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ABSTRAK

EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN ALQURUN TEACHING MODEL
DITINJAU DARI KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP

MATEMATIS SISWA
(Studi pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Metro Semester Genap Tahun

Pelajaran 2016/2017)

Oleh

ANNISA VIBRA LESTARI

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu yang bertujuan untuk

mengetahui efektivitas pembelajaran Alqurun Teaching Model (ATM) ditinjau

dari kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Desain yang digunakan

adalah One Group Pretest-Posttest. Sementara populasinya yaitu seluruh siswa

kelas VIII SMP Negeri 2 Metro semester genap tahun pelajaran 2016/2017

dengan siswa kelas VIII F sebagai sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel

dilakukan dengan teknik purposive sampling. Data kemampuan pemahaman

konsep matematis siswa diperoleh melalui tes yang dilakukan di awal sebelum

dilakukan pembelajaran ATM dan di akhir setelah dilakukan pembelajaran ATM.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pembelajaran ATM tidak efektif

ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas VIII SMP

Negeri 2 Metro Semester Genap Tahun Pelajaran 2016/2017. Namun kemampuan

pemahaman konsep siswa setelah mengikuti pembelajaran ATM lebih baik

daripada sebelum mengikuti pembelajaran ATM.

Kata Kunci: Alqurun Teaching Model, Efektivitas, Pemahaman Konsep

Matematis.



EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN ALQURUN TEACHING  MODEL
DITINJAU DARI KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP

MATEMATIS SISWA
(Studi pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Metro Semester Genap Tahun

Pelajaran 2016/ 2017)

Oleh

Annisa Vibra Lestari

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

pada

Program Studi Pendidikan Matematika
Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2017







 



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandarlampung pada tanggal 24 September 1995,

merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Muhamad Yunus dan Ibu Istri

Sugiyatmi. Penulis memiliki seorang adik laki-laki bernama Ikhsan Muttaqiin.

Penulis menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak di TK Dharma Wanita

Unila pada tahun 2001, pendidikan dasar di SD Al-Kautsar Bandarlampung pada

tahun 2007, pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 29 Bandarlampung

pada tahun 2010, pendidikan menengah atas di SMA Al-Kautsar Bandarlampung

pada tahun 2013. Pada tahun 2013, penulis diterima sebagai mahasiswa di

perguruan tinggi negeri Universitas Lampung jurusan pendidikan MIPA program

studi pendidikan matematika melalui jalur undangan (SNMPTN).

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Kependidikan Terintegrasi (KKN-KT)

di Desa Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah.

Selain itu, penulis melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA

Negeri 1 Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah yang terintegrasi dengan

program KKN tersebut. Selama menjalani studi, penulis juga aktif dalam

organisasi kampus. Salah satunya yaitu pernah menjadi Sekretaris Divisi Media

Center Himpunan Mahasiswa Pendidikan Eksakta (HIMASAKTA) pada periode

2015-2016 serta menjadi anggota dalam beberapa UKM.



MOTTO

Berdoalah,
lakukan yang terbaik

karena hasil tidak akan mengkhianati
usaha

- Annisa Vibra lestari -



Persembahan

Segala Puji Bagi Allah SWT, Dzat Yang Maha Sempurna
Sholawat serta Salam selalu tercurah kepada Uswatun Hasanah Rasulullah

Muhammad SAW

Kupersembahkan karya ini sebagai tanda cinta dan kasih sayangku kepada:

Bapakku tercinta (Muhamad Yunus) dan Ibuku tercinta (Istri Sugiyatmi), yang telah
membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta selalu mendoakan dan

melakukan semua yang terbaik untuk keberhasilanku juga kebahagiaanku.

Adikku satu-satunya yang paling kusayangi Ikhsan Muttaqiin yang telah memberikan
dukungan dan semangatnya padaku.

Seluruh keluarga besar yang telah memberikan do’a dan dukungannya.

Para pendidik yang telah mengajar dan mendidik dengan penuh kesabaran.

Semua sahabatku yang begitu tulus menyayangiku, sabar menghadapiku, menerima
semua kekuranganku, sepenuh hati mendukungku. Terima kasih karena kalian

mengajarkanku arti pertemanan sesungguhnya.

Almamater Universitas Lampung tercinta



SANWACANA

Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat

diselesaikan.  Sholawat serta salam selalu tercurah pada junjungan kita yang

membawa kita dari zaman Jahiliah ke zaman yang terang benderang, yaitu

Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pembelajaran Alqurun Teaching Model

Ditinjau Dari Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa (Studi pada

Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Metro Semester Genap Tahun Pelajaran 2016/

2017)”, disusun untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Penyusunan skripsi ini disadari sepenuhnya tidak terlepas dari bantuan berbagai

pihak. Oleh karena itu,penulis mengucapkan terima kasih yang tulus ikhlas

kepada:

1. Bapak tercinta Muhamad Yunus, Ibu Tercinta Istri Sugiyatmi, dan Adik

tercinta Ikhsan Muttaqiin, keluarga yang memberikan banyak cinta dan kasih

sayang dengan tulus dan penuh kesabaran, bimbingan dan nasihat, semangat,

doa, serta kerja keras yang tak kenal lelah demi keberhasilan penulis.



iii

2. Bapak Dr. Sugeng Sutiarso, M. Pd., selaku Pembimbing Akademik sekaligus

Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk

membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan sumbangan pemikiran,

perhatian, kritik, saran, motivasi, dan semangat kepada penulis selama

penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

3. Bapak Dr. Haninda Bharata, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan

Matematika sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan

waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan sumbangan

pemikiran, perhatian, kritik, saran, memotivasi, dan semangat kepada penulis

selama penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan

baik.

4. Ibu Dr. Tina Yunarti, M.Si., selaku Pembahas yang telah memberikan

masukan dan saran kepada penulis.

5. Bapak Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum., selaku dekan FKIP Universitas

Lampung beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan bantuan kepada

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Caswita, M.Si., selaku Ketua Jurusan PMIPA yang telah

memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Matematika di Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang telah memberikan bekal ilmu

pengetahuan kepada penulis.

8. Bapak Suyitno, S.Pd., selaku Kepala SMP Negeri 2 Metro beserta Wakil,

staf, dan karyawan yang telah memberikan kemudahan selama penelitian.



iv

9. Bapak Kardiman Sulisto, S.Pd, selaku guru mitra yang telah banyak

membantu dalam penelitian.

10. Seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Metro Tahun Pelajaran 2016/ 2017,

khususnya siswa kelas VIII F atas perhatian dan kerjasama yang telah terjalin.

11. Sahabat-sahabat terbaikku: Ajeng Rachma Farida, Ficha Diah Putri, Monice

Putri Pangestu, Nindya Lukita K.P, dan Siti Annisa yang telah memberikan

semangat dikala terpuruk, menjadi penggembira dikala sedih, serta

memberikan kasih sayang yang tulus.

12. Diah Nur Hafifah, Teman seperjuangan yang selalu menemani di saat-saat

penelitian.

13. Sahabat-sahabat jauh di mata dekat di hati: Fina Yuliani Siswadi, Rahmat

Prayoga, Harun Al-Rassyid, Ririn Wirdayani, Fikry, Rios Sudarji, dan Mas

Roy yang telah menjadi penyemangat, penghibur, dan penasihat yang baik.

14. Tim penelitian Alqurun Teaching Model yang telah membantu dalam

penyusunan skripsi.

15. Teman-teman angkatan 2013: Ama, Awit, Arum, Dini, Elvita, Era, Fransisko,

Hunai, Jesy, Wayan, Linda, Udin, Dinda, Mayang, Amoy, Nia, Nonik, Putu,

Rafi, Rais, Resi, Revy, Risda, Riska, Rizki Asri, Kiki, Selly, Surono, Ve,

Putra, Wina, Ishma yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi.

16. Kakak-kakak angkatan 2008,2009,2010,2011,2012 serta adik-adikku yang

telah memberi dukungan dan motivasi.

17. Keluarga besar Himasakta Siap Berkarya dan khususnya Presidium

Himasakta Siap Berkarya yang telah memberi dukungan, semangat serta

motivasi.



v

18. Teman-teman seperjuangan KKN-KT di Desa Negara Bumi Ilir, Kecamatan

Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah dan PPL di SMA Negeri 1 Anak

Tuha: Adam, Alam, Apsari, Amel, Arum, Dilla, Eka, Nadia, dan Sella atas

kebersamaan selama kurang lebih 40 hari yang penuh makna dan kenangan.

19. Keluarga Besar SMA Negeri 1 Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah atas

kesempatan, pengalaman, dan kebersamaannya selama menjalani KKN-KT.

20. Masyarakat Desa Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten

Lampung Tengah atas kesempatan, pengalaman, dan kebersamaannya selama

menjalani KKN-KT.

21. Pak Liyanto, Pak Mariman, Mbak Elin, dan Mas Asep atas bantuannya

selama ini.

22. Almamater Universitas Lampung tercinta yang telah mendewasakanku.

23. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga dengan kebaikan, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan kepada

penulis mendapat balasan pahala dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini

bermanfaat.  Aamiin ya Robbal ‘Alamin.

Bandarlampung, Juni 2017
Penulis

Annisa Vibra Lestari



 

vi 
 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

DAFTAR TABEL.............................................................................................  viii 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... ix 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xi 

I.   PENDAHULUAN ........................................................................................ 1 

A. Latar Belakang Masalah .......................................................................... 1  

B. Rumusan Masalah ................................................................................... 6 

C. Tujuan Penelitian ..................................................................................... 6 

D. Manfaat Penelitian .................................................................................. 6 

E. Ruang Lingkup Penelitian ....................................................................... 7 

II.   TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................. 9 

A. Tinjauan Pustaka....................................................................................... 9 

1. Efektivitas Pembelajaran ..................................................................... 9 

2. Pembelajaran ATM ............................................................................. 11 

3. Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis ..................................... 15 

B. KerangkaPikir.......................................................................................... 18 

C. Anggapan Dasar....................................................................................... 21 

D. Hipotesis................................................................................................... 21 

1. Hipotesis Umum................................................................................. 21 

2. Hipotesis Khusus................................................................................ 21 



 
 

vii 

 

 

III. METODE PENELITIAN .......................................................................... 22 

A.Populasi dan Sampel ................................................................................ 22 

B.Desain Penelitian ...................................................................................... 23 

C. Data Penelitian ........................................................................................ 23 

D. Teknik Pengumpulan Data ...................................................................... 24 

E. Instrumen Penelitian ................................................................................ 24 

F. Langkah-Langkah Penelitian ................................................................... 29 

G. Teknik Analisis Data ............................................................................... 31 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ......................................... 36 

A. Hasil Penelitian ....................................................................................... 36 

B. Pembahasan ............................................................................................. 40 

V. SIMPULAN DAN SARAN .......................................................................... 46 

A. Simpulan ................................................................................................. 46 

B. Saran ........................................................................................................ 46 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 48 

LAMPIRAN ....................................................................................................... 52



 

viii 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

Halaman 

Tabel 3.1 Daftar Rata-Rata Nilai Mid Semester Ganjil Siswa Kelas VIII 

   SMP Negeri 2 Metro  ...................................................................... 22 

Tabel 3.2 Desain Penelitian .............................................................................. 23 

Tabel 3.3 Interpretasi Koefisien Reliabilitas .................................................... 26 

Tabel 3.4 Interpretasi Indeks Tingkat Kesukaran ............................................ 27 

Tabel 3.5 Interpretasi Indeks Tingkat Kesukaran Soal .................................... 27 

Tabel 3.6 Interpretasi Indeks Daya Pembeda ................................................... 28 

Tabel 3.7 Interpretasi Indeks Daya Pembeda Soal  .......................................... 28 

Tabel 3.8 Rekapitulasi Hasil TesUji CobaSoal ................................................ 29 

Tabel 4.1 Data Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis  ........................ 36 

Tabel 4.2 Data Pencapaian Indikator Kemampuan Pemahaman 

KonsepMatematis ............................................................................. 37 

Tabel 4.3 Hasil Uji Kesamaan Dua Rata-Rata Data Pemahaman  

  Konsep Matematis ............................................................................ 38 

Tabel 4.4 Hasil Uji Proporsi Data Pemahaman Konsep Matematis................. 39 

 

 

 

 



 
 

ix 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

 

Halaman 

Lampiran A.1  Silabus Pembelajaran................................................................. 52 

Lampiran A.2  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kelas Eksperimen...................................................................... 59 

 

Lampiran A.3  Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) ........................................ 89 

Lampiran B.1  Kisi-Kisi Soal Tes Kemampuan Pemahaman Konsep  

 Matematis .................................................................................. 121 

 

Lampiran B.2 Soal Pretest Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis ...... 124 

Lampiran B.3  Kunci Jawaban Soal Pretest Kemampuan Pemahaman Konsep 

  Matematis .................................................................................. 125 

Lampiran B.4 Soal Posttest Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis ..... 129 

Lampiran B.5  Kunci Jawaban Soal Posttest Kemampuan Pemahaman Konsep  

  Matematis .................................................................................. 130 

 

Lampiran B.6  Form Penilaian ValiditasSoal .................................................... 134 

Lampiran B.7 Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Pemahaman Konsep 

Matematis .................................................................................. 136 

Lampiran C.1  Analisis ReliabilitasHasil Tes Uji Coba Soal............................ 138 

 

Lampiran C.2  Analisis Daya Pembeda dan Tingkat Kesukaran Hasil 

 Tes Uji Coba Soal ..................................................................... 139 

 

Lampiran C.3  Nilai Pretest Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis ..... 140 

 

Lampiran C.4 Nilai Posttest Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis .... 141 

 

Lampiran C.5 Analisis Uji Normalitas Data Kemampuan Pemahaman Konsep 

Matematis.. ................................................................................ 142 



 
 

x 

 

 

Lampiran C.6 Uji Hipotesis Data Kemampuan Pemahaman Konsep  

 Matematis  ................................................................................. 146 

 

Lampiran C.7 Hasil Analisis Indikator Data Kemampuan Pemahaman Konsep 

Matematis  ................................................................................. 152 

 

Lampiran D.1 Surat Izin Penelitian Pendahuluan ............................................ 156 

Lampiran D.2 Surat Izin Penelitian .................................................................. 157 

Lampiran D.3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian ......................... 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xi 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

 

Halaman 

Gambar 1  Contoh Jawaban Soal Ulangan Mid Semester Siswa Kelas VIII F 

SMP Negeri 2 Metro .................................................................   4 

 

Gambar 2 Contoh Jawaban Soal Ulangan Mid Semester Siswa Kelas VIII F 

SMP Negeri 2 Metro .................................................................   4 

 



1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern manusia dituntut untuk dapat bersaing dalam berbagai hal

agar dapat menunjukkan eksistensi diri, misalnya saja dalam hal ilmu

pengetahuan dan teknologi. Perkembangannya yang begitu pesat mengharuskan

manusia untuk meningkatkan kualitas dirinya sehingga mampu baik dalam dunia

kerja maupun kehidupan. Salah satu yang dibutuhkan untuk meningkatkan

kualitas diri adalah pendidikan.

Pendidikan berperan penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan dapat

mencerdaskan serta dapat 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. Hal ini sesuai dengan tujuan dan fungsi

pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3.

Salah satu upaya pemerintah mewujudkan tujuan pendidikan nasional adalah

dengan menyelenggarakan pendidikan melalui pendidikan formal. Dalam pen-

didikan formal tersebut terdapat banyak mata pelajaran yang diajarkan. Salah
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satunya adalah matematika. Matematika merupakan induk dari segala cabang ilmu

pengetahuan. Menurut james dan james (Suzana, 2012: 12) matematika adalah

ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, konsep-konsep yang

berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah banyak yang terbagi ke

dalam tiga bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Pemerintah juga

mewajibkan siswa untuk mempelajari matematika sejak jenjang sekolah dasar

hingga sekolah menengah atas.

Pelajaran matematika penting diberikan kepada siswa. Hal ini dikarenakan agar

siswa memiliki kemampuan-kemampuan seperti dalam tujuan diberikan mata

pelajaran matematika yang terdapat pada Depdiknas (Wardhani, 2008) yaitu:

(1) memahami konsep matematika, (2) mengembangkan penalaran matematis, (3)

mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, (4) mengembangkan

kemampuan komunikasi matematis, dan (5) mengembangkan sikap menghargai

matematika. Dari beberapa tujuan tersebut salah satu kemampuan yang ingin

dikembangkan adalah kemampuan pemahaman konsep matematis.

Pemahaman konsep matematis menurut Chiu (Huo, 2014: 9) merupakan

kemampuan menangkap pengertian-pengertian seperti mampu mengungkapkan

suatu materi yang disajikan dalam bentuk yang lebih dipahami, mampu

memberikan interpretasi dan mampu mengaplikasikannya. Kemampuan pema-

haman konsep matematis penting dimiliki oleh siswa. Hal ini sesuai dengan

pendapat Zulkardi (Murizal, 2012: 20) bahwa mata pelajaran matematika mene-

kankan pada konsep. Dengan memahami konsep siswa akan lebih mudah untuk

menyelesaikan permasalahan.
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Namun, siswa masih banyak yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep

terutama dalam pelajaran matematika. Seperti pernyataan Ruseffendi (Rohana,

2009: 156) yang mengatakan bahwa terdapat banyak peserta didik yang setelah

belajar matematika, tidak mampu memahami bahkan pada bagian yang paling

sederhana sekalipun, banyak konsep yang dipahami secara keliru sehingga

matematika dianggap sebagai ilmu yang sukar, ruwet, dan sulit.

Hal ini disebabkan oleh kemampuan pemahaman konsep yang rendah. Sesuai

dengan hasil suervey Trends in International Mathematics and Science Study

(TIMSS) pada tahun 2011 dalam bidang matematika dengan salah satu indikator

yang dinilai adalah kemampuan pemahaman konsep. Indonesia berada pada

peringkat 38 dari 42 negara dengan skor rata-rata 386 dari skor ideal 1000

(Muhlis, 2012). Demikian pula dengan hasil studi Programme for International

Student Assessment (PISA) pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa kemampuan

matematika siswa Indonesia berada di peringkat 64 dari 65 negara peserta dengan

skor rata-rata 375, sedangkan skor rata-rata internasional 500 (OECD, 2013).

Rendahnya kemampuan pemahaman konsep matematis juga terjadi pada siswa di

SMP Negeri 2 Metro. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada guru

mata pelajaran matematika, siswa SMP Negeri 2 Metro masih kesulitan untuk

menyelesaikan soal cerita. Kesulitan lainnya yaitu banyak siswa yang masih

bingung cara menggunakan, memanfaatkan serta menjalankan prosedur atau

operasi. Hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban ulangan mid semester siswa kelas

VIII F. Berikut ini adalah salah satu soal yang diujikan dalam ulangan mid

semester.



4

“Jika A= 4x + 3 dan B= x - 2, tentukan hasil operasi dari A2 + 5B!”

Setelah soal tersebut diujikan, dari 29 siswa yang mengerjakan hanya 12 siswa

yang berhasil menjawab dengan tepat. Sementara sisanya masih belum bisa

memberikan jawaban yang benar. Berikut ini contoh jawaban siswa yang belum

tepat.

Gambar 1. Contoh jawaban soal ulangan mid semester siswa kelas VIII F SMP
Negeri 2 Metro

Gambar 2. Contoh jawaban soal ulangan mid semester siswa kelas VIII F SMP
Negeri 2 Metro

Gambar 1 menunjukkan siswa sudah dapat memilih dan menggunakan operasi

namun masih salah dalam melakukan perhitungan dan juga penyajian. Sementara

pada gambar 2 menunjukkan bahwa siswa sama sekali tidak dapat menjawab soal

dengan tepat. Bahkan dari jawaban tersebut terlihat bahwa siswa belum mampu

memahami maksud soal serta cara memilih maupun menggunakan operasi. Dari

kedua contoh tersebut terlihat bahwa sebagian besar siswa masih kesulitan dalam

menjawab soal. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap materi
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masih rendah atau dengan kata lain kemampuan pemahaman konsep matematis

siswa rendah (menengah ke bawah).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka perlu diadakannya inovasi pembelajaran

untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa khususnya

di SMP Negeri 2 Metro. Salah satu pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu

ATM (Alqurun Teaching Model). Pembelajaran ATM adalah suatu pembelajaran

yang memiliki urutan dengan memadukan antara modifikasi urutan taksonomi

Bloom dan kompetensi inti kurikulum 2013 (Sutiarso, 2016: 29). Pembelajaran ini

menuntut siswa  untuk aktif belajar mandiri dengan  mengonstruksi pemahaman

materi secara individu.

Pembelajaran ATM memiliki tujuh tahapan kegiatan pembelajaran. Urutan

kegiatan tersebut sesuai dengan penggalan kata ‘ALQURUN’ pada ATM yaitu

Acknowledge yang berarti pengakuan, Literature yang berarti penelusuran

pustaka, Quest yang berarti menyelidiki/menganalisis, Unite yang berarti

menyatukan/mensintesis, Refine yang berarti menyaring, Use yang berarti

menerapkan, dan Name yang berarti menamakan. Melalui tahap-tahap tersebut,

siswa diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan pemahaman konsep

matematis. Dengan demikian, pembelajaran ATM memungkinkan untuk

mengasah kemampuan pemahaman konsep matematis.

Berdasarkan uraian tersebut dilakukan studi eskperimen efektivitas pembelajaran

ATM ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas VIII

SMP Negeri 2 Metro semester genap tahun pelajaran 2016/2017.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah “Apakah pembelajaran ATM efektif jika ditinjau dari kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa?”

Dari rumusan masalah dapat dijabarkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kemampuan pemahaman konsep matematis siswa setelah mengikuti

pembelajaran ATM lebih baik daripada sebelum mengikuti pembelajaran

ATM?

2. Apakah persentase siswa tuntas belajar lebih dari 60% banyak siswa?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran ATM ditinjau

dari kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas VIII SMP Negeri 2

Metro semester genap tahun pelajaran 2016/2017.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini mampu memberikan sumbangan terhadap perkembangan

pembelajaran matematika, khususnya terkait dengan kemampuan pemahaman

konsep matematis dan pembelajaran ATM. Selain itu penelitian ini dapat

digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
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2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pembelajaran ATM

sekaligus dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih pembelajaran

ATM sebagai salah satu alternatif pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas.

E. Ruang Lingkup

Dengan memperhatikan batasan masalah, ada beberapa istilah yang perlu

dijelaskan agar tidak terjadi perbedaan persepsi anatara peneliti dengan pembaca

yaitu antara lain:

1. Efektivitas pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

keberhasilan dari tindakan pemberian pembelajaran ATM dalam

pembelajaran matematika ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep

matematis. Dalam penelitian ini pembelajaran ATM dikatakan efektif apabila

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa lebih baik setelah

mengikuti pembelajaran ATM daripada sebelum mengikuti pembelajaran

ATM dan persentase siswa tuntas belajar lebih dari 60% dari banyak siswa

dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) 75.

2. Pembelajaran ATM adalah pembelajaran yang memiliki urutan dengan

memadukan antara modifikasi urutan taksonomi Bloom dan kompetensi inti

kurikulum 2013. Urutan kegiatan sesuai dengan penggalan kata ‘ALQURUN’

pada ATM yaitu Acknowledge (pengakuan), Literature (penelusuran

pustaka), Quest (menyelidiki/menganalisis), Unite (menyatukan/mensintesis),

Refine (menyaring), Use (menerapkan), dan Name (menamakan).
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3. Kemampuan pemahaman konsep adalah kemampuan untuk memahami suatu

ide secara mendalam serta mampu untuk menginterpretasi dan mengaplikasi-

kannya.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Efektivitas Pembelajaran

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang berarti manjur, berpengaruh, atau

memiliki efek. Menurut Wiyono (2007: 137) efektivitas diartikan sebagai suatu

kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang

diharapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2006: 51) yang mengatakan

bahwa efektivitas adalah taraf tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan. Ini

berarti efektivitas merupakan ukuran yang menyatakan berhasil atau tidaknya

kegiatan yang dilaksanakan.

Trianto (Utami, 2015: 10) mengungkapkan bahwa efektivitas pembelajaran adalah

hasil guna yang diperoleh setelah pelaksanaan proses belajar mengajar. Jadi suatu

pembelajaran dikatakan efektif apabila setelah pembelajaran berlangsung

dihasilkan sesuatu sesuai dengan apa yang diharapkan atau mencapai tujuan yang

diinginkan. Selain itu pembelajaran yang efektif memberikan kesempatan yang

luas kepada siswanya untuk dapat belajar mandiri dengan melakukan aktivitas-

aktivitas yang mendukung proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat

Kurniawati (2015: 25) yang mengatakan bahwa suatu pembelajaran dikatakan
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efektif apabila pembelajaran tersebut memberikan kesempatan yang luas pada

siswa, tepat guna, tercipta suasana yang kondusif dan mencapai tujuan yang

diharapkan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut pembelajaran dikatakan efektif apabila mengacu pada standar

ketuntasan belajar. Menurut Wicaksono (2008), pembelajaran dikatakan efektif

apabila:

1) Sekurang-kurangnya 60% dari jumlah siswa telah memperoleh nilai = 60

dalam peningkatan hasil belajar.

2) Hasil belajar siswa menunjukkan perbedaan yang signifikan antara

pemahaman awal dengan pemahaman setelah pembelajaran.

3) Dapat meningkatkan minat dan motivasi apabila setelah pembelajaran

siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar lebih giat dan memperoleh

hasil belajar yang lebih baik. Serta siswa belajar dalam keadaan yang

menyenangkan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas

pembelajaran adalah ukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan yang diharapkan

dan diinginkan dalam proses pembelajaran. Pada penelitian ini, pembelajaran

dikatakan efektif apabila rata–rata kemampuan pemahaman konsep matematis

siswa setelah mengikuti pembelajaran ATM lebih baik daripada sebelum

mengikuti pembelajaran ATM dan persentase siswa tuntas belajar lebih dari 60%

banyak siswa dengan kriteria ketuntasan minimal 75.
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2. Pembelajaran ATM

Pada dasarnya hakikatnya pembelajaran adalah usaha sadar dari seorang guru

untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan sumber

belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan Trianto (Zulaiha,

2015: 12). Dalam pembelajaran guru akan membuat siswa belajar. Pada kondisi

ini akan terjadi interaksi berupa proses transfer ilmu antara guru sebagai sumber

atau pemberi dengan siswa sebagai penerima.

Pembelajaran ATM merupakan suatu pembelajaran yang memiliki urutan dengan

memadukan antara modifikasi urutan taksonomi Bloom dan kompetensi inti

kurikulum 2013. Model pembelajaran ini dikembangkan oleh Sugeng Sutiarso

pada tahun 2016 yang diharapkan dapat menjadi alternatif model pembelajaran

dalam matematika serta mencapai kompetensi sesuai kurikuum 2013.

Pembelajaran ATM memiliki tujuh urutan kegiatan, yaitu: acknowledge

(pengakuan), literature (penelusuran pustaka), quest (menyelidiki/menganalisis),

unite (menyatukan/mensintesis), refine (menyaring), use (menerapkan), dan name

(menamakan). Berikut adalah uraian penjelasan dari masing-masing urutan

kegiatan pembelajaran ATM menurut Sutiarso (2016):

1. Acknowledge (pengakuan)

Acknowledge atau pengakuan adalah kegiatan pendahuluan dalam

pembelajaran. Pengakuan dalam hal ini maksudnya yaitu guru mengajak siswa

untuk mengakui akan kebesaran Tuhan yang telah memberikan ilmu serta

harus mengakui keterbatasan kemampuan awal siswa, sehingga guru perlu

memberikan apersepsi yang disesuaikan dengan kemampuan awal siswa yang
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beragam. Selain itu penting bagi guru untuk memberikan pujian kepada siswa.

Karena pujian dapat menjadi motivasi dalam belajar. Hal ini sesuai dengan

pendapat Nadlir (Nurhikmah, 2016: 99) yang mengatakan bahwa pujian atau

penghargaan merupakan "fungsi reinforcement" atau fungsi penguatan yang

lebih mendorong pada anak untuk semakin meningkatkan prestasi yang

pernah diraihnya.

Pentingnya pengakuan dan penghargaan juga diungkapkan oleh Zeeno (1995)

yaitu “Seorang siswa yang rajin, berakhlak baik, dan yang dapat menjalankan

kewajiban, layak memperoleh hadiah dari gurunya. Kala itulah, anak itu akan

menemukan jiwanya senang menerima itu di hadapan teman-temannya.

Sebab, pada usia pelajar, jiwa seorang anak lebih dipenuhi insting suka

memiliki”. Hal yang sama pula di ungkapkan dalam studi pada teori motivasi

Frederick Herzberg (Cellilo, 2016) menyatakan “.....stongly suggest that

giving praise or recognition for someone’s perceived good work is the

primary motivation for continued good work. It is a beter motivator than

money!”, yang artinya kajian pada teori motivasi Frederick Herberg sangat

menyarankan untuk memberikan pujian atau pengakuan seseorang yang

dirasakan pekerjaan yang baik adalah motivasi utama untuk melanjutkan

pekerjaan yang baik. Ini adalah motivator yang lebih baik daripada uang. Saat

ini teori motivasi Frederick Herzberg telah banyak diterapkan

disekolah/akademi dan universitas di negara maju.



13

2. Literature (penelusuran pustaka)

Literature atau penelusuran pustaka ini dilakukan oleh siswa, dan guru

menyediakan atau memfasilitasi berbagai sumber belajar dari materi yang

akan dipelajari siswa. Guru dapat menyediakan literatur dalam berbagai

bentuk seperti buku, majalah, kliping, video, atau sumber belajar dari internet.

Selain itu guru juga dapat memfasilitasi literatur tersebut dengan memberikan

tugas kepada siswa untuk mencari literatur pada sumber yang telah ditentukan.

Tahap penelusuran ini dapat dilakukan pada saat belajar atau sebelum kegiatan

belajar. Nursalam (2000) menyatakan tujuan dari literature adalah: (1)

menentukan apa yang sudah diketahui dan belum diketahui, (2) menetukan

perbedaan, konsistensi dalam literature tentang ilmu, konsep, dan masalah, (3)

menemukan pertanyaan yang tidak terjawab dalam konsep masalah, (4)

menemukan suatu konsep yang sederhana dan dapat dipergunakan untuk

menjawab permasalahan, dan (5) menentukan suatu dukungan untuk

perubahan tindakan praktek.

3. Quest (menyelidiki/menganalisis)

Quest atau menyelidiki/menganalisis adalah kegiatan penyelidikan siswa

terhadap beberapa objek, fakta, atau data dari materi yang dipelajari. Menurut

Muhadjir (2007) analisis berarti menguraikan segala sesuatu sampai unit

sekecil mungkin. Analisis berkaitan dengan pemilahan materi kedalam

bagian-bagian, menemukan hubungan antar bagian, dan mengamati peng-

organisasian bagian-bagian sehingga keterkaitannya menjadi tampak dan jelas.

Analisis/penyelidikan oleh siswa harus didasarkan oleh literature yang
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ditelusuri sebelumnya. Penyelidikan siswa harus dapat memilah suatu objek,

fakta, atau data menjadi beberapa bagian yang lebih kecil/sederhana.

4. Unite (menyatukan/mensintesis)

Unite atau menyatukan/mensintesis adalah kegiatan menggabungkan berbagai

unsur yang memiliki kesamaan sifat atau karakteristik dari berbagai objek,

fakta, atau data dari materi yang dipelajari. Menurut Kattsoff (2004) sintesis

adalah kegiatan berfikir logis yang melakukan penggabungan semua

pengetahuan yang diperoleh untuk menyusun suatu pandangan atau konsep.

Pada tahap unite atau sintesis ini, siswa akan menggabungkan unsur-unsur

yang diperolehnya dari hasil quest kemudian meramunya menjadi satu

kesatuan yang padu. Sementara itu peranan guru yaitu memberikan

pengarahan dan klarifikasi terhadap hasil sintesis yang dilakukan siswa.

5. Refine (menyaring)

Refine atau menyaring adalah kegiatan siswa menyaring atau memilih

gabungan unsur dari hasil kegiatan unite. Kegiatan refine bertujuan untuk

mengendapkan unsur-unsur yang penting dari hasil kegiatan unite. Pada tahap

refine, siswa sudah memiliki suatu konsep yang matang. Kemudian guru

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menginternalisasi (memasukan)

materi tersebut dalam pikirannya.

6. Use (menerapkan)

Use atau menerapkan adalah kegiatan mengimplementasikan pengetahuan

yang diterima siswa dari hasil kegiatan inti sebelumnya. Menurut Lukman Ali

(1995) penerapan adalah mempraktekkan atau memasangkan. Dapat
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disimpulkan bahwa menerapkan adalah mempraktekkan pengetahuan yang

telah diterima atau dimiliki. Dalam pembelajaran matematika, menerapkan

atau penerapan dapat berupa menyelesaikan soal atau permasalahan yang

berkaitan dengan materi. Peranan guru adalah memberikan keleluasaan siswa

untuk menyelesaikan masalah atau soal dengan caranya sendiri.

7. Name (menamakan)

Name atau menamakan adalah kegiatan menentukan cara baru penyelesaian

masalah/soal yang paling efektif, dan siswa memberikan nama pada cara

barunya tersebut. Guru berperan mengarahkan dan menguji efektivitas cara

baru yang dinamakan siswa.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan pembelajaran ATM adalah suatu

model pembelajaran yang memiliki tujuh urutan kegiatan yang berupa hasil

penggabungan antara urutan taksonomi Bloom dan kompetensi inti kurikulum

2013.

3. Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis

Pemahaman berasal dari kata paham yang memiliki arti mengerti benar, sedang-

kan pemahaman merupakan proses pembuatan cara memahami. Menurut Chiu

(Huo, 2014: 9), pemahaman konsep merupakan kemampuan menangkap

pengertian-pengertian seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan

dalam bentuk yang lebih dipahami, mampu memberikan interpretasi dan mampu

mengaplikasikannya. Sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam Depdiknas

(2003: 2) bahwa pemahaman konsep matematis merupakan salah satu kecakapan
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atau kemahiran matematika yang diharapkan dapat tercapai dalam belajar

matematika yaitu dengan menunjukkan pemahaman konsep matematika yang

dipelajarinya, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep

atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah.

Kemampuan pemahaman konsep matematis penting dimiliki oleh siswa karena

dengan memahami siswa akan mengerti benar akan materi yang dipelajarinya. Hal

ini juga sesuai dengan yang dikemukakan dalam NCTM (2000) bahwa

pemahaman matematik merupakan aspek yang sangat penting dalam prinsip

pembelajaran matematika. Selain itu pemahaman konsep matematis juga akan

melatih keterampilan siswa dalam menyelesaikan permasalahan.

Terdapat beberapa indikator dalam kemampuan pemahaman konsep matematis.

Menurut Sanjaya (2009), indikator dalam pemahaman konsep matematis

diantaranya:

a. Mampu menerangkan secara verbal mengenai apa yang telah dicapainya;

b. Mampu menyajikan situasi matematika kedalam berbagai cara serta

mengetahui perbedaan;

c. Mampu mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi atau

tidaknya persyaratan yang membentuk konsep tersebut;

d. Mampu menerapkan hubungan antara konsep dan prosedur;

e. Mampu memberikan contoh dan contoh kontra dari konsep yang

dipelajari;

f. Mampu menerapkan konsep secara algoritma;

g. Mampu mengembangkan konsep yang telah dipelajari.
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Sementara itu indikator kemampuan pemahaman konsep matematis menurut

Depdiknas (Wardhani, 2006: 4) antara lain:

a. Menyatakan ulang sebuah konsep;

b. Mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan

konsepnya);

c. Memberi contoh dan bukan contoh dari konsep;

d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis;

e. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep;

f. Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu;

g. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah.

Tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan dalam NCTM (2000) bahwa

indikator kemampuan pemahaman konsep matematis dapat dilihat jika siswa

mampu: (1) memaknai secara verbal dan tulisan konsep yang ditemukan, (2)

mengidentifikasi masalah dan membuat contoh atau bukan contoh, (3)

menggunakan model diagram dan simbol-simbol untuk mempresentasikan suatu

konsep, (4) mengubah suatu bentuk representasi kebentuk yang lainnya, (5)

mengenal berbagai konsep yang bermakna dan mampu menginterpretasikan

konsep, (6) mengidentifikasi konsep yang diberikan dan memahami konsep

tersebut, dan (7) membandingkan dan membedakan konsep.

Lebih lanjut pada Depdikbud (Rakman, 2012) terdapat indikator yang

menunjukkan bahwa siswa sudah memiliki pemahaman yang baik yaitu: (1)

menangkap ide yang dipelajarinya melalui pengamatan yang dilakukan. Hal-hal

yang diamati dapat bersumber dari apa yang dilakukan sendiri ataupun dari apa
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yang ditunjukkan oleh guru, (2) menggabungkan informasi yang baru dengan

pengetahuan yang telah ada, (3) mengorganisasikan kembali pengetahuan yang

telah terbentuk, dan (4) membangun pemahaman pada setiap belajar matematika

akan memperluas pengetahuan matematika yang dimiliki.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemahaman

konsep matematis adalah kemampuan untuk memahami suatu ide secara

mendalam serta mampu untuk menginterpretasi dan mengaplikasikannya.

Indikator kemampuan pemahaman konsep matematis dalam penelitian ini yaitu:

(1) menyatakan ulang sebuah konsep, (2) mengidentifikasi masalah dan membuat

contoh atau bukan contoh, (3) mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat

tertentu (sesuai dengan konsepnya), (4) menggunakan, memanfaatkan dan

memilih prosedur atau operasi tertentu, (5) mengaplikasikan konsep atau

algoritma pemecahan masalah.

B. Kerangka Pikir

Penelitian mengenai efektivitas pembelajaran ATM ditinjau dari kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa ini terdiri dari dua variabel, yaitu

kemampuan pemahaman konsep matematis sebagai variabel terikat dan model

pembelajaran sebagai variabel bebas. Tahapan atau langkah-langkah pembelajaran

ATM meliputi: acknowledge (pengakuan), literature (penelusuran pustaka), quest

(menyelidiki/menganalisis), unite (menyatukan/mensintesis), refine (menyaring),

use (menerapkan), dan name (menamakan).
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Tahap pertama yaitu acknowledge yang merupakan tahap pada kegiatan

pendahuluan. Siswa diberikan pemanasan sebelum memasuki kegiatan inti yaitu

berupa seruan untuk senantiasa bersyukur dan mengakui kebesaran Tuhan yang

telah memberikan ilmu serta apersepsi dengan cara mengecek kompetensi siswa

yang telah dipelajari sebelumnya kemudian diberikan penghargaan (pujian) atas

pengetahuan yang siswa miliki saat itu. Selanjutnya guru akan menyampaikan

kompetensi yang akan dicapai. Dengan kegiatan ini diharapkan siswa akan lebih

termotivasi dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Tahap kedua yaitu

literature yang merupakan tahap pertama dalam kegiatan inti. Siswa akan

dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4–5 anggota. Lalu

siswa akan diberikan LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) serta literatur oleh guru

yang berupa buku, sumber belajar, atau lainnya. Kemudian siswa bersama dengan

kelompoknya akan melakukan penelusuran pustaka mengenai materi yang akan

dipelajari melalui literatur yang tersedia. Tahap ini melatih siswa untuk kritis

dalam mengidentifikasi masalah.

Selanjutnya tahap ketiga dan keempat yaitu quest dan unite. Setelah selesai

melakukan penelusuran pustaka, siswa akan  menyelidiki, mengklasifikasikan

objek dan fakta dalam materi tersebut menjadi bagian yang lebih sederhana,

kemudian menggabungkan unsur-unsur atau objek yang telah diperoleh

berdasarkan kesamaan sifat melalui langkah-langkah yang terdapat pada LKPD.

Guru akan berkeliling untuk memantau dan membantu siswa yang mengalami

kesulitan. Kemudian tahap kelima yaitu refine. Refine berarti menyaring. Setelah

siswa menyelesaikan langkah-langkah pada LKPD, siswa akan diarahkan untuk

membuat kesimpulan yang menghasilkan suatu konsep. Ketiga tahapan tersebut
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melatih siswa untuk dapat mengklasifikasikan objek menurut sifat – sifat tertentu

serta mempresentasikan atau menyatakan ulang konsep yang telah didapatkannya

sehingga kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dapat berkembang

dengan baik.

Tahap terakhir yaitu use dan name, siswa akan mengaplikasikan konsep atau

pengetahuan yang telah dimilikinya dengan cara mengerjakan soal – soal yang

terdapat pada LKPD. Dalam pengerjaannya siswa akan menggunakan,

memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi yang dibutuhkan. Pada proses

ini siswa akan menentukan cara yang paling efektif dalam menyelesaikan

permasalahan atau soal. Kemudian siswa memberikan nama pada cara

pengerjaannya tersebut. Setelah itu perwakilan kelompok maju ke depan untuk

mempresentasikan hasil kerjanya. Siswa lain dan guru memberikan tanggapan

mengenai hasil presentasi melalui tanya jawab untuk mengkonfirmasi,

memberikan tambahan informasi, atau melengkapi informasi. Kegiatan tersebut

menuntun siswa untuk dapat mengembangkan konsep yang dimilikinya.

Kemudian ditutup dengan menyimpulkan materi yang telah dipelajari oleh siswa

dan guru.

Melalui tujuh tahapan kegiatan tersebut, setiap tahapannya mengandung indikator

yang teradapat dalam kemampuan pemahaman konsep matematis. Sehingga

secara tidak langsung kemampuan pemahaman konsep matematis siswa akan

terasah.
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C. Anggapan Dasar

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Semua siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Metro semester genap tahun pelajaran

2016/2017 memperoleh materi pelajaran matematika yang sama dan sesuai

dengan kurikulum yang berlaku.

2. Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep matematis

siswa selain pembelajaran ATM tidak diperhatikan.

D. Hipotesis

1. Hipotesis Umum

Pembelajaran ATM efektif ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Metro.

2. Hipotesis Khusus

a. Kemampuan pemahaman konsep matematis siswa setelah mengikuti

pembelajaran ATM lebih baik daripada sebelum mengikuti pembelajaran

ATM.

b. Persentase siswa tuntas belajar lebih dari 60% banyak siswa dengan

pembelajaran ATM.
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III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Metro. Populasi dalam penelitian ini

adalah siswa kelas VIII semester genap tahun pelajaran 2016/2017 yang terdiri

dari delapan kelas yaitu VIII A sampai VIII H. Dari delapan kelas tersebut

diambil satu kelas yang digunakan sebagai kelas eksperimen. Berikut daftar nilai

rata-rata mid semester siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Metro semester genap

tahun pelajaran 2016/2017.

Tabel 3.1. Daftar Nilai Rata-Rata Mid Semester Ganjil Siswa Kelas VIII
SMP Negeri 2 Metro Tahun Pelajaran 2016/2017.

No Kelas Rata-Rata
1 VIII A 70,1
2 VIII B 60,3
3 VIII C 45,3
4 VIII D 66,7
5 VIII E 60
6 VIII F 57,5
7 VIII G 55
8 VIII H 51,1

Rata-Rata Nilai Populasi 58,3

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Purposive Sampling yaitu

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang digunakan

yaitu kelas yang dipilih memiliki nilai rata-rata yang paling dekat dengan nilai
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rata-rata populasi. Berdasarkan Tabel 3.1 diperoleh kelas F sebagai kelas

eksperimen.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu yang terdiri dari satu

variabel bebas yaitu model pembelajaran sedangkan variabel terikatnya adalah

kemampuan pemahaman konsep matematis. Desain yang digunakan dalam

penelitian ini adalah one group pretest-posttest. Menurut Ary (Furchan, 1982:

350) desain pelaksanaan penelitan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Desain Penelitian

Pretest Variabel Bebas Posttest
Y1 X Y2

Keterangan:
Y1 : Pretest berupa tes kemampuan awal kemampuan pemahaman konsep

matematis
X : Pembelajaran ATM
Y2 : Posttest berupa tes kemampuan akhir kemampuan pemahaman konsep

matematis

C. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data ini berupa

nilai-nilai yang diperoleh dari hasil tes kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa sebelum mengikuti pembelajaran ATM dan sesudah mengikuti

pembelajaran ATM.



24

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik tes. Tes yang

digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan pemahaman konsep

matematis yang berbentuk uraian. Tes diberikan di awal sebelum dilakukan

pembelajaran ATM (pretest) dan  setelah dilakukan pembelajaran ATM (posttest).

E. Instrumen Penelitian

Intrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes. Materi yang

diujikan adalah pokok bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel yang

terdiri dari empat soal berbentuk uraian. Setiap soal tes memiliki satu atau lebih

indikator kemampuan pemahaman konsep matematis. Tes ini diberikan kepada

siswa secara individual. Sebelum penyusunan tes kemampuan pemahaman konsep

matematis, terlebih dahulu dibuat kisi-kisi soal tes kemampuan pemahaman

konsep matematis berdasarkan indikator pemahaman konsep matematis dan

indikator pembelajaran yang ingin dicapai. Sementara skor untuk jawaban tes

disusun berdasarkan indikator kemampuan pemahaman konsep matematis dan

pedoman  penskoran. Untuk mendapatkan data yang akurat, tes yang digunakan

dalam penelitian ini harus memenuhi kriteria tes yang baik melalui empat tahap

uji yaitu validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran.

1. Validitas

Valditas yang digunakan dalam instrumen ini didasarkan pada validitas isi.

Validitas isi dari tes kemampuan pemahaman konsep matematis dapat diketahui

dari kesesuaian antara soal tes kemampuan pemahaman konsep matematis dengan
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indikator yang terdapat pada kemampuan pemahaman konsep matematis. Uji

validitas isi instrumen sangat penting untuk menunjukkan bahwa soal-soal dalam

tes yang diberikan mencakup keseluruhan kemampuan yang akan diukur.

Validitas isi instrumen dinilai oleh guru mata pelajaran matematika kelas VIII di

SMP Negeri 2 Metro sebagai guru mitra. Guru mitra melakukan penilaian dengan

menggunakan tanda cek (check list) yang terdapat pada form penilaian. Penilaian

tersebut mencakup kesesuaian soal dengan kisi-kisi soal dan penggunaan bahasa

sehingga dapat dimengerti siswa. Berdasarkan penilaian guru mitra, soal yang

digunakan dinyatakan valid (Lampiran B.6 halaman 134).

2. Reliabilitas

Rumus yang digunakan untuk mengukur reliabilitas dalam penelitian ini adalah

rumus Cronbach Alpha (Arikunto, 2010: 109) yang dirumuskan sebagai berikut:

= − 1 1 − ∑∑
= (∑ ) − (∑ )

Keterangan:
r11 = koefisien reliabilitas
n = banyaknya butir soal atau (item)∑ = jumlah varians dari tiap-tiap item tes∑ = varians total
N = banyaknya data∑ = jumlah data total∑ = jumlah kuadrat data total
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Dalam penelitian ini, koefisien reliabilitas diinterpretasikan berdasarkan pendapat

Arikunto (2006) yakni sebagai berikut:

Tabel 3.3   Interpretasi Koefisien Reliabilitas.

Nilai Interpretasi0,00 ≤ < 0,20 Derajat reliabilitas sangat rendah0,20 ≤ < 0,40 Derajat reliabilitas rendah0,40 ≤ < 0,60 Derajat reliabilitas cukup0,60 ≤ < 0,80 Derajat reliabilitas tinggi0,80 ≤ ≤ 1,00 Derajat reliabilitas sangat tinggi

Kriteria soal tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal tes yang

memiliki interpretasi koefisien reliabilitas sedang, tinggi, dan sangat tinggi.

Setelah diuji coba diperoleh hasil reliabilitas soal tes sebesar 0,7 dengan

interpretasi tinggi. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.1

halaman 138.

3. Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran diguakan untuk menentukan derajat kesukaran suatu butir soal.

Menurut Suherman (2003: 170) untuk menentukan indeks tingkat kesukaran butir

soal dapat digunakan rumus berikut:

= ++
Keterangan:
IK = indeks tingkat kesukaran butir soal
JBA = jumlah skor yang diperoleh siswa kelompok atas
JBB = jumlah skor yang diperoleh siswa kelompok bawah
JSA = jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa kelompok atas
JSB = jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa kelompok bawah
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Adapun interpretasi indeks tingkat kesukaran menurut Suherman (2003: 170)

dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Interpretasi Indeks Tingkat Kesukaran

Indeks Tingkat Kesukaran Interpretasi
TK = 0,00 Terlalu sukar

0,00 < TK ≤ 0,30 Sukar
0,30 < TK ≤ 0,70 Sedang
0,70 < TK < 1,00 Mudah

TK = 1,00 Terlalu mudah

Kriteria soal tes yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah soal tes yang

memiliki interpretasi indeks tingkat kesukaran mudah, sedang, dan sukar. Tingkat

kesukaran soal dapat dilihat pada Tabel 3.5 dan perhitungan selengkapnya dapat

dilihat pada Lampiran C.2 halaman 139.

Tabel 3.5 Interpretasi Indeks Tingkat Kesukaran Soal

Nomor Soal Tingkat Kesukaran Soal
1a 0,82 (mudah)
1b 0,79 (mudah)
2 0, 69 (sedang)
3 0,67 (sedang)
4 0,16 (sukar)

Berdasarkan tabel 3.5 disimpulkan bahwa soal pretest dan posttest memiliki

tingkat kesukaran yang mudah, sedang, dan sukar. Sehingga soal layak digunakan

dalam penelitian ini.

4. Daya Pembeda

Daya pembeda adalah kemampuan soal untuk membedakan siswa yang memiliki

kemampuan tinggi dan siswa dengan kammpuan rendah. Sebelum menghitung

indeks daya pembeda instrumen maka terlebih dahulu mengurutkan data siswa

yang memperoleh nilai tertinggi sampai terendah, kemudian diambil 50% siswa
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yang memperoleh nilai tertinggi sebagai kelompok atas dan 50% siswa yang

memperoleh nilai terendah sebagai kelompok bawah. Menurut Sudijono (2008:

389-390) indeks daya pembeda dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

= −
Keterangan:
DP = indeks daya pembeda butir soal
JA = rata-rata skor kelompok atas pada butir soal yang diolah
JB = rata-rata skor kelompok bawah pada butir soal yang diolah
IA = jumlah skor maksimum butir soal yang diolah

Dalam penelitian ini, koefisien daya pembeda diinterpretasikan berdasarkan

pendapat Sudijono (2008: 389) yakni sebagai berikut:

Tabel 3.6 Interpretasi Indeks Daya Pembeda

Indeks Daya Pembeda Interpretasi
Bertanda negatif Jelek sekali
Kurang dari 0,20 Jelek

0,20 – 0,40 Sedang
0,40 – 0,70 Baik
0,70 – 1,00 Baik sekali

Kriteria soal tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal tes yang

memiliki interpretasi indeks daya pembeda sedang, baik, dan baik sekali. Daya

pembeda soal dapat dilihat pada tabel 3.7 dan perhitungan selengkapnya dapat

dilihat pada Lampiran C.2 halaman 139.

Tabel 3.7 Interpretasi Indeks Daya Pembeda Soal

Nomor Soal Daya Pembeda Soal
1a 0,36 (sedang)
1b 0,38 (sedang)
2 0, 49 (baik)
3 0,43 (baik)
4 0,20 (sedang)
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Berdasarkan tabel 3.7 disimpulkan bahwa soal pretest dan posttest memiliki daya

pembeda yang sedang dan baik. Sehingga soal layak digunakan dalam penelitian

ini. Setelah dilakukan analisis reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda,

berikut rekapitulasi hasil tes kemampuan pemahaman konsep matematis siswa

yang tersaji pada tabel 3.8.

Tabel 3.8 Rekapitulasi Hasil Tes Uji Coba Soal

No Validitas Reliabilitas Tingkat
Kesukaran

Daya
Pembeda

1a

Valid
0,7

(Tinggi)

0,82 (mudah) 0,36 (sedang)
1b 0,79 (mudah) 0,38 (sedang)
2 0, 69 (sedang) 0, 49 (baik)
3 0,67 (sedang) 0,43 (baik)
4 0,16 (sukar) 0,20 (sedang)

Tabel 3.8 memperlihatkan bahwa soal tes kemampuan pemahaman konsep

matematis yang telah diujikan telah memenuhi kriteria reliabilitas, tingkat

kesukaran, dan daya pembeda. Selain itu soal tes sudah dinyatakan valid. Dengan

demikian soal tes sudah layak digunakan untuk mengumpulkan data.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan Penelitian

Tahap-tahap persiapan penelitian ini adalah:

a. Observasi awal, melihat kondisi sekolah seperti jumlah kelas, jumlah

siswa, karakteristik siswa, dan cara guru mengajar di kelas VIII SMP

Negeri 2 Metro.

b. Menentukan sampel penelitian.

c. Menetapkan materi yang akan digunakan dalam penelitian.
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d. Menyusun proposal penelitian.

e. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) penelitian dan

instrumen penelitian. RPP dibuat sesuai dengan model yang akan

digunakan selama penelitian ini, yaitu RPP dengan pembelajaran ATM.

f. Mengonsultasikan perangkat pembelajaran dan instrumen dengan dosen

pembimbing.

g. Melakukan validasi instrumen dan uji coba soal tes.

2) Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahap-tahap pelaksanaan penelitian ini adalah:

a. Memberikan pretest kemampuan pemahaman konsep matematis siswa

sebelum perlakuan.

b. Memberikan perlakuan pada kelas eksperimen dengan menggunakan

pembelajaran ATM.

c. Memberikan posttest kemampuan pemahaman konsep matematis siswa

setelah perlakuan.

3) Tahap Pengolahan  Data

Tahap-tahap pengolahan data penelitian ini adalah:

a. Mengolah dan menganilisis data hasil penelitian.

b. Mengambil kesimpulan.

4) Tahap Laporan

Tahap-tahap penyusunan laporan penelitian ini adalah:

a. Melaporkan hasil penelitian pada dosen pembimbing.

b. Menyusun laporan akhir.
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G. Teknik Analisis Data

Setelah intrumen tes diujicobakan dan memenuhi kelayakan dilihat dari validitas,

reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembedanya. Intrumen tes tersebut

diujikan di kelas ekperimen sehingga diperoleh data kemampuan  pemahaman

konsep siswa.  Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis untuk

menjawab rumusan masalah.  Langkah-langkah yang dilakukan yakni sebagai

berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data hasil tes kemampuan awal

dan tes kemampuan akhir yang diperoleh berasal atau tidak berasal dari populasi

yang berdistribusi normal. Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah sebagai berikut:

H0: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1: Sampel berasal dari populasi yang tidak berditribusi normal

Uji Normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Menurut Kadir

(2016: 148) uji Kolmogorov-Smirnov, yakni sebagai berikut:

a. Taraf signifikan: α = 0,05

b. Statistik uji
Do = max [a1 , a2] dengan ;

a2 = |Kp – Ztabel| , a1= |a2 – |

zi =
iX X

Keterangan:

iX = data ke-i

X = rata-rata data
s = simpangan baku sampel
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a1 = Nilai mutlak (a2 – Fi/n)
a2 = Nilai mutlak (Kp – Ztabel)
Fi = frekuensi masing-masing data
kp = kumulatif proporsi
z = nilai normal standar setiap datum
ztabel = nilai peluang dari z
Do = nilai terbesar dari a1 dan a2

Dtabel (Dt) = nilai kritis uji kolmogorov-smirnov

c. Keputusan Uji

Tolak H0 jika Do > Dt , dengan Dt adalah nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov

untuk α = 0,05 dan n = 27.

Berdasarkan uji normalitas menggunakan aplikasi microsoft excel diperoleh pada

data pretest Do = 0,13876 dan pada data posttest diperoleh Do = 0,13348.

Sementara diketahui Dt = 0254. Sehingga data pretest dan posttest pada

penelitian ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C.5 halaman 142.

2. Uji Hipotesis Pertama (Uji Kesamaan Dua Rata-Rata)

Setelah melakukan uji normalitas data dan diperoleh hasil pengujian data pretest

serta posttest berasal dari populasi yang berdistribusi normal maka digunakan uji

parametrik yaitu uji t berpasangan dua pihak yang kemudian dilanjutkan dengan

uji t berpasangan satu pihak. Hipotesis uji dua pihak menurut Sudjana (2005: 242-

243) yaitu:

H0: = 0 (tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa antara setelah dan sebelum mengikuti pembelajaran

ATM)
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H1: ≠ 0 (terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa antara setelah dan sebelum mengikuti pembelajaran

ATM)

Keterangan:
= − (selisih rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis

siswa setelah mengikuti pembelajaran ATM ( ) dengan sebelum
mengikuti pembelajaran ATM ( ))

Rumus uji statistik t yang digunakan menurut Sudjana (2005: 242) yakni sebagai

berikut:

= B/√
Dengan = ∑ dan = ∑ (∑ )( ) .

Keterangan:
= rata-rata ( = − ; = − , = − ,...,)
= simpangan baku

Kriteria pengujian yang digunakan menurut Sudjana (2005: 242) yaitu terima H0

jika − < thitung < dan tolak H0 jika t mempunyai harga lain, dengan

didapat dari daftar distribusi t dengan peluang (1 − ) dan dk = (n-1) serta

taraf signifikan α = 5%.

Kemudian jika Ho dari uji t berpasangan dua pihak ditolak maka dilanjutkan

dengan uji t berpasangan satu pihak. Hipotesis ujinya adalah sebagai berikut.

H0: ≤ 0 (rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis siswa setelah

mengikuti pembelajaran ATM tidak lebih baik daripada rata-rata

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa sebelum

mengikuti pembelajaran ATM)
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H1: > 0 (rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis siswa setelah

mengikuti pembelajaran ATM lebih baik daripada rata-rata

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa sebelum

mengikuti pembelajaran ATM)

Langkah-langkah tes statistik dalam uji ini sama dengan uji t berpasangan dua

pihak dengan kriteria pengujiannya yaitu tolak H0 jika thitung ≥ dan terima H0

jika t mempunyai harga lain, dengan didapat dari daftar distribusi t dengan

peluang (1 − ) dan dk = (n-1) serta taraf signifikan α = 5%.

3. Uji Proporsi

Uji proporsi yang digunakan adalah uji dua pihak yang kemudian dilanjutkan

dengan uji satu pihak. Pada uji proporsi dua pihak, H0 menyatakan bahwa

banyaknya siswa yang mendapatkan nilai lebih besar atau sama dengan 75 pada

kelas yang menggunakan pembelajaran ATM adalah sama dengan 60% dari

banyak siswa, sedangkan H1 menyatakan bahwa banyaknya siswa yang

mendapatkan nilai lebih besar atau sama dengan 75 pada kelas yang

menggunakan pembelajaran ATM tidak sama dengan 60% dari banyak siswa.

Pasangan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menurut Sudjana (2005:

233) adalah sebagai berikut.H : = 0,6H : ≠ 0,6
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Karena data berasal dari populasi yang berdistribusi normal maka untuk pengujian

proporsi ini digunakan statistik z mengikuti Sudjana (2005: 233) yakni sebagai

berikut:

= −(1 − )
Keterangan:
x = banyaknya siswa peserta tes yang mencapai ketuntasan belajar

= persentase siswa yang diharapkan lulus
n = jumlah siswa peserta tes

Kriteria pengujian yang digunakan menurut Sudjana (2005: 234) yaitu terima H0

jika − ( ) < thitung < ( ) dan tolak H0 jika t mempunyai harga lain, dengan

( ) didapat dari daftar normal baku dengan peluang (1 − ) dan taraf

signifikan α = 5%.

Kemudian jika Ho dari uji proporsi dua pihak ditolak maka dilanjutkan dengan uji

proporsi satu pihak. Pasangan hipotesisnya adalah sebagai berikut.H : ≤ 0,6H : > 0,6
Langkah-langkah tes statistik dalam uji ini sama dengan uji proporsi dua pihak

dengan kriteria pengujiannya yaitu tolak H0 jika ≥ , α dengan peluang(0,5 − α) dan taraf signifikansi α = 5%, untuk z , α diperoleh dari daftar normal

baku. H0 diterima untuk nilai z lainnya.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dilihat bahwa meskipun

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa setelah mengikuti pembelajaran

ATM lebih baik daripada sebelum mengikuti pembelajaran ATM, akan tetapi

proporsi siswa yang mengikuti pembelajaran ATM tidak lebih dari 60% jumlah

siswa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran ATM tidak efektif

ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep matematis siswa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, agar mendapat hasil yang lebih

efektif dan optimal disarankan hal-hal berikut ini:

1. Bagi guru yang ingin menerapkan pembelajaran ATM di kelas sebaiknya

memperhatikan LKPD yang akan digunakan terkait isi dan materi agar tidak

terlalu padat. Guru juga sebaiknya mempertimbangkan pembagian waktu

untuk diskusi dan presentasi. Kemudian di awal pembelajaran sebaiknya guru

melakukan pembiasaan terkait langkah-langkah kegiatan pembelajaran ATM

serta lebih memperhatikan dan mengawasi kerja setiap kelompok. Selain itu

dalam penerapannya sebaiknya diimbangi dengan perencanaan yang matang
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dan pengelolaan yang tepat agar suasana belajar semakin kondusif sehingga

memperoleh hasil yang optimal.

2. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan mengenai

pembelajaran ATM, penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu hanya

menggunakan satu kelas yang merupakan kelas eksperimen sebagai sampel

penelitian tanpa menggunakan kelas kontrol. Untuk selanjutnya sebaiknya

digunakan kelas kontrol sebagai kelas pembanding agar kesimpulannya lebih

dapat digeneraliasikan. Selain itu, dapat pula dilakukan pengkajian lebih

mendalam terkait teknis agar proses pembelajaran sesuai dengan yang

diharapkan serta penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi

mengenai efektivitas pembelajaran Alqurun Teaching Model ditinjau dari

pemahaman konsep matematis siswa.
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