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ABSTRAK

EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN ALQURUN TEACHING MODEL
(ATM) DITINJAU DARI KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP

PANGKAT TAK SEBENARNYA
Studi Pada Siswa Kelas IX SMP IT Ar-Raihan Bandarlampung

Semester Ganjil Tahun Ajaran 2016/2017

Oleh

RIFKI AMALIA

Penelitian eksperimen semu ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas

pembelajaran Alqurun Teaching Model (ATM) ditinjau dari kemampuan

pemahaman konsep pangkat tak sebenarnya. Desain penelitian ini adalah posttest

only control design. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IX SMP IT

Ar-Raihan Bandarlampung tahun pelajaran 2016/ 2017. Sampel penelitian adalah

siswa kelas IX C dan IX D yang ditentukan dengan teknik purposive sampling.

Data penelitian diperoleh melalui tes berupa tes uraian. Berdasarkan hasil

pengujian hipotesis menggunakan uji Mann Whitney U, menunjukkan bahwa

pembelajaran Alqurun Teaching Model (ATM) tidak efektif ditinjau dari

kemampuan pemahaman konsep pangkat tak sebenarnya siswa. Namun, pada

kelas yang menggunakan pembelajaran ATM, kemampuan pemahaman konsep

siswa meningkat dari pembelajaran sebelumnya.

Kata kunci: Efektivitas, Pemahaman Konsep Matematis, Alqurun Teaching

Model.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting bagi manusia. Selain

berguna untuk mencari ilmu, pendidikan juga berguna untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bersaing dalam berbagai bidang.

Pendidikan merupakan sarana untuk mewujudkan kemajuan suatu bangsa dan

negara. Menurut Poernomo (Situmorang: 2014), untuk menghadapi tantangan

perkembangan IPTEK demi mewujudkan kemajuan suatu bangsa diperlukan

sumber daya manusia yang memiliki keterampilan tinggi, yang melibatkan

motivasi, komitmen organisasi, kepuasan pelanggan, kerjasama dalam tim, dan

semua itu akan diperoleh melalui pendidikan.

Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Depdiknas, 2003) yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia

seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha

Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan

jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung
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jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dalam hal ini tentu saja dibutuhkan

adanya pendidikan formal.

Pendidikan formal adalah pendidikan yang tersusun secara sistematis, terstruktur

dari jenjang dasar sampai jenjang perguruan tinggi. Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 20 tahun 2003 (Depdiknas, 2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional

pasal 1 ayat (11) pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan

berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan

pendidikan tinggi. Berbagai mata pelajaran diajarkan di jenjang tersebut, salah

satunya adalah matematika.

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang bertujuan untuk

membentuk pola pikir manusia baik meliputi kemampuan berpikir logis,

sistematis, analitis, kritis, dan kreatif. Hal ini sejalan dengan pendapat Hudoyo

(2003: 151) yang menyatakan bahwa matematika merupakan suatu alat untuk

mengembangkan cara berpikir manusia. Selain itu, matematika juga merupakan

salah satu mata pelajaran yang memiliki peran sangat penting dalam pendidikan,

karena dapat diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Hudoyo (2005: 45) juga

berpendapat bahwa matematika sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari

dan dalam menghadapi IPTEK sehingga perlu dibekalkan pada siswa.

Mengingat pentingnya matematika dalam kehidupan sehari-hari, maka dari itu

matematika perlu diajarkan kepada siswa dari pendidikan dasar sampai

pendidikan tinggi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi (Depdiknas, 2006) yang mengatakan

bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua siswa sejak
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sekolah dasar untuk membekali siswa agar memiliki kemampuan matematis,

diantaranya kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta

kemampuan bekerjasama. Tujuan dari pembelajaran matematika tersebut adalah

agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut (1) memahami kponsep

matematika, (2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, (3) memecahkan

masalah, (4) mengomunikasikan gagasan, dan (5) memiliki sikap menghargai

kegunaan matematika dalam kehidupan.

Berdasarkan tujuan pendidikan tersebut, salah satu kemampuan yang harus

dicapai oleh siswa setelah belajar matematika adalah kemampuan memahami

konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan

konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan

masalah.

Kemampuan pemahaman konsep matematika di Indonesia masih belum optimal.

Hal ini terlihat dari hasil studi Programme of  International Student Assesment

(PISA) pada tahun 2013 yang dikemukakan OECD (2013: 19) menunjukkan

bahwa Indonesia berada di peringkat 64 dari 65 negara dalam mata pelajaran

matematika. Sedangkan pada tahun 2015, hasil survei PISA menunjukkan bahwa

Indonesia berada pada peringkat 62 dari 70 negara (OECD, 2015). Begitu pula

hasil penelitian dari Trends in International Mathematics and  Science Study

(TIMSS) pada tahun 2011 (Mullis et al, 2012: 462) menunjukkan bahwa

Indonesia berada di peringkat ke-38 dengan skor 386 dari 42 negara yang

siswanya diuji dengan standar rata-rata pencapaian prestasi yang digunakan

TIMSS yaitu 500, skor ini turun 11 poin dari penilaian tahun 2007. Sedangkan
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hasil survei internasional TIMSS pada tahun 2015, Indonesia berada di peringkat

ke-45 dengan skor 397 dari 50 negara yang siswanya diuji dengan standar rata-

rata pencapaian prestasi yang digunakan TIMSS yaitu 500 (Rahmawati, 2016: 3).

Rendahnya prestasi matematika di Indonesia tersebut disebabkan oleh rendahnya

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Pernyataan ini diperkuat oleh

pendapat Situmorang (2014) yang menyatakan bahwa kesulitan belajar yang

dialami oleh peserta didik ini disebabkan karena peserta didik tidak sepenuhnya

memahami konsep. Selain itu, rendahnya kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa juga disebabkan oleh proses pembelajaran yang masih berpusat

pada guru. Hal ini sejalan dengan pendapat Antasari (Situmorang: 2014) yang

menjelaskan bahwa merosotnya pemahaman matematis siswa di kelas karena

dalam mengajar guru sering mencontohkan pada siswa bagaimana menyelesaikan

soal, siswa cenderung mendengar dan menonton guru mengerjakan persoalan

matematika.

Setelah melakukan penelitian pendahuluan dan dialog dengan guru matematika di

SMP IT Ar-Raihan Bandarlampung pada tanggal 7 Oktober 2016 ditemukan

permasalahan yang sama dalam hal rendahnya kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa. Hal ini terjadi karena proses pembelajaran yang masih berpusat

pada guru, sehingga menyebabkan siswa merasa bosan ketika pembelajaran

berlangsung dan akhirnya siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep

dari materi yang sedang diajarkan. Kesulitan  dalam memahami konsep

menyebabkan siswa kesulitan dalam mengerjakan soal-soal yang diujikan. Hal

tersebut dapat dilihat dari rendahnya nilai mid semester pada kelas IX yang
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sebagian besar (66,5%) mendapatkan nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal

(KKM). Data ini menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman konsep matematis

siswa masih rendah karena sebagian besar soal yang diujikan pada ulangan mid

semester merupakan soal-soal pemahaman konsep.

Guru mempunyai peran penting dalam upaya meningkatkan kualitas siswa. Salah

satu upaya yang bisa dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kualitas siswa

adalah dengan penggunaan desain suatu model pembelajaran yang tepat. Hal ini

sesuai dengan pendapat Slameto (Situmorang: 2014) yang menyatakan bahwa

guru memegang peran yang sangat penting dalam upaya peningkatan hasil belajar

dan kualitas siswa dalam belajar matematika dan guru benar- benar harus

memperhatikan, memikirkan dan sekaligus merencanakan proses belajar mengajar

yang menarik bagi siswa, agar siswa berminat dan semangat belajar dan mau

terlibat aktif pada saat proses pembelajaran berlangsung, sehingga pengajaran

terebut menjadi efektif.

Uraian di atas hanya menjelaskan pada ranah kognitif saja. Sedangkan

Permendikbud No.67 s.d. 69 tahun 2013 (Sutiarso: 2016) menjelaskan bahwa

Kompetensi inti yang hendak dicapai dalam pendidikan adalah kompetensi sikap

spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Jika kita amati,

pelaksanaan pendidikan di Indonesia  selama ini hanya terfokus pada ranah

kognitif saja sehingga banyak guru yang lengah akan suatu hal yang tidak kalah

penting bagi peserta didik, yaitu pendidikan sikap dan karakter (ranah afektif). Hal

ini terlihat dari maraknya kenakalan yang terjadi pada remaja di Indonesia,

khususnya para pelajar.
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Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan suatu model pembelajaran yang

sesuai guna meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang

tidak hanya terfokus pada ranah kogntif tetapi juga memperhatikan ranah afektif.

Menurut Sutiarso (2016) Alqurun Teaching Model/ATM (Model Pembelajaran

Alqurun) adalah suatu model pembelajaran baru yang berusaha mencapai 4

kompetensi inti yaitu kognitif, afektif, psikomotor dan spiritual (taksonomi

Bloom) pada kurikulum 2013. Tahapan pembelajaran dalam ATM disingkat

Alqurun. A berarti Acknowledge (pengakuan), L berarti Literature (penelusuran

pustaka), Q berati Quest (menyelidiki/menganalisis), U berarti Unite

(menyatukan/ mensintesis), R berarti Refine (menyaring), A berarti Application

(penerapan), dan N berarti Name (menamakan). Pada pembelajaran ini, siswa

dituntut mencari dan membangun sendiri pengetahuannya, guru hanya bertindak

sebagai fasilitator. Pada penelitian ini, nama Alquran Teaching Model diganti

menjadi Alqurun Teaching Model. Namun, hal tersebut tidak merubah makna dari

model pembelajaran Alquran Teaching Model tersebut. Huruf A (Application)

diganti menjadi huruf U (Use). Keduanya memliki arti yang sama, yaitu

menerapkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Apakah penerapan ATM efektif ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep

pangkat tak sebenarnya?”
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Dari rumusan masalah di atas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Apakah kemampuan pemahaman konsep pangkat tak sebenarnya siswa

yang menggunakan pembelajaran ATM lebih tinggi daripada kemampuan

pemahaman konsep pangkat tak sebenarnya siswa yang menggunakan

pembelajaran konvensional?

2. Apakah persentase siswa tuntas belajar lebih dari 60% dari jumlah siswa

yang menggunakan pembelajaran ATM?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui keefektifan

penerapan pembelajaran Alqurun Teaching Model (ATM) ditinjau dari

kemampuan pemahaman konsep pangkat tak sebenarnya. Tujuan secara khusus

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep

pangkat tak sebenarnya siswa yang menggunakan pembelajaran Alqurun Teaching

Model (ATM) dengan kemampuan pemahaman konsep pangkat tak sebenarnya

siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pendidikan

matematika berkaitan dengan kemampuan pemahaman konsep pangkat tak

sebenarnya dan Alqurun Teaching Model (ATM) guna meningkatkan mutu

proses pembelajaran.
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2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi praktisi pendidikan untuk

menentukan pola dan strategi yang tepat guna meningkatkan kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa, khususnya materi pangkat tak

sebenarnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

pengalaman baru kepada siswa dalam belajar matematika dan dapat menjadi

masukan serta bahan kajian pada penelitian serupa di masa mendatang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas pembelajaran adalah ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai

dengan yang diharapkan. Efektivitas pembelajaran dalam penelitian ini

ditinjau dari dua aspek, yaitu:

a. Aspek pemahaman konsep pangkat tak sebenarnya. Pembelajaran

dikatakan efektif apabila kemampuan pemahaman konsep pangkat tak

sebenarnya siswa yang menggunakan pembelajaran Alqurun Teaching

Model (ATM) lebih tinggi daripada siswa yang menggunakan

pembelajaran konvensional?

b. Aspek ketuntasan belajar siswa. Pembelajaran efektif apabila lebih dari

60% dari jumlah siswa yang menggunakan pembelajaran Alqurun

Teaching Model (ATM) memperoleh nilai serendah-rendahnya 75 (skala

100).
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2. Alqurun Teaching Model (ATM) adalah model pembelajaran yang memiliki

urutan dengan memadukan antara modifikasi urutan taksonomi Bloom dan

kompetensi inti kurikulum 2013. Alqurun Teaching Model (ATM) memiliki

tujuh tahapan dalam proses pembelajaran, yaitu A berarti Acknowledge

(pengakuan), L berarti Literature (penelusuran pustaka), Q berati Quest

(menyelidiki/menganalisis), U berarti Unite (menyatukan/ mensintesis), R

berarti Refine (menyaring), U berarti Use (penerapan), dan N berarti Name

(menamakan).

3. Pembelajaran konvensional yang biasa diterapkan oleh guru kelas IX SMP IT

Ar- Raihan selama ini adalah ceramah, tanya jawab, pemberian tugas, dan

latihan soal.

4. Kemampuan pemahaman konsep pangkat tak sebenarnya adalah kemampuan

siswa yang berupa penguasaan materi dimana siswa tidak hanya menghafal

tetapi mampu untuk menyatakan ulang konsep, mengklasifikasikan sifat-sifat,

mempresentasikan konsep, dan menggunakan konsep untuk menyelesaikan

masalah pada materi pangkat tak sebenarnya.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Efektivitas Pembelajaran

Arikunto (2004: 51) menjelaskan bahwa efektivitas adalah taraf tercapainya suatu

tujuan yang telah ditentukan. Secara umum, efektivitas erat kaitannya dengan

tingkat keberhasilan pencapaian suatu tujuan. Jadi, efektivitas adalah ketercapaian

atau keberhasilan suatu program atau tindakan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan sebelumnya baik dari segi penggunaan materi maupun waktu. Hal ini

sejalan dengan pendapat Djamarah (2006: 77) yang mengatakan bahwa efektivitas

dapat terjadi apabila ada kesesuaian dari semua komponen pengajaran yang telah

diprogramkan dalam satuan pelajaran, sebagai persiapan tertulis.

Mulyasa (2006: 193) berpendapat bahwa suatu pembelajaran dikatakan efektif

jika mampu memberikan pengalaman baru, dan membantu kompetensi peserta

didik, serta mengantarkan mereka ke tujuan yang ingin dicapai secara optimal.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Uno (2011: 138) yang mengatakan bahwa

keefektivan pembelajaran diukur dengan tingkat pencapaian siswa pada tujuan

pembelajaran yang telah ditetapkan. Pembelajaran yang efektif juga erat kaitannya

dengan kegiatan peserta didik di dalam kelas. Mortimore (Muijs and Reynolds,

2011: 3) menjelaskan bahwa
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“the classroom factors contributing to effective students outcomes were
structure sessions, intellectually challenging teaching, a work orientated
environment, communication between teachers and pupils, and a limited focus
within the sessions”.

Hal ini menunjukkan bahwa faktor kelas memberikan kontribusi terhadap hasil

belajar peserta didik yang efektif adalah struktur pertemuan di dalam kelas,

pengajaran cerdas yang menantang, lingkungan belajar yang terorientasi,

komunikasi antara guru dan peserta didik, serta fokus yang terbatas pada setiap

pertemuan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran

merupakan derajat pencapaian yang diperoleh setelah dilaksanakannya proses

pembelajaran. Dengan kata lain suatu pembelajaran dikatakan efektif apabila

tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan kompetensi dasar yang telah

ditetapkan. Sedangkan dalam penelitian ini, suatu pembelajaran dikatakan efektif

apabila kemampuan pemahaman konsep pangkat tak sebenarnya dari siswa yang

mengikuti pembelajaran ATM lebih tinggi daripada siswa yang mengikuti

pembelajaran konvensional. Selain itu, sekurang-kurangnya 60% dari jumlah

siswa yang mengikuti pembelajaran ATM memperoleh nilai serendah-rendahnya

75 (skala 100).

2. Alqurun Teaching Model (ATM)

Alqurun Teaching Model (ATM) adalah model pembelajaran yang memiliki

urutan dengan memadukan antara modifikasi urutan taksonomi Bloom dan

kompetensi inti kurikulum 2013. Model pembelajaran ini pertama kali

diperkenalkan oleh Sugeng Sutiarso tanggal 19 Mei 2016 dalam Seminar Nasional
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Mathematics, Science, and Education National Conference (MSENCo) di IAIN

Raden Intan Lampung. Menurut Sutiarso (2016) Alqurun Teaching Model (ATM)

memiliki urutan yang sesuai dengan hurufnya, yaitu : A, L, Q, U, R, U, N. Huruf

A berarti Acknowledge (pengakuan), L berarti Literature (penelusuran pustaka), Q

berati Quest (menyelidiki/menganalisis), U berarti Unite (menyatukan/

mensintesis), R berarti Refine (menyaring), U berarti Use (penerapan), dan N

berarti Name (menamakan).

ATM merupakan suatu model pembelajaran yang diawali atau difokuskan pada

penyelesaian tugas-tugas untuk diperoleh suatu pemahaman konsep. Model

pembelajaran ini di dalamnya memuat langkah-langkah pembelajaran untuk

mencapai 4 kompetensi inti atau taksonomi Bloom pada kurikulum 2013. Berikut

tahapan-tahapan pembelajaran ATM menurut Sutiarso (2016) adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.2 Tahapan-tahapan Model Pembelajaran Alqurun

Fase-fase Perilaku Guru Perilaku siswa Taksonomi
Bloom

Kompetensi
Initi (KI)

Fase 1
Acknowledge
(Pengakuan)

1. Guru
memberikan
informasi,
ilustrasi, contoh,
dan aktivitas
yang dapat
membangkitkan
pengakuan dan
kesadaran siswa
akan kebesaran
Tuhan dan
perlunya
mendekatkan
diri kepadaNya.

1. Siswa
memperhatikan
penjelasan
guru.

Kompetensi
Sikap
Spiritual
(KI 1)

2. Guru
memberikan
motivasi kepada
peserta didik
dengan

2. Siswa
memperhatikan
penjelasan guru
dan menjawab
pertanyaan
yang

Kompetensi
Sikap Sosial
(KI 2)
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Fase-fase Perilaku Guru Perilaku Siswa Taksonomi
Bloom

Kompetensi
Inti (KI)

memberikan
penjelasan
tentang ,manfaat
materi yang
dipelajari dalam
kehidupan
sehari-hari dan
guru juga
melakukan
apersepsi dengan
tanya jawab
kepada siswa.

diberikan oleh
guru.

Fase 2
Literature
(Penelusuran
Pustaka)

3. Guru
menyediakan
literatur dalam
beberapa bentuk
terkait dengan
materi yang
dipelajai atau
dapat pula guru
menugaskan
siswa untuk
mencari literatur
pada sumber
yang telah
ditentukan oleh
guru.

3. Siswa
memperhatikan
penjelasan guru
dan mencari
literatur yang
ditugaskan oleh
guru.

Pengetahuan
dan
Pemahaman

Fase 3
Quest
(Menyelidiki/
Menganalisis
)

4. Guru meminta
siswa untuk
melakukan
kegiatan
penyelidikan
terhadap
beberapa objek,
fakta, atau data
dari materi yang
dipelajari.

4. siswa
melakukan
kegiatan
penyelidikan
terhadap
beberapa
objek, fakta,
atau data dari
materi yang
dipelajari.

Analisis Kompetensi
Pengetahuan
(KI 3)

Fase 4
Unite
(Menyatukan
/Mensintesis)

5. Guru
memberikan
pengarahan dan
klarifikasi
terhadap hasil
sintesis.

5. Siswa
melakukan
kegiatan
menggabungka
n berbagai
unsur yang
memiliki
kesamaan sifat
atau
karakteristik
dari beberapa
objek, fakta,
atau data dari

Sintesis Kompetensi
Pengetahuan
(KI 3)
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Fase-fase Perilaku Guru Perilaku
Siswa

Taksonomi
Bloom

Kompetensi
Inti (KI)

materi yang
dipelajari

Fase 5
Refine
(Menyaring)

6. Guru
memberikan
kesempatan
siswa untuk
menginternalisas
i (memasukkan)
materi tersebut
dalam
pikirannya.

6. Siswa
menyaring/me
milih gabungan
unsur dari
kegiatan unite.

Evaluasi Kompetensi
Pengetahuan
(KI 3)

Fase 6
Use

(Penerapan)

7. Guru
memberikan
keleluasaan
siswa untuk
menyelesaikan
masalah/soal
tersebut dengan
caranya sendiri.

7. Siswa
mengimplemen
tasikan
pengetahuan
dari hasil
kegiatan
sebelumnya
untuk dapat
menyelesaikan
masalah atau
soal yang
berkaitan
dengan materi
tersebut.

Aplikasi Kompetensi
Keterampilan
(KI 4)

Fase 7
Name

(Menamakan
)

8. Guru
mengarahkan
dan menguji
efektivitas cara
baru yang
dinamakan
siswa.

8. Siswa
memberikan
nama dari cara
baru
penyelesaian
masalah/soal
yang paling
efektif.

Mencipta Kompetensi
Keterampilan
(KI 4)

Tahap Acknowledge atau pengakuan adalah tahapan pertama atau kegiatan

pendahuluan (apersepsi) dalam pembelajaran ATM. Pengakuan ini terbagi

menjadi dua bagian, yaitu (1) pengakuan terhadap kebesaran Allah yang telah

memberikan ilmu, bertujuan untuk mencapai kompetensi inti 1 (Spiritual) dan (2)

pengakuan terhadap kemampuan awal siswa.

Dalam dunia keilmuan pada hakikatnya tidak ada individu yang dianggap paling

mengetahui atau paling pakar dalam bidangnya secara mutlak. Sebagai manusia,
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ilmu dan kepakaran yang dimilikinya hanya bersifat sebagian kecil saja dari

sejumlah ilmu Allah yang begitu luas. Hal ini diperkuat oleh pendapat Abdullah

(2015: 305) menyatakan bahwa seandainya air laut itu dijadikan tinta pena untuk

digunakan menulis kalimat-kalimat Allah (ilmu-Nya), hukum-hukum-Nya, ayat-

ayat yang menunjukkan kekuasaan-Nya, niscaya akan habis air laut itu sebelum

penulisan semuanya itu selesai.

Selain itu, siswa juga harus mengakui bahwa Allah lah yang telah memberikan

ilmu pengetahuan kepada manusia. Jika bukan karena kehendak Allah, niscaya

manusia dapat  memiliki ilmu pengetahuan. Hal ini sejalan dengan pendapat

Abdullah (2015: 514) yang menjelaskan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat

mengetahui sedikitpun dari ilmu Allah kecuali yang telah diajarkan dan

diberitahukan atau diperlihatkan oleh Allah kepadanya.

Selanjutnya adalah pengakuan bagian kedua, yaitu pengakuan terhadap

kemampuan awal siswa. Guru harus mengakui kemampuan awal siswa, sehingga

guru perlu memberikan apersepi yang disesuaikan dengan kemampuan awal siswa

yang beragam. Teori belajar terkini juga menyebutkan bahwa guru perlu

memberikan pengakuan (Acknowlegdement) dari apa yang siswa miliki. Cellileo

(Sutiarso: 2016) juga menyatakan bahwa ”...Strongly suggest that giving praise

or recognition for someone,s perceived good work is the primary motivation for

continued good work. It is a better motivator than money”

Guru sangat disarankan untuk memberikan pujian atau pengakuan untuk

seseorang yang dirasakan pekerjaan yang baik adalah motivasi utama untuk
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melanjutkan pekerjaan yang baik. Ini adalah motivator yang lebih baik daripada

uang.

L (literature) atau penelusuran pustaka, Q (Quest) atau menyelidiki atau

menganalisis, U (Unite) atau menyatukan/ menyintesis, dan R (Refine) atau

menyaring merupakan kegiatan inti dari proses pembelajaran ATM.

L (literature) atau penelusuran pustaka. Penelusuran ini dilakukan oleh siswa,

guru menyediakan sumber atau materi yang akan dipelajari belajar baik berupa

bahan ajar, buku, artikel, video, kliping, dll. Pemberian sumber belajar ini

dilakukan dengan cara guru memberikan tugas kepada siswa untuk mencari

literatur pada sumber yang ditentukan. Tahap penelusuran ini dapat dilakukan

pada saat proses pembelajaran atau beberapa hari sebelum proses pembelajaran.

Kegiatan literature ini dapat memberikan banyak manfaat bagi siswa. Ross dalam

(Sutiarso: 2016) mengatakan bahwa literature memiliki beberapa manfaat

diantaranya (1) develops thinking skill, (2) develop visual literac, (3) help children

deal with their problems, and (4) improves reading ability and attitudes.

Quest atau menyelidiki/menganalisis adalah kegiatan penyelidikan siswa terhadap

beberapa objek, fakta, atau data dari materi yang sedang dipelajari. Pada saat

siswa melakukan proses penyelidikan, maka guru berperan memberikan

bimbingan, bantuan, atau pendampingan. Penyelidikan oleh siswa harus dapat

memilah suatu objek, fakta, atau data menjadi beberapa bagian yang lebih kecil

atau sederhana. Menurut hamdani (2010: 152) analisis adalah kemampuan siswa

untuk mengindentifikasi, memisahkan, dan membedakan konsep, pendapat,

asumsi, hipotesis dan lain-lain. Pada tahap ini diharapkan siswa mampu
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menunjukkan hubungan antara berbagai gagasan dengan cara membandingkan

gagasan tersebut dengan standar, prinsip yang telah dipelajari. Hasil pembelajaran

pada tahap analisis ini adalah siswa mampu memisahkan, memilih,

membandingkan, menghubungkan, membagi, dan membuat.

Unite atau menyatukan/ menyintesis adalah kegiatan menggabungkan unsur yang

memiliki kesamaan sifat atau karakteristik dari beberapa objek, fakta, atau data

dari materi yang sedang dipelajari. Pada tahap unite ini , guru berperan

memberikan arahan kepada siswa dan memberikan respon terhadap hasil sintesis

yang dilakukan oleh siswa. Hamdani (2010: 152) berpendapat bahwa tahap atau

kegiatan sintesis ini akan membuat siswa mampu mengategorikan, mengatur,

menyusun, mendesain, menyimpulkan, dan membuat pola.

Refine atau menyaring adalah kegiatan siswa dalam menyaring dan memilih

gabungan unsur dari hasil kegiatan unite. kegiatan refine ini bertujuan untuk

mencari hal-hal atau bagian yang dianggap penting dalam kegiatan unite. atau

secara ringkasnya tahap refine ini juga bisa disebut tahap merangkum.

A (Application) atau penerapan dan N (Name) atau menamakan adalah kegiatan

penutup dalam proses pembelajaran ATM.

Application merupakan kegiatan mengimplementasikan pengetahuan yang

diterima siswa dari hasil kegiatan inti. Penerapan dapat dilakukan untuk

menyelesaikan masalah atau soal yang berkaitan dengan materi tersebut. Peranan

guru adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyelesaikan masalah

tersebut dengan caranya sendiri. Hamdani (2010: 151) mengatakan bahwa hasil
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pembelajaran dari tahap aplikasi adalah siswa mampu menghitung,

menghubungkan, melengkapi, menghasilkan, menyediakan, dan menyesuaikan.

Name atau menamakan adalah kegiatan siswa untuk menemukan cara baru yang

dianggap efektif untuk menyelesaikan suatu masalah atau persoalan. Setelah siswa

menemukan cara barunya, maka siswa akan menamakan cara barunya tersebut.

Guru berperan membimbing dan menguji efektivitas cara baru yang ditemukan

oleh siswa tersebut.

3. Pembelajaran Konvensional

Pembelajaran konvensional merupakan suatu model pembelajaran lama yang

banyak digunakan oleh guru. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran ini

menjadikan guru sebagai tokoh utama dalam kelas. Guru sangat berperan dalam

proses pembelajaran, karena guru bertugas untuk menjelaskan materi kepada

siswa di dalam kelas. Sedangkan siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru,

merangkum dan mencatat materi sehingga dalam pembelajaran ini peran siswa

menjadi sangat pasif dan menyebabkan siswa kurang berkembang. Sejalan dengan

pendapat tersebut, Hannafin (Juliantara: 2009) menjelaskan bahwa model

pembelajaran konvensional merupakan model pembelajaran yang biasa

dipergunakan guru dalam mengajar. Guru dianggap sebagai sentral pendidikan,

sedangkan siswa hanya pasif menerima penjelasannya tanpa berusaha aktif

mencari tahu informasi secara mendalam. Pendapat peneliti ini pun didukung oleh

pernyataan Djamarah (Juliantara: 2009) yang menyatakan bahwa metode

pembelajaran konvensional adalah metode pembelajaran tradisional atau sering

juga disebut metode ceramah, karena sejak dahulu metode ini telah dipergunakan



19

sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar

dan pembelajaran. Dalam pembelajaran sejarah metode konvensional ditandai

dengan ceramah yang diiringi dengan penjelasan, serta pembagian tugas dan

latihan. Sehingga menyebabkan pola pikir peserta didik menjadi sulit

berkembang.

Walaupun demikian, Astuti (2010) menjelaskan bahwa pembelajaran

konvensional ini dipandang efektif atau mempunyai keunggulan, terutama (1)

berbagi informasi yang tidak mudah ditemukan ditempat lain, (2) menyampaikan

informasi dengan cepat, (3) membangkitkan minat akan informasi, (4) mengajari

siswa belajar terbaiknya dengan mendengarkan, dan (5) mudah digunakan dalam

proses belajar mengajar.

Akan tetapi, Astuti (2010) pun menjelaskan bahwa pembelajaran konvensional

mempunyai lebih banyak kelemahan daripada keunggulan yang telah disampaikan

sebelumnya, antara lain sebagai berikut (1) tidak semua siswa memiliki cara

belajar terbaik dengan mendengarkan, (2) sering terjadi kesulitan untuk menjaga

agar siswa tetap tertarik akan apa yang dipelajari, (3) pembelajaran tersebut

cenderung tidak memerlukan pemikiran yang kritis, (4) pembelajaran tersebut

mengasumsikan bahwa cara belajar itu sama dan tidak bersifat pribadi, (5) kurang

menekankan pada pemberian keterampilan proses (hand-on activities), (6)

pemantauan melalui observasi dan intervensi sering tidak dilakukan oleh guru

pada saat belajar kelompok sedang berlangsung, (7) para siswa tidak mengetahui

apa tujuan mereka belajar pada hari itu, (8) penekananan hanya pada penyelesaian

tugas, dan (9) daya serap rendah dan cepat hilang karena bersifat menghafal.



20

4. Kemampuan Pemahaman Konsep

Pemahaman konsep terdiri dari dua kata yaitu pemahaman dan konsep.

Pemahaman berasal dari kata paham, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

(Depdiknas: 2008), paham berarti mengerti benar, tahu benar, sehingga

pemahaman dapat dimaksudkan sebagai proses, cara atau perbuatan memahami.

Sedangkan menurut Yulaelawati (2007: 72) pemahaman diartikan sebagai

kemampuan untuk memahami materi atau bahan. Proses pemahaman terjadi

karena adanya kemampuan untuk menjabarkan suatu materi atau bahan ke materi

atau bahan lain.

Berdasarkan Depdiknas (2003: 2) pemahaman konsep merupakan salah satu

kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan dapat tercapai dalam

belajar matematika yaitu dengan menunjukkan pemahaman konsep matematika

yang dipelajarinya dengan cara menjelaskan keterkaitan antar konsep dan

mengaplikasikan konsep atau logaritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat

dalam pemecahan masalah.

Belajar matematika merupakan suatu proses aktif yang dilakukan oleh peserta

didik untuk merekontruksi makna atau konsep-konsep matematika. Karena

konsep-konsep dalam matematika memiliki keterikatan yang erat antara suatu

konsep dengan konsep yang lainnya, maka peserta didik harus memahami suatu

konsep agar ia mampu memahami konsep lainnya. Misalnya ketika peserta didik

ingin memahami konsep integral maka terlebih dulu ia harus mampu memahami

konsep turunan suatu fungsi. Demikian juga ketika peserta didik ingin memahami

konsep turunan maka terlebih dulu ia harus memahami konsep limit.
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Lebih lanjut, Sumarmo (Karim: 2011) menyebutkan indikator pemahaman konsep

dalam matematika meliputi: mengenal, memahami dan menerapkan konsep,

prosedur, prinsip, dan ide matematika. Sedangkan indikator pemahaman konsep

menurut Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 506/C/Kep/PP/2004 tanggal 10

Oktober 2016 dalam Wardhani (2008: 10) diantaranya (1) menyatakan ulang

suatu konsep, (2) mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan

konsepnya, (3) memberi contoh dan non contoh dari konsep, (4) menyajikan

konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, (5) mengembangkan syarat

perlu atau syarat cukup dari suatu konsep, (6) menggunakan, memanfaatkan dan

memilih prosedur tertentu, dan (7) mengaplikasikan konsep atau alogaritma ke

pemecahan masalah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa merupakan kemampuan siswa untuk

mengenal dan memahami suatu konsep, kemudian menyatakan ulang suatu

konsep dalam bentuk lain yang mudah dipahami dengan cara memilih dan

menggunakan prosedur tertentu. Serta menerapkan konsep tersebut ke dalam

permasalahan nyata.

Pemahaman konsep pangkat tak sebenarnya adalah kemampuan pemahaman

konsep matematis siswa pada materi pangkat tak sebenarnya yang meliputi

kemampuan untuk memahami sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar

dalam suatu permasalahan, memahami operasi aljabar yang melibatkan bilangan

berpangkat dan bentuk akar dalam suatu permasalahan serta membuat dan

menyelesaikan model matematika dari berbagai permasalahan nyata.
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B. Kerangka Pikir

Keberhasilan dari sebuah proses pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai faktor,

salah satunya adalah pemilihan model pembelajaran yang tepat. Pemilihan model

pembelajaran harus disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan dan tujuan

dari proses pembelajaran. Mengingat kurikulum 2013 kompetensi yang harus

dicapai oleh siswa tidak hanya pengetahuan, melainkan ada keterampilan dan

spiritual. Oleh karena itu peneliti berinisiatif untuk menerapkan pembelajaran

ATM guna mencapai ketiga aspek tersebut.

ATM ini berusaha memadukan antara taksonomi Bloom dengan kurikulum 2013.

Pada proses pembelajaran ini, siswa dituntut aktif membangun pengetahuannya

sendiri. ATM memiliki tujuh langkah pembelajaran, yaitu Acknowledge

(pengakuan), Literature (penelusuran pustaka), Quest (menyelidiki/menganalisis),

Unite (menyatukan/menyintesis), Refine (menyaring), Use (penerapan), dan Name

(menamakan).

Acknowledge (pengakuan), pada tahap ini guru memberikan apersepsi berupa

informasi, contoh, dan aktivitas lain yang dapat melahirkan pengakuan terhadap

kebesaran Allah. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru. Aktivitas mendengar

termasuk salah satu bagian daripada proses pembelajaran. Ketika telinga

menangkap dan menyimpan suatu informasi atau pengetahuan, beberapa area

penting di otak menjadi aktif. Hal ini dapat memicu siswa untuk berpikir sehingga

pengetahuan awal siswa pun mulai terbentuk.
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Literature (penelusuran pustaka), siswa mencari sumber atau materi belajar dari

berbagai literatur. ketika siswa mencari beberapa sumber belajar, siswa akan

menemukan pengetahuan-pengetahuan baru. Menurut Bloom dalam Suherman

(2003: 23) mengenai jenjang kognitif, tingkatan pertama (C1) adalah pengetahuan

dan tingkatan kedua (C2) adalah pemahaman. Hal ini menunjukkan bahwa untuk

mencapai tingkat pemahaman, terlebih dahulu siswa harus melewati tingkat

pengetahuan. Pengetahuan siswa mengenai materi pelajaran bisa didapat dengan

cara membaca, mendengar, melihat, dan mengamati. Pada tahap literarute ini,

siswa membaca beberapa sumber yang telah disediakan oleh guru.

Quest (menyelidiki/menganalisis), siswa menganalisis materi yang telah

didapatkan dari berbagi sumber. Siswa berusaha memahami fakta-fakta atau data

menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. Kegiatan menganalisis ini

akan membantu siswa untuk mencapai pemahaman konsepnya.

Unite (menyatukan/ menyintesis), setelah menganalisis sumber belajar yang telah

diperoleh. Selanjutnya siswa menyatukan atau menggabungkan berbagai fakta

yang memiliki kesamaan sifat atau karatketistik tertentu. Proses ini menjadikan

siswa mampu mencapai salah satu indikator pemahaman konsep yaitu

mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya.

Refine (menyaring), pada tahap ini siswa meringkas atau mengambil intisari dari

gabungan fakta yang telah didapatkan dari tahap unite. Kegiatan ini menjadikan

siswa mampu menyatakan ulang suatu konsep dengan menggunakan,

memanfaatkan, dan memilih prosedur tertentu.
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Use (penerapan), pada tahap ini siswa menerapkan pengetahuan yang didapat

dari tahap sebelumnya ke dalam soal. Konsep tersebut digunakan siswa untuk

memecahkan sebuah permasalahan. Tahap ini menjadikan siswa mampu untuk

mengaplikasikan suatu konsep atau logaritma ke dalam pemecahan masalah.

Name (menamakan), tahap menamakan ini merupakan tahap terakhir dari proses

pembelajaran ATM. Setelah siswa menemukan caranya sendiri, maka siswa akan

menamakan caranya barunya tersebut. Hal ini akan membuat kreativitas siswa

berkembang dengan baik. Selain itu, siswa juga dapat  menyajikan suatu konsep

dalam berbagai bentuk representasi matematika.

Tahapan-tahapan dalam ATM tersebut masing-masing memberikan kesempatan

kepada siswa untuk  mengenal, memahami, dan menganalisis sebuah konsep.

Dengan demikian tahapan-tahapan tersebut akan menambah pengalaman kepada

siswa sehingga siswa mampu untuk membangun pengetahuannya sendiri dan

kemampuan pemahaman konsep matematisnya pun akan meningkat. Karena

siswa memperoleh pengetahuan dari pengalamannya sendiri.

Pada pembelajaran konvensional tidak ditemukan tahapan-tahapan yang memicu

kerja indera siswa. Siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru, mencatat,

dan mengerjakan contoh-contoh yang diberikan oleh guru. Hal ini menyebabkan

tingkat pemahaman siswa menjadi rendah, karena siswa hanya menerima dari

apa yang telah diberikan oleh guru.
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Berdasarkan uraian diatas, diharapkan kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa pada materi pangkat tak sebenarnya berkembang lebih baik

secara signifikan dengan diterapkannya pembelajaran ATM.

C. Anggapan Dasar

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar sebagai berikut:

1. Semua siswa kelas IX SMP IT Ar-Raihan Bandarlampung tahun ajaran 2016-

2017 memperoleh materi yang sama dan sesuai dengan kurikulum satuan

tingkat pendidikan.

2. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep

pangkat tak sebenarnya selain model pembelajaran dikontrol sehingga

memberikan pengaruh yang sangat kecil dan dapat diabaikan.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir di atas, maka hipotesis dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis Umum

Pembelajaran ATM efektif dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep

pangkat tak sebenarnya siswa kelas IX SMP IT Ar-Raihan Bandarlampung

semester ganjil tahun ajaran 2016-2017.

2. Hipotesis Khusus

a. Kemampuan pemahaman konsep pangkat tak sebenarnya siswa yang

menggunakan pembelajaran ATM lebih tinggi daripada kemampuan
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pemahaman konsep pangkat tak sebenarnya siswa yang menggunakan

pembelajaran konvensional.

b. Lebih dari 60% dari jumlah siswa pada kelas yang menggunakan

pembelajaran ATM memperoleh nilai serendah-rendahnya 75 (skala 100).
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III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan di SMP IT Ar-Raihan yang terletak di

Bandarlampung. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IX yang

terdistribusi dalam empat kelas, yaitu kelas IX A sampai dengan IX D tanpa ada

kelas unggulan, dengan kata lain kemampuan siswa dapat dikatakan setara. Hal ini

dapat dilihat dalam Tabel 3.1 mengenai nilai rata-rata mid semester seluruh kelas

IX.

Tabel 3.1 Data nilai rata-rata mid semester kelas IX siswa/i
SMP IT Ar-Raihan

No. Nama Guru Kelas Jumlah

Siswa

Nilai Rata-

rata Kelas

1 Dila Saktika Negara, M. Pd. IX A 25 55,68

2 IX B 27 63,40

3 Kamsuri, S. Pd. IX C 25 52,96

4 IX D 27 54,65

Sumber: SMP IT Ar-Raihan Bandarlampung tahun ajaran 2016/2017

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive

sampling yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian

ini, pengambilan sampel adalah dengan mengambil kelas yang diajar oleh guru

yang sama, sehingga sebelum diberikan pembelajaran ATM, siswa memperoleh

perlakuan yang sama dari guru. Kemudian, dari kelas yang diajar oleh guru yang
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sama tersebut dipilih dua kelas yang memiliki nilai rata-rata kelas relatif sama.

Setelah dilakukan pengambilan sampel, terpilihlah kelas IX D dengan jumlah 27

siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas IX C dengan jumlah 25 siswa sebagai

kelas kontrol.

B. Desain Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian eksperimen semu (quasi

experiment) dengan menggunakan posttest only control group design. Adapun

garis besar pelaksanaan penelitian dengan menggunakan desain ini digambarkan

oleh Furchan (2007: 368) dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Posttest Only Control Group Design

Kelompok Perlakuan Posttest
E X1 O1

K X2 O2

Keterangan :
E : Kelas eksperimen
K : Kelas kontrol
X1 : Pembelajaran ATM
X2 : Pembelajaran konvensional
O1 : Skor posttest kelas eksperimen
O2 : Skor posttest kelas kontrol

Pada desain penelitian ini, kelompok eksperimen memperoleh perlakuan, yaitu

diterapkan pembelajaran ATM, sedangkan pada kelompok kontrol memperoleh

perlakuan dengan diterapkan pembelajaran konvensional. Di akhir pembelajaran

siswa diberi posttest, yaitu tes kemampuan pemahaman konsep pangkat tak

sebenarnya yang diujikan pada kedua kelas sampel dengan soal tes yang sama

untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep pangkat tak sebenarnya.
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C. Prosedur Penelitian

Adapun prosedur pada penelitian ini, yaitu:

1. Tahap persiapan

a. Melakukan observasi untuk melihat karakteristik populasi yang ada.

b. Memilih sampel penelitian.

c. Menyusun proposal penelitian.

d. Menyusun perangkat pembelajaran dan instrumen tes sesuai dengan model

yang akan digunakan selama penelitian.

e. Menguji validitas instrumen penelitian.

f. Merevisi instrumen penelitian jika diperlukan.

2. Tahap pelaksanaan

a. Melaksanakan pembelajaran ATM pada kelas eksperimen, yaitu kelas IX D

dan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol, yaitu kelas IX C.

b. Mengadakan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

3. Tahap akhir

a. Mengumpulkan data hasil tes kemampuan pemahaman konsep tak

sebenarnya dari kelas eksperimen dan kelas kontrol.

b. Mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari kelas eksperimen dan

kelas kontrol.

c. Membuat kesimpulan dan kemudian menyusun laporan penelitian.



30

D. Data Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. Data Penelitian

Data dalam penelitian ini adalah data kemampuan pemahaman konsep pangkat tak

sebenarnya siswa, berupa data kuantitatif yaitu skor posttest yang diperoleh pada

sesudah mengikuti pembelajaran ATM di kelas eksperimen dan pembelajaran

konvensional di kelas kontrol.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik tes. Tes

diberikan sesudah pembelajaran (posttest) pada kelas eksperimen dan kelas

kontrol. Tes yang diberikan bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemahaman

konsep pangkat tak sebenarnya setelah siswa mengikuti pembelajaran matematika

dengan pembelajaran ATM pada kelas eksperimen dan pembelajaran

konvensional pada kelas kontrol. Soal tes yang diberikan pada kelas eksperimen

dan kelas kontrol sama.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa seperangkat soal, yang

terdiri dari empat soal esai. Setiap soal memiliki satu atau lebih indikator

pemahaman konsep matematis. Penyusunan tes mengacu pada instrumen hasil

belajar dan kemampuan siswa dalam memahami konsep pangkat tak sebenarnya

yang dapat dilihat dari ketepatan dan kelengkapan siswa dalam menjawab soal-

soal yang diberikan. Penyusunan instrumen tes dilakukan dengan langkah sebagai

berikut:
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1. Melakukan pembatasan materi yang diujikan.

2. Menentukan tipe soal.

3. Menentukan jumlah butir soal.

4. Menentukan alokasi waktu mengerjakan soal.

5. Membuat kisi-kisi soal berdasarkan indikator pembelajaran yang ingin dicapai

pada materi pangkat tak sebenarnya dan indikator kemampuan pemahaman

konsep matematis siswa.

6. Menuliskan petunjuk mengerjakan soal, menulis butir soal dan kunci jawaban

berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat serta membuat pedoman penyekoran.

Adapun pedoman penyekoran kemampuan pemahaman konsep matematis

pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Pedoman Penskoran Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis

No

Indikator
Kemampuan
Pemahaman

Konsep

Rubrik Penilaian Skor

1. Menyatakan ulang
suatu konsep

Tidak menjawab 0
Menyatakan ulang suatu konsep tetapi salah 1
Menyatakan ulang suatu konsep dengan
benar

2

2. Mengklasifikasikan
objek-objek
menurut sifat-sifat
tertentu

Tidak menjawab 0
Mengklarifikasikan objek-objek menurut
sifat-sifat tertentu tetapi masih terdapat
kesalahan

1

Mengklarifikasikan objek-objek menurut
sifat-sifat tertentu dengan benar

2

4. Menyajikan konsep
dalam berbagai
bentuk representasi
matematika

Tidak menjawab 0
Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk
representasi matematika tetapi masih
terdapat kesalahan

1

Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk
representasi matematika dengan benar 2

6. Menggunakan,
memanfaatka dan
memilih prosedur

Tidak menjawab 0
Menggunakan, memanfaatkan dan memilih
prosedur tetapi masih terdapat kesalahan

1
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atau operasi tertentu Menggunakan, memanfaatkan dan memilih
prosedur atau operasi tertentu dengan benar

2

7. Mengaplikasikan
konsep atau
pemecahan masalah

Tidak menjawab 0
Mengaplikasikan konsep atau pemecahan
masalah tetapi masih terdapat kesalahan

1

Mengaplikasikan konsep atau pemecahan
masalah dengan benar

2

Agar diperoleh data yang akurat maka tes yang digunakan adalah tes yang

memiliki kriteria tes yang baik, yaitu validitas tes,  reliabilitas, daya pembeda, dan

tingkat kesukaran soal.

1. Validitas Instrumen

Dalam penelitian ini, validitasnya didasarkan pada validitas isi. Validitas isi dari

tes pemahaman konsep matematis ini dapat diketahui dengan cara

membandingkan kesesuaian isi yang terkandung dalam tes pemahaman konsep

matematis dengan instrumen pembelajaran yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ini soal tes dikonsultasikan dengan dosen pembimbing terlebih

dahulu kemudian dikonsultasikan kepada guru mata pelajaran matematika kelas

IX, karena guru mata pelajaran matematika kelas IX SMP IT Ar-Raihan

Bandarlampung mengetahui dengan benar kurikulum SMP, maka validitas

instrumen tes ini didasarkan pada penilaian guru mata pelajaran matematika.  Tes

yang dikategorikan valid adalah yang butir-butir tesnya telah dinyatakan sesuai

dengan kurikulum 2013 dan bahasa siswa yang diukur berdasarkan penilaian guru

mitra dan terdapat kesesuaian isi tes dengan isi kisi-kisi tes yang diukur dan

kesesuaian bahasa yang digunakan dalam tes dengan kemampuan bahasa siswa.

Validitas isi ini diukur dengan menggunakan daftar cek list yang diisi oleh guru
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mitra. Berdasarkan penilaian guru mitra ternyata instrumen tes dalam penelitian

ini dinyatakan valid, sehingga dapat digunakan. Perhitungan selengkapnya

terdapat pada Lampiran B.5 halaman 159.

2. Reliabilitas Tes

Perhitungan reliabilitas tes dalam penelitian ini didasarkan pada pendapat

Sudijono (2011: 208) yang menyatakan bahwa perhitungan reliabilitas tes

ditentukan dengan rumus Alpha sebagai berikut.

= ( − 1) 1 − ∑
Keterangan :
r 11 =  Koefisien reliabilitas alat evaluasi

=  Banyaknya butir soal
1 =  Bilangan konstan∑ =  Jumlah varians skor dari tiap-tiap butir soal

= Varians total

Sudijono (2011: 209) mengatakan bahwa suatu tes dikatakan baik apabila

memiliki koefisien reliabilitas ≥ 0,70, sehingga dalam penelitian ini kriteria

reabilitas yang digunakan adalah lebih dari 0,70.

Tes ini dapat digunakan apabila derajat reliabilitasnya minimal sedang. Setelah

soal tes diujicobakan dan dihitung koefisien reliabilitasnya dengan bantuan

software Microsoft Excel diperoleh koefisien reliabilitas soal tes ini adalah 0,83

Dengan demikian derajat reliabilitas soal tes mempunyai kategori sangat tinggi,

sehingga soal tes ini reliabel untuk mengumpulkan data pemahaman konsep

matematis siswa. Perhitungan selengkapnya lihat pada Lampiran C.1 halaman

162.
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3. Daya Pembeda

Daya beda suatu butir tes adalah kemampuan suatu butir untuk membedakan

antara siswa yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah.  Daya beda

butir dapat diketahui dengan melihat besar kecilnya indeks diskriminasi atau

angka yang menunjukkan besar kecilnya daya beda.

Untuk menghitung daya pembeda, terlebih dahulu data diurutkan dari siswa yang

memperoleh nilai tertinggi sampai siswa yang memeperoleh nilai terendah.

Kemudian diambil 27% siswa yang memperoleh nilai tertinggi (disebut kelompok

atas) dan 27% siswa yang memperoleh nilai terendah (disebut kelompok bawah).

Sudijono (2011: 389) mengungkapkan bahwa perhitungan daya pembeda

ditentukan dengan rumus:

= JA − JBIA
Keterangan :
DP : indeks daya pembeda suatu butir soal
JA : jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang diolah
JB : jumlah skor kelompok bawah pada butir soal yang diolah
IA : jumlah skor ideal kelompok (atas/bawah)

Menurut Sudijono (2011:338) soal yang memiliki daya pembeda baik dan sangat

baik adalah yang memiliki nilai daya pembeda ≥ 0,3.

Dalam penelitian ini soal yang digunakan adalah soal yang memiliki daya

pembeda minimal baik. Dengan menggunakan bantuan Software Microsoft Excel

Maka diperoleh nilai daya pembeda untuk setiap butir soal sebagai berikut.



35

Tabel 3.4 Daya Pembeda Soal

Nomor Soal Daya Pembeda Interprestasi
1 0,32 Baik
2a 0,65 Baik
2b 0,30 Baik
3 0,30 Baik
4 0,30 Baik

Berdasarkan tabel 3.4 maka setiap butir soal dapat digunakan untuk

mengumpulkan data pemahaman konsep matematis siswa. (Lampiran C.2

halaman 164).

4. Tingkat Kesukaran Butir Soal

Tingkat kesukaran digunakan untuk menentukan derajat kesukaran suatu butir

soal. Sudijono (2011: 372) berpendapat bahwa perhitungan tingkat kesukaran

suatu butir soal ditentukan dengan rumus berikut.

=
Keterangan:

P : tingkat kesukaran suatu butir soal
B : jumlah skor yang diperoleh siswa pada suatu butir soal yang diperoleh
JS : jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada suatu butir soal

Untuk menginterpretasi tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan kriteria

indeks kesukaran menurut Sudijono (2011:  372) seperti terlihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran

Nilai Interpretasi0,00 ≤ ≤ 0,15 Sangat Sukar0,15 < ≤ 0,30 Sukar0,30 < ≤ 0,70 Sedang0,70 < ≤ 0,85 Mudah0,85 < ≤ 1,00 Sangat Mudah
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Setelah uji coba soal dilakukan maka diperoleh data nilai tingkat kesukaran untuk

setiap butir soal sebagai berikut:

Tabel 3.6 Tingkat Kesukaran Butir Soal

Nomor Soal Tingkat Kesukaran Interprestasi
1 0,71 Mudah
2a 0,51 Sedang
2b 0,29 Sukar
3 0,67 Sedang
4 0,69 Sedang

Berdasarkan tabel 3.6, terlihat bahwa butir soal dalam penelitian ini memiliki

tingkat kesukaran yang tergolong mudah, sedang, dan sukar. Perhitungan

selengkapnya lihat pada Lampiran C.2 halaman 164.

Berdasarkan uji validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran yang

telah dilakukan,  setiap butir soal sudah memenuhi syarat yang ditentukan, hasil

uji coba menunjukkan  setiap butir soal dapat digunakan untuk mengumpulkan

data pemahaman konsep matematis siswa.

F. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Data yang diperoleh selanjutnya diolah untuk membuktikan hipotesis, namun

sebelum dilakukan pengujian hipotesis terhadap data skor kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa, maka dilakukan uji prasyarat yaitu uji

normalitas dan uji homogenitas terhadap data kuantitatif dari kelas eksperimen

dan kelas kontrol. Pengujian prasyarat ini dilakukan untuk mengetahui apakah

data sampel berasal dari data populasi yang berdistribusi normal dan memiliki

varians yang homogen.
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1. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah sampel berdistribusi normal

atau sebaliknya.  Untuk uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menurut Russefendi (1998: 405).

Berikut langkah-langkah uji normalitas:

a. Hipotesis

H0 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 : data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal

b. Taraf Signifikan: α = 0,05

c. Statistik Uji= | ( ) − ( )|dengan z  =
iX X

Keterangan:

= angka pada data
= rata-rata data

s = standar deviasi
Dn = nilai hitung Kolmogorov Smirnov
Fn(xi) = peluang harapan data ke i
F(xi) = luas kurva z data ke i

d. Kriteria Uji

Dalam penelitian ini, uji Kolmogorov-Smirnov Z menggunakan bantuan

software SPSS Statistic 17.0. Kriteria pengujian yang digunakan Trihendradi

(2010: 113) adalah terima H0 jika nilai probabilitas (sig) > 0,05.

Hasil uji normalitas kemampuan pemahaman konsep kedua kelas disajikan dalam

Tabel 3.7 dan Tabel 3.8.
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Tabel 3.7 Hasil Uji Normalitas Kemampuan Pemahaman Konsep pada Kelas
ATM

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic Df Sig. Statistic df Sig.

Posttest E .132 27 .200* .958 27 .339

Tabel 3.8 Hasil Uji Normalitas Kemampuan Pemahaman Konsep pada Kelas
Konvensional

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic Df Sig. Statistic df Sig.

Posttest K .175 25 .047 .938 25 .134

Dari tabel 3.7 dan tabel 3.8 dapat dilihat bahwa nilai sig pada data kemampuan

pemahaman konsep kelas ATM 0.02 > 0,05. Artinya data tersebut berasal dari

populasi yang berdistribusi normal. Sedangkan pada kelas konvensional, nilai sig

diperoleh 0,047 < 0,05. Artinya data pada kelas konvensional berasal dari

populasi yang tidak berdistribusi normal. Karena salah satu data kemampuan

pemecahan konsep matematis siswa berasal dari populasi yang tidak berdistribusi

normal, sehingga langkah selanjutnya tidak perlu dilakukan uji homogenitas

karena data sampel tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Hipotesis

a) Uji  Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama berbunyi “Kemampuan pemahaman konsep pangkat tak

sebenarnya siswa yang menggunakan pembelajaran ATM lebih tinggi daripada

kemampuan pemahaman konsep pangkat tak sebenarnya siswa yang

menggunakan pembelajaran konvensional”.
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Setelah melakukan uji normalitas, diperoleh hasil bahwa kemampuan pemahaman

konsep matematis siswa berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal,

maka uji hipotesis yang digunakan adalah uji non parametrik. Uji non parametrik

yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Mann-Whitney U. Menurut

Trihendradi (2005: 146) langkah-langkah pengujian hipotesis dengan statitik uji

Mann-Whitney U adalah sebagai berikut.

a.HipotesisH : 1 = 2, (tidak ada perbedaan median data kemampuan pemahaman

konsep matematis siswa yang menggunakan pembelajaran

ATM dengan median data kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa yang menggunakan pembelajaran

konvensional).H : 1 ≠ 2, (terdapat perbedaan median data kemampuan pemahaman

konsep matematis siswa yang menggunakan pembelajaran

ATM dengan median data kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa yang menggunakan pembelajaran

konvensional).

b. Taraf  Signifikan: α = 0.05

c. Statistik Uji

= + ( + 1)2 − Ʃ
= + ( + 1)2 − Ʃ

Keterangan:
=Jumlah sampel kelas ekperimen
=Jumlah sampel kelas kontrol
= Jumlah peringkat 1.
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= Jumlah peringkat 2.Ʃ = Jumlah rangking pada sampel .Ʃ = Jumlah rangking pada sampel .
Karena terdapat dua rumus uji 40 statistik, maka rumus uji 40 statistik yang

digunakan adalah rumus uji 40 statistik yang memiliki nilai lebih kecil untuk

dibandingkan dengan tabel U.

Jika dan keduanya berjumlah ≥ 8, maka nilai statistik U akan mendekati

(dianggap) berdistribusi normal, sehingga perhitungan tes statistiknya :

= ( )
dengan Mean = ( ) = dan =

( )
Keterangan :( ) = Nilai harapan mean

= Standar deviasi

d. Kriteria Uji

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

H0 jika sebaliknya, dengan α = 0,05.

Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh Zhitung = 0,87 < 1,96 = Ztabel, maka H0

diterima. Artinya median data kemampuan pemahaman konsep pangkat tak

sebenarnya siswa yang menggunakan ATM sama dengan median data

kemampuan pemahaman konsep pangkat tak sebenarnya siswa yang

menggunakan pembelajaran konvensional. Data selengkapnya dapat dilihat pada

Lampiran C.6 halaman 173.

b) Uji Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua berbunyi “Lebih dari 60% dari jumlah siswa yang menggunakan

pembelajaran ATM memperoleh nilai serendah-rendahnya 75 (skala 100)”. Uji
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hipotesis kedua adalah uji proporsi. Uji proporsi pada penelitian ini dilakukan

untuk menguji apakah lebih dari 60% dari jumlah siswa yang menggunakan

pembelajaran ATM memperoleh nilai serendah-rendahnya 75 (skala 100).

Berikut adalah langkah-langkah uji proporsi menurut Sudjana (2005:  234).

a. Hipotesis

H0 :  = 0,60 artinya persentase siswa tuntas belajar = 60%

H1 :  > 0,60 artinya persentase siswa tuntas belajar > 60%

b. Taraf Signifikan : α = 0,05

c. Statistik Uji

= −(1 − )
Keterangan :
P :

x :  banyaknya siswa tuntas belajar
n :  jumlah sampel

:  proporsi siswa tuntas belajar yang diharapkan

d. Kriteria Uji

Terima H0 jika ℎ < (0,5− ) . Harga (0,5− )diperoleh dari daftar normal

baku dengan peluang (0,5− ).
Dari hasil perhitungan uji proporsi diperoleh Zhitung = -2,0428 dan Ztabel = 0,17

dengan α = 0,05. Karena Zhitung < Ztabel maka H0 diterima. Artinya persentase

siswa yang menggunakan pembelajaran ATM, yang memperoleh nilai serendah-
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rendahnya 75 (skala 100) tidak lebih dari 60%. Perhitungan selengkapnya dapat

dilihat pada Lampiran C.7 halaman 181.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan, dapat

disimpulkan bahwa pembelajaran ATM tidak efektif dalam meningkatkan

kemampuan pemahaman konsep pangkat tak sebenarnya siswa kelas IX SMP IT

Ar-Raihan Bandarlampung semester ganjil tahun ajaran 2016/2017, karena:

1. Kemampuan pemahaman konsep Pangkat Tak Sebenarnya siswa yang

menggunakan pembelajaran ATM tidak lebih tinggi dari kemampuan

pemahaman konsep Pangkat Tak Sebenarnya siswa yang menggunakan

pembelajaran konvensional.

2. Kurang dari 60% dari jumlah siswa yang menggunakan pembelajaran ATM

memperoleh nilai serendah- rendahnya 75 (skala 100).

B. Saran

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, penulis mengemukakan saran-saran

sebagai berikut:

1. Kepada guru yang ingin menggunakan atau mengembangkan pembelajaran

ATM disarankan agar melakukan kegiatan semacam pretest di awal proses

pembelajaran untuk mengetahui kemampuan dasar siswa, serta memberikan

motivasi kepada siswa agar siswa ikut berpartisipasi aktif ketika pembelajaran
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berlangsung. Selain itu, guru disarankan untuk melatih siswa berdiskusi

bersama teman- temannya.

2. Kepada peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian lanjutan hendaknya

melakukan pengkajian lebih mendalam, seperti pengelolahan waktu sebaik

mungkin, pengolahan kelas agar tetap kondusif, memperhatikan instrumen

yang digunakan, serta melakukan penelitian dalam waktu yang lebih lama agar

siswa dapat beradaptasi terlebih dahulu terhadap pembelajaran ATM.

3. Kepada guru dan peneliti yang ingin menggunakan pembelajaran ATM

sebaiknya diterapkan pada siswa yang memiliki karakteristik berpikir secara

mandiri.
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