 ≤ ≤ 0.30 Sukar0.31 ≤ ≤ 0.70 Sedang0.71 ≤ ≤ 0.85 Mudah0.86 ≤ ≤ 1.00 Sangat Mudah

Instrumen uji yang digunakan pada penelitian ini adalah instrumen yang memilliki

interpretasi nilai tingkat kesukaran dengan kategori mudah, sedang, dan sukar.

Setelah dilakukan perhitungan didapatkan tingkat kesukaran butir soal sukar dan

sedang, sehingga sesuai dengan kriteria yang digunakan. Hasil perhitungan daya

pembeda dapat dilihat pada Lampiran C.3 halaman 150.
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G. Teknik Analisis Data

Data pemahaman konsep matematis siswa pada kelas dengan pembelajaran

gallery walk dan kelas dengan pembelajaran konvensional dianalisis untuk uji

hipotesis. Sebelum dilakukan uji hipotesis perlu dilakukan uji prasyarat, yaitu uji

normalitas dan uji homogenitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas ini dilakukan untuk melihat apakah data pemahaman konsep

matematis siswa yang diperoleh berasal dari populasi berdistribusi normal atau

tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Chi-Kuadrat. Uji Chi-

Kuadrat menurut Sudjana (2005 : 272-273) adalah:

a. Hipotesis

H0 :  sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 :  sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

b. Taraf signifikan: α = 0,05

c. Statistik uji

==∑ ( )
Keterangan:

x2 =  harga chi-kuadrat
Oi = frekuensi observasi

= frekuensi harapan
k = banyak kelas interval

d. Keputusan uji

Statistik di atas berdistribusi chi-kuadrat dengan dk = (k – 3). Kriteria

pengujian adalah tolak H0 jika ≥ ( )( ).
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Hasil uji normalitas data penelitian disajikan dalam Tabel 3.7 dan data se-

lengkapnya pada Lampiran C4 halaman 151.

Tabel 3.7 Rekapitulasi Uji Normalitas Data Penelitian

Pembelajaran Kesimpulan
H0

Keputusan Uji

Gallery Walk 15,04 7,81 H0 ditolak
Sampel berasal dari populasi
yang tidak berdistribusi normal

Konvensional 11,75 7,81 H0 ditolak
Sampel berasal dari populasi
yang tidak berdistribusi normal

Berdasarkan Tabel 3.7 di atas terlihat bahwa dengan taraf nyata 0,05, baik pada

kelas yang mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe gallery walk maupun

kelas yang mengikuti pembelajaran konvensional didapat bahwa >

. Ini berarti Ho kedua kelas ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa da-

ta pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti model pembelajaran

kooperatif tipe gallery walk maupun kelas yang mengikuti pembelajaran kon-

vensional berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu,

tidak perlu dilakukan uji homogenitas pada data pemahaman konsep matematis

siswa.

2. Uji Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama berbunyi: “Pemahaman konsep matematis siswa yang

mengikuti pembelajaran kooperatif tipe gallery walk lebih tinggi daripada

pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran

konvensional.” Karena data pemahaman konsep matematis siswa berasal dari
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populasi yang tidak berdistribusi normal maka uji hipotesis yang digunakan yaitu

Mann Whitney U dengan rumusan hipotesis sebagai berikut.

H0: tidak ada perbedaan peringkat antara pemahaman konsep matematis siswa

yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe gallery walk dengan

pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran

konvensional.

H1: ada perbedaan peringkat antara pemahaman konsep matematis siswa yang

mengikuti pembelajaran kooperatif tipe gallery walk dengan pemahaman

konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus sebagai berikut:= + ( + 1)2 − Ʃ
= + ( + 1)2 − Ʃ

Keterangan:
= Jumlah sampel kelas ekperimen
= Jumlah sampel kelas kontrol
= Jumlah peringkat 1
= Jumlah peringkat 2Ʃ = Jumlah rangking pada sampelƩ = Jumlah rangking pada sampel

Karena terdapat dua rumus uji statistik, maka rumus uji statistik yang digunakan

adalah rumus uji statistik yang memiliki nilai lebih kecil untuk dibandingkan

dengan tabel U.

Menurut Saleh (1986: 15) jika dan keduanya berjumlah ≥ 8, maka nilai

statistik U akan mendekati (dianggap) berdistribusi normal, sehingga perhitungan

tes statistiknya :
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= ( )
dengan Mean = ( ) = dan =

( )
Keterangan:( ) = Nilai harapan mean

= Standar deviasi

Kriteria pengujian adalah terima H0 jika nilai - Ztabel< Zhitung< Ztabel dan tolak H0

jika sebaliknya, dengan α = 0,05.

2. Uji Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua berbunyi: “Persentase siswa yang memiliki pemahaman konsep

matematis dengan baik pada pembelajaran dengan menggunakan model koope-

ratif tipe gallery walk mencapai lebih dari 60% dari jumlah siswa”. Untuk me-

ngetahui besarnya proporsi siswa yang memiliki pemahaman konsep matematis

terkategori baik pada siswa yang mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe

gallery walk maka dilakukan uji proporsi. Rumusan hipotesis untuk uji ini yaitu:

H0 :  = 0,60 (persentase siswa yang memiliki pemahaman konsep matematis

dengan baik = 60%)

H1 :  > 0,60 (persentase siswa yang memiliki pemahaman konsep matematis

dengan baik > 60%)

Untuk pengujian hipotesis di atas menggunakan statistik z menurut Sudjana

(2005:233) dengan rumus :

= − 0,6, ( , )
Keterangan:

x = banyaknya siswa yang tuntas dengan pembelajaran gallery walk
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n = banyaknya sampel pada kelas eksperimen

Dalam pengujian ini digunakan taraf signifikan α = 5%, dengan peluang (0,5 - α)

dengan kriteria uji: tolak H0 jika zhitung ≥  z 0,5- α , dimana z 0,5- α didapat dari daftar

normal baku dengan peluang = (0,5- α). Kemudian untuk  zhitung <  z0,5- α hipotesis

H0 diterima.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan bahwa model

pembelajaran kooperatif tipe gallery walk tidak efektif ditinjau dari pemahaman

konsep matematis siswa. Hal ini disebabkan karena pemahaman konsep matema-

tis siswa yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe gallery walk tidak lebih

tinggi daripada pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajar-

an konvensional, terlihat dari tidak adanya perbedaan peringkat antara pema-

haman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe

gallery walk dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Selain itu,

persentase siswa yang memahami konsep dengan baik pada pembelajaran ko-

operatif tipe gallery walk tidak lebih dari 60% dari jumlah siswa.

B. Saran

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, saran-saran yang dapat dikemukan, yaitu:

1. Kepada guru, apabila akan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe

gallery walk untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis sebaiknya di-

sarankan untuk menggunakan model ini dalam kelas yang memiliki jumlah

siswa yang sedikit agar lebih mudah dikondisikan.
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2. Kepada peneliti lain yang ingin melakukan penelitian tentang pemahaman kon-

sep matematis melalui model pembelajaran kooperatif tipe gallery walk di-

sarankan untuk memperhatikan waktu dan pengelolaan kelas agar proses pem-

belajaran sesuai dengan yang diharapkan.
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