
PENGARUH MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE STUDENT
FACILITATOR AND EXPLAINING TERHADAP HASIL

BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS
IV SD NEGERI 1 SIMBARWARINGIN

(Skripsi)

Oleh

YUSRIFA INDRIAS

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2017



ABSTRAK

PENGARUH MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE STUDENT
FACILITATOR AND EXPLAINING TERHADAP HASIL

BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS
IV SD NEGERI 1 SIMBARWARINGIN

Oleh

YUSRIFA INDRIAS

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas
IV SD Negeri 1 Simbarwaringin. Nilai rata-rata mid semester ganjil tahun ajaran
2016/2017 pada mata pelajaran matematika untuk kelas IV A 61,800, kelas IV B
57,800, dan kelas IV C 52,650. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh model cooperative learning tipe student facilitator and explaining terhadap
hasil belajar matematika siswa kelas IV SD Negeri 1 Simbarwaringin. Jenis
penelitian yang digunakan adalah penelitian eksprimen dengan desain eksperimen
non-equivalent group design. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes.
Alat pengumpulan data berupa soal tes pilihan jamak, tes diberikan berupa pretest
dan posttest. Analisis data menggunakan independent sample t test. Teknik analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif untuk
mengetahui peningkatan hasil belajar (N-Gain). Hasil penelitian menunjukkan, nilai
N-gain kelas eksperimen 0,474, sedangkan nilai N-gain kelas kontrol 0,301. Hasil
rata-rata kelas eksperimen dari nilai rata-rata 48,500 meningkat menjadi 72,800 besar
peningkatannya sebesar 24,300. Sedangkan hasil rata-rata kelas kontrol dari nilai
rata-rata 49,750 meningkat menjadi 65,100 peningkatannya sebesar 15,750. Hasil
perhitungan uji hipotesis menggunakan program SPSS.23 diperoleh nilai sig (2-
tailed) 0,021,  (0,021< 0,050) sehingga Ha diterima dan H0 ditolak. Dari perhitungan
uji hipotesis tersebut, dapat disimpulkan bahwa model cooperative learning tipe
student facilitator and explaining dapat mempengaruhi hasil belajar matematika
siswa.

Kata kunci: cooperative learning, hasil belajar, matematika, student facilitator and
explaining
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan pilar sentral bagi kehidupan manusia. Adanya

pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan kemampuan kognitif,

namun juga untuk menciptakan manusia yang beradab, beriman, bertaqwa

kepada Tuhan, menjadi warga negara yang demokratis serta membentuk

kehidupan yang damai dan sejahtera. Undang-undang No. 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa:

pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan
Negara (Kemendiknas, 2003: 2).

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal

6 ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga negara bertanggung jawab terhadap

keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan (Kemendiknas, 2003: 5).

Artinya pendidikan itu merupakan tanggung jawab dari semua lembaga

pendidikan yang ada, yaitu; pendidikan keluarga (informal), pendidikan

(formal), dan pendidikan masyarakat (non-formal).

Ihsan (2008: 5) menyatakan bahwa pendidikan tidak hanya dipandang sebagai

usaha pemberian informasi dan pembentukan keterampilan saja, namun
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diperluas sehingga mencakup usaha untuk mewujudkan keinginan, kebutuhan,

dan kemampuan individu sehingga tercapai pola hidup pribadi dan sosial yang

memuaskan. Mulyasa (2013: 17) menyatakan bahwa pendidikan merupakan

sarana untuk menyiapkan sumber daya manusia generasi masa kini dan

sekaligus masa depan. Hal ini berarti bahwa proses pendidikan harus

dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut.

Pendidikan nasional diharapkan dapat menciptakan manusia agar lebih cerdas,

lebih terampil dan memiliki karakter yang baik sehingga mampu menghadapi

tantangan di era globalisasi yang sangat kompetitif. Menciptakan manusia

yang mampu menghadapi tantangan di era tersebut, pemerintah terus

melakukan peningkatan mutu pendidikan. Salah satunya yaitu melalui KTSP.

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 menyatakan bahwa:

struktur KTSP untuk tingkat SD/MI meliputi substansi pembelajaran
yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama enam tahun
mulai Kelas I sampai dengan Kelas VI. Struktur kurikulum SD/MI
disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar
kompetensi mata pelajaran dengan salah satu ketentuannya yaitu
kurikulum SD/MI memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal, dan
pengembangan diri (BSNP, 2006: 6).

Kurikulum yang diterapkan di sekolah dasar saat ini yaitu Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013. Pelaksanaan KTSP di

sekolah dasar menekankan pada 8 mata pelajaran pokok yaitu: 1) Pendidikan

Agama, 2) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), 3) Bahasa Indonesia, 4)

Matematika, 5) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), 6) Ilmu Pengetahuan Sosial

(IPS), 7) Seni Budaya dan Keterampilan (SBK), 8) Pendidikan Jasmani,

Olahraga dan Kesehatan. Matematika termasuk salah satu mata pelajaran

pokok dalam KTSP. Matematika merupakan disiplin ilmu yang diterapkan
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dalam kehiduan sehari-hari baik di dalam lingkungan pendidikan maupun

masyarakat. Tujuan pembelajaran matematika tercantum dalam Permendiknas

Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi yaitu sebagai berikut:

1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar
konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes,
akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah, 2) menggunakan
penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam
membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan
pernyataan  matematika, 3) memecahkan masalah yang meliputi
kemampuan memahami masalah, merancang model matematika,
menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh, 4)
mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau
media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, dan 5) memiliki
sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu
memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari
matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah
(BSNP, 2006: 148).

Sebagaimana tercantum dalam tujuan pembelajaran matematika yaitu siswa

mampu menggunakan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah yang

dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga dalam pembelajaran

siswa belum ditempatkan sebagai subjek belajar yang harus dibekali

kemampuan bekerja sama, memiliki tanggung jawab akan tugasnya, berpikir

kritis dan kreatif, serta kemampuan untuk menghargai orang lain.

Susanto (2013: 185) menyatakan bahwa matematika merupakan salah satu

disiplin ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan

berargumentasi, memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah sehari-

hari dan dalam dunia kerja serta memberikan dukungan dalam pengembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006

tentang Standar Isi (SI) menyatakan bahwa:

pembelajaran matematika perlu diberikan kepada siswa mulai dari
sekolah dasar untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis,
analitis, sistematis, kritis, kreatif, serta kemampuan bekerja sama.
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Kompetensi tersebut diperlukan agar siswa dapat memiliki kemampuan
memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan
hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif.
Pembelajaran matematika dikatakan sudah sesuai dengan tuntutan
kurikulum apabila pembelajaran tersebut telah berhasil mencapai
tujuannya (BSNP, 2006: 147).

Tingkat ketercapaian pembelajaran matematika dapat dilihat dari hasil belajar,

dan kemampuan siswa dalam mengomunikasikan gagasan maupun

memecahkan masalah menggunakan konsep yang telah diterimanya selama

proses pembelajaran. Hasil belajar siswa dipengaruhi beberapa faktor

diantaranya, cara penyampaian materi oleh guru, kesiapan guru dalam

menyiapkan materi pembelajaran, kesiapan siswa dalam menerima materi,

serta lingkungan belajar.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang

dilaksanakan di SD Negeri 1 Simbarwaringin pada tanggal 16 dan 18

November 2016 dengan guru kelas IV, rendahnya hasil belajar siswa dapat

dilihat dari nilai mid semester ganjil tahun ajaran 2016/2017 yang telah

dilaksanakan khususnya pada mata pelajaran matematika kelas IV SD Negeri

1 Simbarwaringin. Hasil dokumentasi diperoleh data nilai mid semester ganjil

pada mata pelajaran matematika siswa kelas  IV A, IV B dan IV C tahun

pelajaran 2016/2017 disajikan pada tabel berikut.
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Tabel 1. Hasil rekapitulasi nilai mid semester ganjil kelas IV pada mata
pelajaran matematika.

Kelas KKM Rata-
rata

Jumlah
Siswa

Jumlah
tuntas
(Siswa)

Jumlah
Belum
Tuntas
(Siswa)

Persentase Keterangan

IV A

60

61,800
20 9 11 45% Tuntas

55% Belum
tuntas

IV B 57,800
20 8 12 40% Tuntas

60% Belum
tuntas

IV C 52,650
20 5 15 25% Tuntas

75% Belum
tuntas

(Dokumentasi data nilai Matematika kelas IV SD Negeri 1 Simbarwaringin)

Berdasarkan tabel 1. nilai hasil mid semester ganjil kelas IV pada mata

pelajaran matematika menunjukkan tingkat ketuntasan siswa yang masih

rendah. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah adalah

60. Sesuai dengan pedoman  penyususnan KTSP dari Badan Standar Nasional

Pendidikan (BSNP) bahwa kriteria ketuntasan untuk masing-masing indikator

pencapaian kompetensi adalah 75% (Depdiknas, 2006: 27). Dapat dilihat

bahwa persentase ketuntasan yang terdapat pada tabel 1 belum mencapai 75%.

Guru sudah menggunakan metode dalam pembelajaran matematika seperti

ceramah dan penugasan, namun metode yang digunakan belum optimal yang

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Saat guru mengajukan pertanyaan

hanya beberapa siswa yang menjawab, sedangkan yang lain hanya diam dan

kurang antusias untuk menjawab. Kesulitan lain yang dialami siswa dalam

mencapai hasil belajar yang maksimal adalah, karena siswa kurang berlatih

aktif dalam bertanya, khususnya keberanian untuk menanyakan hal-hal yang

belum di pahami selama proses pembelajaran kepada guru. Hal ini bisa
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disebabkan karena siswa kurang berlatih untuk mengemukakan pendapatnya

di depan umum, siswa merasa takut jika menanyakan hal-hal yang belum

dipahami kepada guru.

Permasalahan tersebut perlu ditanggulangi, salah satunya melalui penggunaan

model pembelajaran yang tepat untuk mengoptimalkan proses pembelajaran

dengan penyajian materi yang menarik dan lebih banyak melibatkan siswa.

Guru dapat membimbing siswa agar lebih aktif dalam proses pembelajaran

dengan melatih siswa untuk memecahkan masalah, menyampaikan pendapat

dan hasil pemikirannya serta bekerja sama dalam kelompok untuk

menghasilkan jawaban yang terbaik dalam berdiskusi sehingga hasil belajar

siswa dapat meningkat. Peneliti memilih model cooperative learning tipe

student fasilitator and explaining, dengan model tersebut diharapkan dapat

membantu meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika.

Model pembelajaran merupakan suatu pola yang dapat dijadikan pedoman

oleh guru dalam penyajian materi. Suprijono (2015: 65) menyatakan bahwa

model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam

merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial.

Model cooperative learning merupakan salah satu model yang dapat

digunakan dalam pembelajaran. Sanjaya (2006: 240) menyatakan bahwa

cooperative learning merupakan model pembelajaran dengan menggunakan

sistem pengelompokan/ tim kecil, yaitu antara empat sampai enam orang yang

mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras atau suku

yang berbeda (heterogen). Pengelompokan yang heterogen dapat
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meningkatkan interaksi intrapersonal maupun interpersonal sehingga prestasi

belajar siswa dapat ditingkatkan.

Suprijono (2009: 129) menyatakan bahwa model cooperative learning tipe

student fasilitator and explaining adalah model yang menjadikan siswa dapat

membuat peta konsep atau bagan untuk meningkatkan kreativitas siswa dan

prestasi belajar siswa. Model cooperative learning tipe student fasilitator and

explaining menjadikan materi yang disampaikan lebih jelas dan konkret

karena berpusat pada apa yang dialami siswa, siswa akan lebih aktif dan

berani untuk mengemukakan pendapatnya, sehingga tujuan pembelajaran

dapat tercapai dengan maksimal yang ditandai adanya peningkatan hasil

belajar siswa. Ngalimun (2014: 175) langkah-langkah pembelajaran student

facilitator and explaining adalah: informasi kompetensi, sajian materi, siswa

mengembangkannya dan menjelaskan lagi ke siswa lainnya, kesimpulan dan

evaluasi, refleksi.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti mengangkat judul penelitian

“Pengaruh Model Cooperative Learning tipe Student Facilitator and

Explaining terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV SD Negeri 1

Simbarwaringin”. Penggunaan model ini dalam pembelajaran diharapkan

dapat mengatasi permasalahan di atas, sehingga hasil belajar dan tujuan

pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka diperoleh beberapa

identifikasi masalah sebagai berikut.

1. Guru kelas IV belum optimal dalam menggunakan metode pembelajaran.

2. Sebagian besar siswa belum terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran.

3. Guru belum maksimal memberikan kesempatan kepada siswa untuk

mengemukakan pendapat dan menanyakan hal-hal yang belum dipahami.

4. Rendahnya hasil belajar siswa yang dilihat dari hasil mid semester ganjil

tahun ajaran 2016/2017.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tentang hasil belajar di

atas, peneliti membatasi masalah agar penelitian lebih fokus. Masalah yang

difokuskan adalah Pengaruh Model Cooperative Learning tipe Student

Facilitator and Explaining terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV

SD Negeri 1 Sibarwaringin.

D. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini untuk dijadikan pedoman

agar penelitian yang akan dilaksanakan sesuai dengan permasalahan yang ada.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah terdapat pengaruh model

cooperative learning tipe student facilitator and explaining terhadap hasil

belajar matematika siswa kelas IV SD Negeri 1 Simbarwaringin?
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E. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal, perlu ditetapkan terlebih

dahulu tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui pengaruh model cooperative learning tipe student

facilitator and explaining terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IV SD

Negeri 1 Simbarwaringin.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Siswa

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa, terutama

pada mata pelajaran matematika. Penelitian ini juga memberikan

pengalaman belajar bermakna yang menekankan pada aspek kognitif,

afektif, dan psikomotor khususnya pada mata pelajaran matematika.

2. Guru

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pengalaman

guru mengenai model pembelajaran yang tepat pada mata pelajaran

matematika. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan

professional guru dalam proses belajar mengajar yang akan berpengaruh

terhadap hasil belajar siswa.

3. Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam

meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Simbarwaringin. Selain itu
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juga dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas

pendidikan di SD Negeri 1 Simbarwaringin.

4. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan

tentang penelitian eksperimen dan model cooperative learning tipe student

facilitator and explaining. Diharapkan juga nantinya ketika sudah menjadi

seorang guru SD mampu menjalankan tugas secara professional,

khususnya dalam proses pembelajaran.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian adalah penelitian eksperimen.

2. Objek penelitian ini adalah model cooperative learning tipe student

facilitator and explaining, hasil belajar matematika siswa kelas IV SD

Negeri 1 Simbarwaringin yang menekankan pada ranah kognitif..

3. Subjek penelitian ini adalah siswa dan guru kelas IV SD Negeri 1

Simbarwaringin.

4. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Simbarwaringin dari bulan

November sampai Juni tahun pelajaran 2016/2017.
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II. KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Model Pembelajaran

a. Pengertian Model Pembelajaran

Mengajar bukan hanya menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa,

melainkan yang terpenting adalah bagaimana bahan pelajaran tersebut

dapat disajikan dan dipelajari oleh siswa secara efisien dan efektif.

Pelaksanaan pembelajaran memerlukan adanya cara yang dapat

digunakan  untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Guru harus dapat menentukan model pembelajaran yang tepat untuk

digunakan dalam penyampaian materi pelajaran atau kompetensi dasar

tertentu sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik.

Model pembelajaran dimaksudkan untuk memberikan kemudahan

dalam penyampaian materi dan menjadikan siswa tidak merasa bosan

dalam proses belajar mengajar.

Komalasari (2010: 57) menyatakan bahwa model pembelajaran pada

dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal

sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Sedangkan

Suprijono (2012: 46) menyatakan bahwa model pembelajaran ialah
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pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan

pembelajaran di kelas maupun tutorial. Rustaman (2011: 217)

mengemukakan bahwa model pembelajaran merupakan salah satu cara

guru untuk menyampaikan materi ajar yang disajikan. Soekamto, dkk

(dalam Trianto, 2010: 22) menjelaskan bahwa:

model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang
menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan
pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu dan berfungsi
sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan pengajar
dalam merencanakan aktivitas belajar  mengajar.

Sani (2013: 89) menyatakan bahwa model pembelajaran merupakan

kerangka konseptual berupa pola prosedur sistematik yang

dikembangkan berdasarkan teori dan digunakan dalam

mengorganisasikan proses belajar mengajar untuk tujuan belajar.

Upaya mencapai pembelajaran yang optimal dan bermakna harus

mempertimbangkan pemilihan model pembelajaran yang tepat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model

pembelajaran adalah  suatu pola yang dijadikan acuan dalam

merencanakan pembelajaran dan perangkat pembelajaran secara

sistematis. Model pembelajaran dapat membantu meningkatkan

pemahaman dan pengalaman belajar yang bermakna pada siswa

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal serta

terjadinya timbal balik antara siswa dan guru.
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b. Jenis-jenis Model Pembelajaran

Pembelajaran akan lebih bermakna, dan tujuan pembelajaran dapat

tercapai dengan baik, apabila dalam memilih dan menggunakan model

pembelajaran sesuai dengan materi pelajaran. Sanjaya (2012: 239)

menyebutkan jenis-jenis model pembelajaran adalah sebagai berikut.

1) Model Contextual Teaching and Learning (CTL)
Model pembelajaran yang menekankan pada proses
keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi
yang dipelajari dan menghubungkan dengan kehidupan nyata.

2) Model Problem Solving
Model pembelajaran yang mewajibkan siswa untuk
mengajukan soal mandiri melalui belajar secara mandiri.

3) Model Inquiry
Model ini menekankan kepada proses mencari dan
menemukan materi pelajaran yang tidak diberikan secara
langsung.

4) Model Cooperative Learning
Suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dibagi dalam
kelompok-kelompok yang menekankan kerjasama antar
siswa dan kelompok.

Amri (2013: 7) ada beberapa macam model pembelajaran yang biasa

digunakan dalam pembelajaran diantaranya adalah:

1) Model Contextual Teaching and Learning (CTL)
Model pembelajaran yang menekankan pada proses
keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi
yang dipelajari dan menghubungkannya dengan kehidupan
nyata.

2) Model Cooperative Learning
Suatu model dimana siswa belajar dibagi dalam kelompok-
kelompok yang menekankan kerjasama antar siswa dan
kelompok.

3) Model Problem Solving
Model pembelajaran yang mewajibkan siswa untuk
mengajukan soal sendiri melalui belajar secara mandiri.
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4) Model Inquiry
Model ini menekankan pada proses mencari dan menemukan,
materi pelajaran tidak diberikan secara langsung.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis memilih menggunakan

model cooperative learning untuk mengetahui pengaruhnya terhadap

hasil belajar matematika siswa. Pelaksanaan pembelajaran

menggunakan model ini menuntut siswa untuk bisa saling bekerja

sama, baik antar kelompok maupun antar siswa yang memungkinkan

siswa lebih aktif dan menjalin komunikasi untuk saling bertukar

informasi dan pengetahuan yang akan berpengaruh terhadap

peningkatan hasil belajar siswa.

c. Langkah-langkah Dasar Pertimbangan Pemilihan Model
Pembelajaran

Sebelum menentukan model pembelajaran, ada beberapa hal yang

harus dipertimbangkan oleh guru dalam memilihnya. Rosdiani (2013:

18-19) menyebutkan langkah-langkah yang harus dipertimbangan

dalam pemilihan model pembelajaran:

1) Langkah-langkah untuk mempertimbangkan tujuan yang
hendak dicapai. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan
adalah: a) apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai
berkenaan dengan kompetensi akademik, kepribadian, sosial
dan kompetensi vokasional atau yang dulu diistilahkan
dengan domain kognitif, afektif atau psikomotor? b)
bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin
dicapai? c) apakah untuk mencapai tujuan itu memerlukan
keterampilan akademik?

2) Langkah-langkah untuk mempertimbangkan hal-hal yang
berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran.
Pertanyaan yang dapat diajukan yaitu: a) apakah materi
pelajaran itu berupa fakta, konsep, hokum, atau teori
tertentu? b) apakan untuk mempelajari materi pembelajaran
itu memerlukan prasyarat atau tidak? c) apakan tersedia
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bahan atau sumber-sumber yang relevan untuk mempelajarai
meteri itu?

3) Langkah-langkah mempertimbangkan model pembelajaran
dilihat dari sudut peserta didik atau siswa. Pertanyaan-
pertanyaan yang dapat diajukan adalah: a) apakah model
pembelajaran yang akan digunakan sesuai dengan tingkat
kematangan peserta didik? b) apakah model pembelajaran
yang akan digunakan sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi
peserta didik? c) apakah model pembelajarn yang akan
digunakan sesuai dengan gaya belajar peserta didik?

Langkah-langkah dalam pemilihan model pembelajaran dilakukan agar

model yang digunakan sesuai dengan materi yang akan disampaikan,

dan sesuai dengan kondisi siswa. Rusman (2012: 133) menyatakan

bahwa ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan guru dalam

pemilihan model pembelajaran, yaitu:

1) Pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai.
2) Pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi

pembelajaran.
3) Pertimbangan dari sudut siswa.
4) Pertimbangan lainnya yang bersifat non teknis.

Pembelajaran  pada dasarnya adalah proses penambahan informasi dan

pengetahuan baru. Pembelajaran dapat menambah informasi dan

pengetahuan jika tujuan pembelajaran dapat tercapai, karena jika

tujuan pembelajaran tidak tercapai, berarti informasi yang di

sampaikan oleh guru tidak diterima dengan baik oleh siswa. Tujuan

pembelajaran dapat tercapai dengan baik, apabila model pembelajaran

digunakan sesuai tingkat perkembangan siswa dan materi yang akan

disampaikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam

menentukan model pembelajaran harus memperhatikan langkah-
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langkah yang digunakan untuk pertimbangan, baik dari segi siswa,

materi ajar maupun tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Langkah-

langkah ini harus diperhatikan agar model pembelajaran yang akan

digunakan dapat memudahkan guru dan siswa dalam mencapai tujuan

pembelajaran.

2. Model Cooperative Learning

a. Pengertian Model Cooperative Learning

Cooperative learning merupakan salah satu model pembelajaran yang

dapat digunakan dalam pembelajaran. Penggunaan model cooperative

learning diharapkan dapat membantu guru dan siswa dalam mencapai

tujuan pembelajaran serta dapat melatih siswa untuk saling bekerja

sama. Isjoni (2011: 14-15) menyatakan bahwa:

cooperative (kooperatif) adalah salah satu bentuk yang
berdasarkan faham kontruktivistik. Cooperative Learning
merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai
anggota kelompok kecil yang kemampuanya berbeda. Dalam
menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa saling bekerja
sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran.

Suprijono (2009: 54) menyatakan bahwa cooperative learning adalah

konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk

bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru.

Cooperative learning merupakan model pembelajaran secara

berkelompok.
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Johnson  (dalam Isjoni, 2011: 15) menyatakan bahwa cooperative

learning mengandung arti bekerja bersama dalam mencapai tujuan

bersama dalam kegiatan kooperatif siswa mencari hasil yang

menguntungkan bagi seluruh anggota kelompok. Model cooperative

learning menuntut siswa untuk saling bekerja sama dalam kelompok.

Taniredja dkk (2013: 56) menyatakan bahwa:

cooperative learning mengandung pengertian sebagai suatu sikap
atau prilaku bersama dalam bekerja atau membantu diantara
sesama dalam struktur kerja sama yang teratur dalam kelompok,
yang terdiri dari dua orang atau lebih dimana keberhasilan kerja
sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota
kelompok itu sendiri.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

cooperative learning adalah suatu model pembelajaran yang

menekankan pada kerja sama dan tanggung jawab bersama dari

beberapa anggota yang yang heterogen dengan interaksi secara terbuka

dalam menyelesaikan masalah dan tugas dalam pembelajaran. Model

cooperative learning memberi kesempatan kepada siswa untuk saling

bekerja sama, berbagi serta mengembangkan pengetahuan yang telah

dimiliki dalam penyelesaian tugas-tugas.

b. Jenis-jenis Model Cooperative Learning

Cooperative learning dalam perkembanganya di bagi ke dalam

beberapa tipe yang dapat memudahkan guru dalam penyampaian

kegiatan pembelajaran. Huda (2014: 215) membagi model cooperative

learning ke dalam beberapa jenis, yaitu: Reciprocal Learning, Thing
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Talk Write, CIRC, Talking Stick, Snowball Throwing, Take and Give,

dan Student Fasilitator and Explaining, dan lain-lain.

Suprijono (2015: 130) membagi model cooperative learning yang

termasuk dalam pembelajaran aktif menjadi beberapa tipe, yaitu:

example non example, snowball throwing, student facilitatod and

explaining, cours review horey, CIRC, demonstration, dan lain-lain.

Model pembelajaran aktif akan mengarahkan siswa untuk lebih

berperan selama  pembelajaran berlangsung.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model

cooperative learning terdiri dari beberapa tipe yang dapat di terapkan

sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Penulis menggunakan

model cooperative learning tipe student facilitator and explaining

yang dalam pelaksanaannya membantu siswa untuk lebih aktif, berani

mengemukakan pendapat di depan kelas dan melatih siswa untuk

mengembangkan konsep yang diberikan oleh guru untuk selanjutnya

disampaikan kepada siswa yang lain.

c. Karakteristik Model Cooperative Learning

Model pembelajaran memiliki ciri-cirinya masing masing yang

membedakan model yang satu dengan model yang lainnya. Model

cooperative learning juga memiliki ciri-ciri atau karakteristiknya

tersendiri. Sanjaya (2010: 244-246) menyatakan bahwa karakteristik

model cooperative learning sebagai berikut.
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1) Pembelajaran Secara Tim
Pembelajaran adalah pembelajaran secara tim. Tim
merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Semua anggota
tim (anggota kelompok) harus saling membantu untuk
mencapai tujuan pembelajaran. Kriteria keberhasilan
pembelajaran ditentukan oleh keberhasilan tim. Setiap
kelompok bersifat heterogen. Hal ini dimaksudkan agar
setiap anggota kelompok dapat saling memberikan
pengalaman, saling memberi dan menerima, sehingga
diharapkan setiap anggota dapat memberikan kontribusi
terhadap keberhasilan kelompok.

2) Didasarkan pada Manajemen Cooperative
Model cooperative learning memiliki empat fungsi pokok
manajemen seperti pada umumnya, yaitu fungsi perencanaan,
fungsi organisasi, fungsi pelaksanaan, dan fungsi kontrol.
Fungsi perencanaan menunjukkan bahwa cooperative
learning memerlukan perencanaan yang matang agar proses
pembelajaran berjalan secara efektif, seperti menentukan
tujuan pembelajaran dan cara untuk mencapai tujuan
pembelajaran. Fungsi pelaksanaan menunjukkan bahwa
cooperative learning harus dilaksanakan sesuai dengan
perencanaan, melalui langkah-langkah pembelajaran yang
telah ditentukan. Fungsi organisasi menunjukkan bahwa
cooperative learning adalah pekerjaan bersama antar setiap
anggota kelompok, oleh sebab itu perlu diatur tugas dan
tanggung jawab dari setiap anggota kelompok. Fungsi kontrol
menunjukkan bahwa dalam cooperative learning perlu
ditentukan kriteria keberhasilan baik melalui tes maupun
nontes.

3) Kemauan untuk Bekerja Sama
Keberhasilan cooperative learning ditentukan oleh
keberhasilan secara kelompok. Prinsip bekerja sama perlu
ditekankan dalam cooperative learning. Setiap anggota
kelompok bukan hanya diberikan tugas dan tanggung jawab
masing-masing, tetapi juga perlu ditanamkan sikap saling
membantu.

4) Keterampilan bekerja sama
Keterampilan bekerja sama yang telah ditanamkan kemudian
dipraktikkan melalui aktivitas dan kegiatan yang
tergambarkan keterampilan bersama. Siswa perlu didorong
untuk mau dan sanggup berinteraksi meupun berkomunikasi
dengan anggota lain. Siswa perlu dibantu untuk mengatasi
berbagai hambatan dalam berinteraksi dan berkomunikasi,
sehingga setiap siswa dapat menyampaikan ide,
mengemukakan pendapat, dan memberikan kontribusi kepada
keberhasilan kelompok.
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Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

cooperative learning merupakan model pembelajaran secara

berkelompok. Keberhasilan pembelajaran ditentukan dari keberhasilan

kelompok dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Setiap anggota

harus saling membantu satu sama lain demi keberhasilan kelompok.

d. Tujuan Model Cooperative Learning

Model pembelajaran memiliki tujuan yang hendak dicapai. Model

cooperative learning juga memiliki tujuan tersendiri. Johnson (dalam

Trianto, 2014: 109) menyatakan bahwa tujuan pokok model

cooperative learning adalah memaksimalkan belajara siswa untuk

meningkatkan prestasi akademik dan pemahaman, baik secara individu

maupun kelompok. Model cooperative learning dapat digunakan

dalam pembelajaran untuk memaksimalkan dan meningkatkan prestasi

belajar siswa.

Rusman (2014: 209) menyatakan bahwa tujuan model cooperative

learning adalah untuk mencapai setidak-tidaknya tiga tujuan

pembelajaran penting, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan

terhadap keragaman dan pengembangan keterampilan sosial. Model

cooperative learning dapat melatih siswa untuk menerima

keberagaman dalam kelompok, karena kelompok belajar tersebut

dibentuk secara heterogen.
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

model cooperative learning dapat meningkatkan hasil belajar

akademik siswa. Model ini juga dapat melatih siswa untuk

mengembangkan keterampilan sosial, prestasi akademik, dan

pemahaman.

e. Langkah-langkah Model Cooperative Learning

Langkah-langkah dalam pengguanaan model pembelajaran yang tepat

akan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam mencapai tujuan

pembelajaran. Rusman (2014: 212-213) menyebutkan langkah-langkah

model cooperative learning menjadi beberapa tahapan sebagai berikut.

1) Penjelasan materi
Tahap ini merupakan tahapan penyampaian pokok-pokok
materi pelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok.

2) Belajar kelompok
Tahapan ini dilakukan setelah guru memberikan penjelasan
materi.

3) Penilaian
Pembelajaran kooperatif bisa dilakukan melalui tes atau kuis,
yang dilakukan secara individu atau kelompok.

4) Pengakuan tim
Penetapan tim yang dianggap paling menonjol atau tim
paling berprestasi untuk kemudian diberikan penghargaan
atau hadiah, dengan harapan dapat memotivasi tim untuk
terus berprestasi lebih baik lagi.

Langkah-langkah dalam pengguanaan model pembelajaran harus

sistematis agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik.

Suprijono (2015: 84-85) menyebutkan langkah langkah model

cooperative learning sebagai berikut.

1) Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik.
2) Menyajikan informasi.
3) Mengorganisisr peserta didik kedalam tim-tim belajar.
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4) Membantu tim dalam belajar.
5) Mengevaluasi.
6) Memberikan pengakuan atau penghargaan.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa model

cooperative learning memiliki langkah-langkah yang sistematis

dimulai dari penjelasan materi, pembagian kelompok-kelompok

belajar, mengevaluasi dan diakhiri dengan pemberian pengakuan atau

penghargaan. Langkah-langkah tersebut akan membantu guru dalam

mencapai tujuan pembelajaran.

f. Kelebihan dan Kelemahan Model Cooperative Learning

Model cooperative learning memiliki kelebihan dan kelemahan.

Sanjaya (2010: 249) menyatakan bahwa kelebihan model cooperative

learning sebagai berikut.

1) Melalui model cooperative learning siswa tidak terlalu
menggantungkan pada guru, tetapi dapat menambah
kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, menemukan
informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa lain.

2) Model cooperative learning dapat mengembangkan
kemampuan untuk mengungkapkan ide atau gagasan dengan
kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-
ide orang lain.

3) Model dapat membantu anak untuk tertarik pada orang lain
dan menyadari akan segala keterbatasannya serta menerima
segala perbedaan.

4) Model cooperative learning dapat membantu
memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab
dalam belajar.

5) Model cooperative learning merupakan suatu model yang
cukup baik untuk meningkatkan prestasi akademik sekaligus
kemampuan sosial, termasuk mengembangkan rasa harga
diri, hubungan interpersonal yang positif dengan orang lain,
dan sikap positif terhadap sekolah.

6) Model cooperative learning dapat mengembangkan
kemampuan siswa untuk menguji ide dan pemahamannya
sendiri, menerima umpan balik. Siswa dapat memecahkan
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masalah tanpa takut membuat kesalahan, karena keputusan
yang dibuat adalah tanggung jawab kelompoknya.

7) Model cooperative learning dapat meningkatkan kemampuan
siswa menggunakan informasi dan kemampuan belajar
abstrak menjadi nyata.

8) Interaksi selama model cooperative learning berlangsung
dapat meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan
untuk berpikir. Hal ini berguna untuk proses pendidikan
jangka panjang.

Sebelum memilih model pembelajaran, perlu dipertimbangkan

kelebihan dan kelemahannya terlebih dahulu. Selain kelebihan yang

telah dijelaskan di atas, berikut ini akan dijelaskan kelemahan dari

model cooperative learning. Sanjaya (2010: 250) menyatakan bahwa

kelemahan model cooperative learning sebagai berikut.

1) Siswa yang dianggap memiliki kelebihan akan merasa
terhambat oleh siswa yang dianggap kurang memiliki
kemampuan. Akibatnya, keadaan semacam ini dapat
mengganggu iklim kerja sama dalam kelompok.

2) Penilaian yang diberikan dalam pembelajaran menggunakan
model cooperative learning didasarkan kepada hasil kerja
kelompok. Guru perlu menyadari bahwa sebenarnya hasil
atau prestasi yang diharapkan adalah secara individual.

3) Keberhasilan model cooperative learning dalam upaya
mengembangkan kesadaran berkelompok memerlukan
periode waktu yang cukup panjang.

4) Walaupun kemampuan bekerja sama merupakan kemampuan
yang sangat penting untuk siswa, tetapi banyak aktivitas
dalam kehidupan yang hanya didasarkan kepada kemampuan
secara individual. Idealnya melalui model cooperative
learning selain siswa belajar bekerja sama, siswa juga harus
belajar bagaimana membangun kepercayaan diri.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa model

cooperative learning melatih siswa untuk mengembangkan ide, dan

gagasan yang mereka miliki. Model ini memungkinkan siswa agar

lebih bertanggung jawab atas tugas yang diterimanya. Selain kelebihan

tersebut, model ini memiliki kelemahan yaitu, penilaian yang
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dilakukan secara berkelompok bukan secara individual, sedangkan

kemampuan setiap siswa berbeda-beda dalam satu kelompok.

3. Model Cooperative Learning tipe Student Facilitator and Explaining

a. Pengertian Student Facilitator and Explaining

Cooperative learning merupakan salah satu model pembelajaran yang

di dalamnya terdapat beberapa tipe, salah satunya yaitu tipe student

facilitator and explaining. Huda (2014: 228) student fasilitator and

explaining merupakan rangkai penyajian materi ajar yang diawali

dengan menjelaskan secara terbuka, memberikan kesempatan siswa

untuk menjelaskan kembali kepada rekan-rekannya, dan diakhiri

dengan penyampaian semua materi kepada siswa. Tipe ini dapat

melatih siswa untuk berani mengemukakan dan mengembangkan

gagasan maupun ide yang mereka miliki. Trianto (2010: 41)

menyatakan bahwa cooperative learning tipe student  facilitator  and

explaining adalah:

salah satu  dari  tipe  model cooperative learning.  Di  dalam
kelas  kooperatif  siswa belajar bersama dalam kelompok-
kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang siswa yang  sederajat
tetapi  heterogen,  kemampuan,  jenis  kelamin,  suku/ras,  dan
satu sama lain saling membantu. Tujuan dibentuknya kelompok
tersebut adalah untuk memberikan  kesempatan  kepada  semua
siswa  untuk  dapat  terlibat  secara  aktif dalam proses berpikir
dan kegiatan belajar mengajar.

Shoimin (2014: 183) menyatakan bahwa model cooperative learning

tipe student fasilitator and explaining adalah salah satu tipe

cooperative learning yang menekankan pada struktur khusus yang
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dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi peserta didik dan

memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan materi. Model ini

bertujuan untuk meningkatkan penguasaan materi.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

model cooperative learning tipe student facilitator and explaining

merupakan model pembelajaran yang menjadikan siswa lebih aktif

dalam proses belajar mengajar, melatih rasa percaya diri siswa dan

berani untuk mengemukakan pendapat maupun menjelaskan kembali

materi yang telah disampaikan oleh guru kepada teman temannya.

Cooperative learning tipe student facilitator and explaining

menekankan pada bagaimana guru menyajikan materi pembelajaran

kepada siswa, kemudian siswa diberi kesempatan untuk menjelaskan

materi yang sudah diberikan kepada siswa yang lainnya.

b. Langkah-langkah Pembelajaran Student Facilitator and
Explaining

Langkah-langkah pembelajaran yang tepat akan menentukan

keberhasilan penggunaan suatu model pembelajaran. Langkah-langkah

dalam pembelajaran harus sistematis agar materi yang disampaikan

dapat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Huda (2014: 228-229)

mengemukakan langkah-langkan model cooperative learning tipe

student facilitator and explaining sebagai berikut :

1) guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 2) guru
mendemonstrasikan atau menyajikan garis-garis besar materi
pelajaran 3) guru memberikan kesempatan pada siswa untuk
menjelaskan kepada siswa lainya, misalnya melalui bagan atau
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peta konsep. Hal ini bisa dilakukan secara bergiliran atau acak.
4) guru menyimpulkan ide atau gagasan siswa 5) guru
menerangkan semua materi yang disajikan pada  saat itu
6) penutup.

Penggunaan model pembelajaran harus bisa memperbanyak

pengalaman serta meningkatkan motivasi belajar yang akan

mempengaruhi keaktifan belajar peserta didik. Penggunaan langkah-

langkah yang sesuai akan memudahkan guru maupun siswa mencapai

tujuan pembelajaran yang ditandai dari adanya peningkatan hasil

belajar. Shoimin (2014: 184) menyebutkan langkah-langkah

menggunakan model cooperative learning tipe student facilitator and

explaining sebagai berikut.

1) Guru menyampaikan materi atau kompetensi yang ingin
dicapai.

2) Guru mendemonstrasikan atau menyajikan garis-garis besar
materi pembelajaran.

3) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan
kepada siswa lainnya, misalnya melalui bagan atau peta
konsep. Hal ini bisa dilakukan secara bergiliran.

4) Guru menyimpulkan ide atau pendapat dari siswa.
5) Guru menerangkan semua materi yang disajikan saat ini.
6) Penutup.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menggunakan langkah-

langkah pembelajaran student facilitator and explaining menurut teori

Huda. Langkah-lagkah tersebut yaitu: penyampaian kompetensi,

penjelasan atau penyampaian materi dari guru, penjelasan atau

penyampaian materi dari siswa, penyimpulan, penjelasan materi secara

keseluruhan, dan penutup.
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c. Kelebihan dan Kelemahan Student Fasilitator and Explaining

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahannya

masing-masing, demikian juga pada model cooperative learning tipe

student facilitator and explaining. Huda (2014: 229) menyebutkan

kelebihan dari model cooperative learning tipe student facilitator and

explaining sebagai berikut:

1) membuat materi yang disampaikan lebih jelas dan konkret, 2)
meningkatkan daya serap siswa karena pembelajaran dilakukan
dengan demonstasi, 3)  melatih siswa untuk menjadi guru, karena
siswa diberi kesempatan untuk mengulang penjelasan guru yang
telah di dengar, 4) memacu motivasi siswa untuk menjadi yang
terbaik dalam menjelaskan materi ajar, dan 5) mengetahui
kemampuan siswa dalam menyampaikan ide atau gagasan.

Selain kelebihan tersebut, model ini juga memiliki kelemahan. Huda

(2014: 229) mengemukakan kelemahan dari model cooperative

learning tipe student facilitator and explaining yaitu sebagai berikut:

1) siswa pemalu sering kali sulit untuk mendemonstrasikan apa
yang di perintahkan oleh guru, 2) tidak semua siswa memiliki
kesempatan yang sama untuk melakukannya (menjelaskan
kembali kepada siswa yang lain karena keterbatasan waktu
pembelajaran), 3) adanya pendapat yang sama sehingga hanya
sebagian siswa saja yang terampil, dan 4) tidak mudah bagi siswa
untuk membuat peta konsep atau rancangan materi ajar secara
ringkas.

Kelebihan yang dimiliki oleh model pembelajaran tentu saja akan

dijadikan alasan oleh guru untuk memilih model tersebut. Shoimin

(2014: 184) menyebutkan kelebihan dari model cooperative learning

tipe student facilitator and explaining yaitu:

1) Materi yang disampaikan lebih jelas dan konkret.
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2) Dapat meningkatkan daya serap siswa karena pembelajaran
dilakukan dengan demonstrasi.

3) Melatih siswa untuk menjadi guru karena siswa diberikan
kesempatan untuk mengulangi penjelasan guru yang telah dia
dengar.

4) Memacu motivasi siswa untuk menjadi yang terbaik dalam
menjelaskan materi ajar.

5) Mengetahui kemampuan siswa dalam menyampaikan ide.

Selain kelebihan yang telah disebutkan, model cooperative learning

tipe student facilitator and explaining memiliki kelemahan. Shoimin

(2014: 185) menyebutkan beberapa kelemahan dari model model

cooperative learning tipe student facilitator and explaining yaitu:

1) Siswa yang malu tidak mau mendemonstrasikan apa yang
diperintahkan oleh guru kepadanya atau banayk siswa yang
kurang aktif.

2) Tidak semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk
melakukannya atau menjelaskan kembali kepada teman-
temannya karena keterbatasan waktu pembelajaran.

3) Adanya pendapat yang sama sehingga hanya beberapa saja
yang terampil.

4) Tidak mudah bagi siswa untuk membuat peta konsep atau
menerangkan materi ajar secara ringkas.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa model

cooperative learning tipe student facilitator and explaining memiliki

kelebihan dan kelemahan. Sebelum memilih model ini, peneliti telah

mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan model cooperative

learning tipe student facilitator and explaining.
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4. Macam-macam Metode Pembelajaran yang Digunakan dalam Kelas
Kontrol

a) Pengertian Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran harus ditentukan terlebih dahulu sebelum

dilaksanakan proses belajar mengajar. Guru harus dapat menentukan

metode pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam penyampaian

materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran akan dapat tercapai

dengan baik. Sanjaya (2010: 147) menyatakan bahwa metode

pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk

mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam kegiatan

nyata agar, tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal.

Winataputra (2007: 1.18) menyatakan bahwa metode pembelajaran

merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi,

dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri peserta

didik. Metode pembelajaran dapat dijadikan sebagai sarana untuk

meningkatkan kualitas belajar siswa.

Sagala (dalam Ruminiati, 2007: 1-3) metode adalah cara yang

digunakan guru/siswa dalam mengolah informasi yang berupa fakta,

data, dan konsep pada proses pembelajaran yang mungkin terjadi

dalam suatu strategi. Metode adalah sebuah cara yang digunakan oleh

guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Agung

& Wahyuni (2013: 115) menyatakan bahwa metode adalah suatu cara

yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
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Metode diperlukan guru dalam proses pembelajaran untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan.

Winarno (2013: 268) menyatakan bahwa metode pembelajaran

merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana

yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk

mencapai tujuan pembelajaran. Sumantri (2015: 11) mengemukakan

bahwa metode pembelajaran bukan merupakan tujuan pembelajaran,

melainkan cara untuk mencapai tujuan sebaik-baiknya.

Berhasil tidaknya tujuan pembelajaran bergantung pada metode yang

digunakan. Hamdani (2011: 80) menyatakan bahwa metode

pembelajaran adalah:

cara yang digunakan guru untuk menyampaikan pelajaran kepada
siswa. Karena penyampaian itu berlangsung dalam interaksi
edukatif, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang
dipergunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan
siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran.

Majid (2015: 23) menyatakan bahwa metode pembelajaran merupakan

penyajian efektif dari muatan/konten tertentu pada suatu pembelajaran

sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh siswa. Metode

pembelajaran akan memudahkan guru dalam menyampaikan materi.

Aqib (2013: 70) menyatakan bahwa metode pembelajaran

didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru, yang dalam fungsinya

merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode

pembelajaran merupakan cara yang digunakan oleh guru untuk

membantu memudahkan dalam mencapai tujuan pembelajaran.
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Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa

metode pembelajaran merupakan salah satu sarana yang paling efektif

dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang di dalamnya berisikan

tentang serangkaian cara atau prosedur yang digunakan oleh guru

dalam suatu proses pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan

untuk melaksanakan langkah-langkah pembelajaran yang telah di

susun, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.

b) Jenis-jenis Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk

mengimpelementasikan rencana yang telah disusun dapat dibagi

menjadi beberapa jenis. Wahab (2009: 75-77) mengemukakan

beberapa macam metode pembelajaran yaitu: 1) Metode Ceramah, 2)

Metode Inkuiri, 3) Metode Diskusi, 4) Metode Tanya Jawab.

Sanjaya (2010: 147) membagi metode pembelajaran menjadi beberapa

jenis, yaitu: 1) metode ceramah, 2) metode demonstrasi, 3) metode

diskusi, dan 4) metode simulasi. Penggunaan metode pembelajaran

membantu guru dalam mencapai tujuan belajar.

Majid (2013: 194) membagi metode pembelajaran menjadi beberapa

jenis, yaitu: 1) metode ceramah, 2) metode demonstrasi, 3) metode

diskusi, 4) metode simulasi, 5) metode penugasan, 6) metode tanya

jawab, 7) metode kerja kelompok, dan lain-lain. Penelti menggunakan

metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, penugasan dan diskusi
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sebagai metode yang diterapkan di kelas kontrol yaitu kelas IV B SD

Negeri 1 Simbarwaringin.

1) Metode Ceramah

a) Pengertian Metode Ceramah

Metode ceramah merupakan salah satu metode yang masih

digunakan sampai saat ini oleh setiap guru. Sanjaya (2010:

147) menyatakan bahwa metode ceramah diartikan sebagai cara

penyajian pelajaran melalui penuturan secara lisan atau

penjelasan langsung kepada sekelompok siswa.

Guru merasa kurang maksimal jika belum menjelaskan materi

pembelajaran kepada siswa. Demikian juga pada siswa, siswa

akan belajar jika guru sudah menyampaikan materi pelajaran

denan ceramah. Hal ini menyebabkan siswa belajar hanya

bergantung pada guru dan informasi yang disampaikan oleh

guru. Metode ini merupakan metode yang berpusat pada guru

(teacher centered), siswa hanya menerima apa yang

disampaikan oleh guru.

b) Langkah-langkah Metode Ceramah

Langkah-langkah yang tepat dalam penggunaan suatu metode

dalam pembelajaran akan berpengaruh terhadap tingkat

keberhasilan dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Sanjaya



33

(2010: 149) membagi tahapan penggunaan metode ceramah

dalam pembelajaran sebagai berikut.

tahap persiapan, dalam tahap persiapan yang harus
dilakukan yaitu: merumuskan tujuan yang ingin dicapai,
menentukan pokok-pokok materi yang akan disampaikan,
mempersiapkan alat bantu.Tahap pelaksanaan dalam
tahap pelaksanaan ada tiga langkah yang harus dilakukan
yaitu: langkah pembukaan, langkah penyajian atau tahap
pengampaian materi pembelajaran dengan cara bertutur,
langkah mengakhiri atau menutup ceramah.

Berdasarkan penjelasan ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

langkah-langkah metode ceramah yaitu terdiri dari dua

tahapan, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

Langkah-langkah dalam metode ceramah harus dilaksanakan

secara sistematis agar tujuan pembelajaran dapat tercapai

dengan maksimal.

c) Kelebihan dan Kelemahan Metode Ceramah

Setiap metode pembelajaran memiliki kelemahan dan

kelebihannya masing-masing, begitu juga dengan metode

ceramah. Sanjaya (2010: 148) menyatakan kelebihan dari

metode ceramah sebagai berikut.

1) Ceramah merupakan metode yang murah dan
mudah untuk dilaksanakan.

2) Ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang
luas.

3) Ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi
yang perlu ditonjolkan.

4) Melalui ceramah, guru dapat mengontrol kondisi
kelas, karena kelas sepenuhnya merupakan
tanggung jawab guru yang memberikan ceramah

5) Organisasi kelas dengan menggunakan ceramah
dapat diatur menjadi lebih sederhana.
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Selain kelebihan yang telah disebutkan, metode ceramah juga

memiliki beberapa kelemahan. Sanjaya (2010: 148-149)

menyebutkan beberapa kelemahan metode ceramah, yaitu:

1) Materi yang dapat dikuasai siswa sebagai hasil dari
ceramah akan terbatas pada apa yang dikuasai guru.

2) Ceramah yang tidak disertai dengan peragaan dapat
mengakibatkan terjadinya verbalisme.

3) Guru yang kurang memiliki kemampuan bertutur
yang baik, ceramah sering di anggap sebagai
metode yang membosankan.

4) Melalui ceramah, sangat sulit untuk mengetahui
apakah seluruh siswa sudah mengerti apa yang telah
dijelaskan.

Setiap metode pembelajaran memiliki kelemahan dan

kelebihan masing-masing. Kelemahan dan kelebihan tersebut

yang dijadikan sebagai acuan dalam memilih metode

pembelajaran.

2) Metode Tanya Jawab

a) Pengertian Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab digunakan oleh guru dimaksudkan untuk

memberikan kesempatan kepada siswa mengingat

pembelajaran yang telah lalu, agar siswa fokus pada

pembelajaran berikutnya. Said (2015: 40) menyatakan bahwa

tanya jawab adalah suatu cara penyampaian materi pelajaran

oleh guru dengan jalan mengajukan pertanyaan dan siswa

menjawab atau sebaliknya, siswa bertanya mengenai suatu
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materi kepada guru dan guru menjawab dengan penjelasan utuh

mengenai materi yang ditanyakan.

Roestiyah (dalam Said, 2015: 40) menyatakan bahwa tanya

jawab dalam kegiatan belajar mengajar  memiliki tujuan agar

siswa dapat mengerti dan mengingat tentang fakta yang

dipelajari, didengar maupun dibaca, sehingga siswa memiliki

pengertian yang mendalam tentang fakta itu. Tanya jawab

dilaksanakan antara sumber penanya dan yang ditanya.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

metode tanya jawab digunakan dengan tujuan untuk membantu

siswa mengingat materi yang telah dipelajari. Metode tanya

jawab tidak hanya terpaku pada pertanyaan dari guru saja,

tetapi siswa juga dilatih untuk menanyakan hal-hal yang belum

dipahami baik materi yang baru disampaikan maupun materi

yang telah lalu.

b) Langkah-langkah Metode Tanya Jawab

Langkah-langkah dalam metode pembelajaran dapat

memudahkan guru dalam menyampaikan materi agar sesuai

dengan tujuan pembelajaran. Majid (2013: 211) menyebutkan

langkah-langkah metode tanya jawab sebagai berikut.

1) Menyebutkan alasan penggunaan metode tanya
jawab.

2) Mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai
dengan tujuan pembembelajaran.
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3) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk
menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Pengajuan
pertanyaan dapat dilakukan oleh guru maupun siswa,
dengan tujuan untuk mengetahuin sejauh mana materi
pelajaran yang telah dikuasai oleh siswa.. Pertanyaan
yang diajukan oleh guru bertujuan untuk merangsang
siswa berpikir, memotivasi siswa untuk menimbulkan
sikap kompetisi dalam belajar. Pertanyaan yang
diajukan oleh siswa bertujuan untuk melatih siswa
untuk berpikir dan berbicara secara sistematis,
memberi kesempatan kepada siswa untuk mengajukan
masalah yang belum dipahami.

4) Memberikan pertanyaan atau kesempatan kepada
siswa untuk bertanya mengenai hal-hal yang sifatnya
pengembangan atau pengayaan.

5) Memberi kesempatan kepada siswa untuk menjawab
pertanyaan yang relevan dan sifatnya pengembangan
atau pengayaan.

6) Menyimulkan materi jawaban yang relevan dengan
tujuan pembelajaran.

7) Mengajukan pertanyaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa

langkah-langkah dalam penggunaan metode tanya jawab

yang perlu disiapkan terlebih dahulu yaitu menentukan

pertanyaan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran,

kemudian mengajukan pertanyaan. Pengajuan pertanyaan

boleh dilakukan oleh guru untuk mengetahui sejauh mana

tingkat pemahaman siswa tentang materi yang telah

disampaikan dan dapat dilakukan oleh siswa untuk memberi

kesempatan kepada siswa mengajukan pertanyaan maupun

permasalahan yang belum dipahami.
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c) Kelebihan dan Kelemahan Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab memiliki kelebihan dan kelemahan.

Djamarah dan Zain (2013: 95) menyebutkan bahwa tanya

jawab memiliki kelebihan sebagai berikut: 1) pertanyaan

dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa, 2) melatih

siswa untuk mengembangkan daya pikir, termasuk daya

ingatan, 3) mengembangkan keberanian dan keterampilan

siswa dalam menjawab dan mengumpulkan pendapat.

Selain kelebihan yang dimiliki, metode tanya jawab juga

memiliki kelemahan. Djamarah dan Zain (2013: 95)

menyebutkan beberapa kelemahan dari metode tanya jawab,

yaitu:

1) siswa merasa takut, apalagi bila guru kurang dapat
mendorong siswa untuk berani, dengan menciptakan
suasana yang tidak tegang, melainkan akrab, 2) tidak
mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat
berpikir dan mudah dipahami siswa, 3) waktu sering
banyak terbuang terutama apabila siswa tidak dapat
menjawab pertanyaan sampai dua atau tiga orang, 4)
dalam jumlah siswa yang banyak, tidak mungkin cukup
waktu untuk memberikan pertanyaan kepada setiap
siswa.

Kelebihan dan kelemahan metode tanya jawab dijadikan

bahan pertimbangan bagi guru dalam menentukan metode

pembelajaran. Kelebihan metode tanya jawab yaitu dapat

mengembangkan daya pikir siswa dan daya ingat siswa.

Metode tanya jawab juga memiliki kelemahan, yaitu bagi
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siswa yang pemalu akan sulit untuk menjawab pertanyaan

dari guru maupun menanyakan materi kepada guru.

3) Metode Demonstrasi

a) Pengertian Metode Demonstrasi

Metode demonstrasi dipilih oleh penulis sebagai salah satu

metode yang diteraapkan di kelas kontrol. Sanjaya (2010:

152) menyatakan bahwa metode demonstrasi adalah metode

penyajian pelajaran dengan memperagakan dan

mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi

atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekadar

tiruan. Demonstrasi tidak terlepas dari penjelasan dari guru.

Djamarah dan Zain (2013: 90) menyatakan bahwa metode

demonstrasi adalah cara penyajian pembelajaran dengan

meragakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses,

situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik

sebenarnya ataupun tiruan, yang sering disertai dengan

penjelasan lisan. Siswa dapat mengamati dan memperhatikan

apa yang diperlihatkan selama pelajaran berlangsung.

Roestiyah (2012: 83) menyatakan bahwa metode demonstrasi

adalah cara mengajar, dimana seorang instruktur/tim guru

menunjukkan suatu proses. Metode ini memungkinkan siswa
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lebih mudah memahami matei yang disampaikan oleh guru,

karena guru langsung menunjukkan prosesnya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan

bahwa metode demonstrasi adalah, cara menyampaikan

pelajaran dengan memeragakan dan mempertunjukkan

kepada siswa tentang suatu proses. Metode ini dapat

menyajikan materi lebih nyata. Metode ini akan menjadikan

materi yang disampaikan dapat lebih berkesan dan

mendalam.

b) Langkah-langkah Metode Demonstrasi

Sebelum melaksanakan pembelajaran menggunakan metode

demonstrasi, ada hal-hal yang harus diperhatikan, salah

satunya yaitu langkah-langkah menggunakan metode

demonstrasi. Sanjaya     (2010: 153) menyatakan bahwa

langkah-langkah yang harus dipersiapkan sebagai berikut.

1) Tahap persiapan
Hal-hal yang harus dilakukan pada tahap persiapan yaitu:
a) rumuskan tujuan yang harus dicapai oleh siswa setelah
demonstrasi berakhir, b) persiapkan garis besar langkah-
langkah demonstrasi yang akan dilakukan, c) lakukan uji
coba demonstrasi.

2) Tahap pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan, ada beberapa hal yang harus
disipkan dan diperhatikan, yaitu: a) aturlah tempat duduk
yang memungkinkan semua siswa dapat memperhatikan
dengan jelas apa yang didemonstrasikan, b) kemukakan
tujuan apa yang harus dikemukakan oleh siswa, c)
kemukakan tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh
siswa, d) mulailah demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan
yang merangsang siswa untuk berpikir,          e) ciptakan
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suasana yang menyenangkan, hindari suasana yang
menegangkan, f) yakinkan bahwa semua siswa mengikuti
jalannya demonstrasi dengan memperhatikan reaksi
seluruh siswa, g) berikan kesempatan kepada siswa untuk
aktif memikirkan lebih lanjut sesuai dengan apa yang
dilihat dari proses demonstrasi, dan h) akhiri dengan
memberikan tugas-tugas tertentu yang ada kaitannya
dengan pelaksanaan demonstrasi dan proses pencapaian
tujuan pembelajaran.

Langkah-langkah metode demonstrasi harus diperhatikan dan

dilaksanakan agar metode tersebut digunakan secara efektif.

Metode demonstrasi yang dilaksanakan sesuai dengan

prosedur/langkah-langkah akan lebih memudahkan materi

yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh siswa,

sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai.

c) Kelebihan dan Kelemahan Metode Demonstrasi

Sebelum menentukan metode yang akan digunakan dalam

pembelajaran, terlebih dahulu harus diketahui kelebihan dan

kelemahan dari metode tersebut. Metode demonstrasi

memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Sanjaya (2010:

152) menyatakan bahwa kelebihan metode demonstrasi

sebagai berikut:

1) Melalui metode demonstrasi, terjadinya verbalisme
akan dapat dihindari, karena siswa langsung
memperhatikan bahan pelajaran yang dijelaskan.

2) Proses pembelajaran akan lebih menarik, karena
siswa tidak hanya mendengar, tetapi juga melihat
peristiwa yang terjadi.

3) Melalui pengamatan secara langsung, siswa akan
memiliki kesempatan untuk membandingkan antara
teori dan kenyataan.
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Selain kelebihan yang telah dijelaskan di atas, metode tanya

jawab juga memiliki kelemahan. Sanjaya (2010: 153)

menyatakan bahwa kelemahan dari metode tanya jawab

adalah:

1) Metode demonstrasi memerlukan persiapan yang
matang, sebab tanpa persiapan yang memadai,
demonstrasi bisa gagal sehingga dapat
menyebabkan metode ini tidak efektif lagi.

2) Demonstrasi memerlukan peralatan, bahan-bahan,
dan tempat yang memadai.

3) Demonstrasi memerlukan kemampuan dan
keterampilan guru yang khusus, sehingga guru
dituntut untuk bekerja lebih professional.

Berdasarkan kelemahan dan kelebihan yang telah dijelaskan,

dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran, metode

demonstrasi memiliki kelemahan dan kelebihan.

Kelebihannya yaitu metode ini dapat menjadikan materi yang

disampaikan lebih menarik, namun memiliki kelemahan yaitu

memerlukan biaya yang lebih banyak, dan persiapan yang

lebih matang.

4) Metode Penugasan

a) Pengertian Metode Penugasan

Penugasan merupakan suatu metode yang digunakan untuk

mengetahui hasil belajar siswa. Kusaeri (2014: 202)

penugasan adalah penilaian yang dilakukan oleh guru berupa

pekerjaan rumah atau proyek yang harus diselesaikan oleh
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siswa. Bentuk penugasan dapat dilaksanakan secara individu

maupun secara kelompok.

Metode penugasan memiliki tujuan tersendiri. Kusaeri (2014:

202) menyatakan bahwa penugasan memiliki tujuan agar

hasil belajar siswa lebih mantap sehingga pengalaman

mereka dalam bidang yang sedang dipelajarinya lebih

terintegrasi. Metode penugasan memungkinkan siswa untuk

lebih berlatih dan mendalami materi yang diterimanya.

Metode penugasan diterapkan dengan tujuan untuk

menambah pengalaman siswa dalam bidang yang sedang

didalami. Penugasan dapat digunakan oleh guru untuk

mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang materi yang

telah disampaikan.

b) Langkah-langkah Metode Penugasan

Pada prinsipnya, penilaian untuk penugasan adalah menilai

hasil atau produk dari penugasan tersebut. Kusaeri (2014:

205) langkah yang harus dilakukan dalam perencanaan

penugasan yaitu: 1) menetapkan tugas yang akan diberikan

kepada siswa, 2) menentukan rencana pengerjaan tugas,

secara individual atau berkelompok, 3) menentukan batas

waktu pengerjaan tugas, 4) menetapkan kriteria penilaian

tugas.
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Penggunaan metode pembelajaran harus memperhatikan

langkah-langkahnya terlebih dahulu agar materi yang akan

disampaikan dapat diterima dengan baik oleh siswa. Metode

penugasan terdiri dari empat langkah, yaitu menetapkan

tugas, merencanakan pengerjaan tugas, menentukan batas

wakru pengerjaan tugas dan menentukan kriteria penilaian.

c) Kelebihan dan Kelemahan Metode Penugasan

Setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahannya

masing-masing, begitu pula metode penugasan. Yatimah

(dalam Kusaeri, 2014: 203-204) menyatakan kelebihan dari

metode penugasan yaitu:

1) pengetahuan yang telah dimiliki siswa dapat lebih
dikuasai dan didalami, latihan melalui penugasan yang
telah diselesaikan menjadi pengalaman belajar yang
tersimpan lama dalam ingatan siswa, 3) dengan adanya
penugasan, memungkinkan siswa mengulang kembali
kegiatan belajarnya, 4) penugasan dapat memupuk
disiplin, rasa tanggung jawab dan harga diri siswa, 5)
penugasan dapat membiasakan siswa untuk mengisi
waktu luangnya dengan berbagai kegiatan positif dan
konstruktif bagi kehidupannya, 6) penugasan baik
bersifat individual maupun kelompok dapat memotivasi
siswa untuk belajar, dan bertanggung jawab dnegan
lebih efektif, 7) penugasan berkaitan dengan disiplin
belajar siswa yang harus dipupuk sejak dini.

Selain kelebihan tersebut, penugasan juga memiliki

kelemahan. Kusaeri (2014: 204) menyatakan kelemahan dari

metode penugasan yaitu:

1) tugas sulit dikontrol guru, karena kemungkinan tugas
tersebut dikerjakan oleh orang lain, seperti orang tua,
guru les, atau orang yang lebih ahli lainnya
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dibandingkan siswa, 2) penugasan yang terlalu sering
dan banyak dapat menimbulkan keluhan siswa,
menurunkan minat belajar siswa jika tugas yang
diberikan terlalu sulit, dan 3) penugasan yang monoton
serta sering diberikan dapat menimbulkan kebosanan di
kalangan siswa.

Berdasarkan kelebihan dan kelemahan yang telah disebutkan

di atas, dapat disimpulkan bahwa metode penugasan

memungkinkan siswa untuk mengulang kembali meteri yang

telah disampaikan, melatih siswa untuk mengisi waktu luang

dengan hal-hal positif seperti mengerjakan tugas dari guru.

Dilihat dari sisi lain, jika metode penugasan diberikan secara

terus menerus akan menimbulkan rasa bosan pada diri siswa,

karena cenderung monoton.

5) Metode Diskusi

a) Pengertian Metode Diskusi

Metode diskusi merupakan salah satu metode yang digunakan

oleh guru dalam pembelajaran. Majid (2013: 200)

menyatakan bahwa metode diskusi yaitu metode

pembelajaran yang menghadapkan siswa dengan suatu

permasaahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk

memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan,

menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk

membuat suatu keputusan.
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Djamarah dan Zain (2013: 87) menyatakan bahwa metode

diskusi adalah cara penyajian pelajaran, dengan

mengadapkan siswa pada suatu masalah yang bisa berupa

pernyataan maupun pertanyaan yang bersifat problematis

untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Penggunaan metode

diskusi memungkinkan dua siswa atau lebih untuk saling

berinteraksi, tukar menukar pengalaman, dan memecahkan

masalah.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa

metode diskusi adalah cara penyajian materi dengan

pemberian masalah untuk dipecahkan bersama. Metode ini

memungkinkan terjadinya interaksi antara dua atau lebih

siswa untuk saling bertukar informasi dan memecahkan

masalah.

b) Langkah-langkah Metode Diskusi

Langkah-langkah yang tepat dalam penggunaan metode

pembelajaran dapat memudahkan guru untuk mencapai

tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Majid (2013:

203-204) menyebutkan langkah-langkah metode diskusi

sebagai berikut.

1) Persiapan diskusi
Hal-hal yang dipersiapkan dalam tahap ini yaitu,
merumuskan tujuan yang ingindicapai, menentukan
jenis diskusi, menetapkan masalah yang akan
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dibahas, dan mempersiapkan sarana dan prasarana
diskusi.

2) Pelaksanaan diskusi
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan
diskusi yaitu, memeriksa segala persiapan diskusi,
memberikan pengarahan sebelum diskusi,
melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main
yang telah ditetapkan, memberikan kesempatan
yang sama kepada setiap peserta diskusi untuk
menyamaikan ide dan gagasannya, mengendalikan
pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang
dibahas.

3) Menutup diskusi
Menutup diskusi hendaklah dilakukan dengan
membuat pokok-pokok pembahasan sebagai
kesimpulan hasil diskusi, meninjau ulang jalannya
diskusi dengan meminta pendapat dari peserta
diskusi sebagai umpan balik untuk perbaikan
selanjutnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa

langkah-langkah dalam metode terdiri dari tiga tahap, yaitu

tahap persiapan diskusi, tahap pelaksanaan diskusi, dan tahap

penutup diskusi. Penerapan langkah-langkah yang sistematis

dapat memudahkan dalam mencapi tujuan pembelajaran.

c) Kelebihan dan Kelemahan Metode Diskusi

Metode diskusi memiliki kelemahan dan kelebihan. Majid

(2013-204) menyebutkan beberapa kelebihan metode diskusi

sebagai berikut.

1) Metode diskusi dapat merangsang siswa untuk lebih
kreatif, khususnya dalam memberikan gagasan dan
ide-ide.

2) Melatih membiasakan diri bertukar pikiran dalam
mengatasi setiap permasalahan.

3) Melatih siswa untuk mengemukakan pendapat atau
gagasan secara verbal.



47

Selain kelebihan yang telah disebutkan, metode diskusi juga

memiliki kelemahan. Majid (2013: 204-205) menyebutkan

beberapa kelemahan metode diskusi sebagai berikut.

1) Sering terjadi pembicaraan dalam diskusi dikuasai
oleh dua atau tiga orang siswa yang memiliki
keterampilan berbicara.

2) Pembahasan dalam diskusi yang meluas dapat
menyebabkan kesimpulan menjadi kabur.

3) Memerlukan waktu yang cukup panjang dan
kadang-kadang tidak sesuai dengan yang
direncanakan.

4) Sering terjadi perbedaan pendapat yang bersifat
emosional dan tidak terkontrol, sehingga ada pihak
yang merasa tersinggung dan dapat mengganggu
jalannya diskusi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa

metode diskusi memiliki kelebihan dan kelemahan.

Kelebihan dan kelemahan tersebut yang dijadikan

pertimbangan guru sebelum menggunakan metode siskusi

dalam pembelajaran.

5. Belajar

a. Pengertian Belajar

Belajar merupakan sesuatu yang dilakukan oleh setiap manusia. Gagne

(dalam Susanto, 2013: 1) menyatakan bahwa belajar sebagai suatu

proses dimana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat

pengalaman.
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Komalasari (2010: 2) menyatakan ciri-ciri kegiatan belajar sebagai

berikut.

1) Belajar adalah aktivitas yang dapat menghasilkan perubahan
dalam diri seseorang baik secara aktual maupun secara
potensial.

2) Perubahan yang didapat sesungguhnya adalah kemampuan
yang baru dan ditempuh dalam jangka waktu yang lama.

3) Perubahan terjadi karena ada usaha dari dalam diri setiap
individu.

Gagne (dalam Komalasari, 2010: 2) mendefinisikan belajar sebagai

suatu proses perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan

kecenderungan manusia seperti sikap, minat, atau nilai dan perubahan

kemampuannya yakni peningkatan kemampuan untuk melakukan

berbagai jenis performance (kinerja). Suatu proses yang

mengakibatkan perubahan disebut dengan belajar.

Hamalik (dalam Susanto, 2010: 3-4) menjelaskan bahwa belajar adalah

memodifikasi atau memperteguh perilaku melalui pengalaman

(learning is defined as the modificator or strengthening of  behavior

throught experiencing). Belajar adalah  perubahan perilaku yang

berasal dari pengalaman.

Winkle (dalam Susanto, 2010: 4) menyatakan bahwa belajar adalah

suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif antara

seseorang dengan lingkungan, dan menghasilkan perubahan-perubahan

dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap yang

bersifat relatif konstan dan berbekas. Aktivitas dalam interkasi aktif
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dapat mengakibatkan perubahan-perubahan dari berbagai segi, hal ini

menandakan adanya proses belajar.

Berdasarkan pendapat para tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar

adalah segala aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja

dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman,

atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseorang mengalami

perubahan perilaku yang relatif tetap, baik dalam berfikir, merasa

maupun dalam bertindak.

b. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran merupakan perpaduan antara aktivitas belajar dan

mengajar. Aktivitas belajar lebih dominan pada siswa, sedangkan

mengajar lebih dominan dilakukan oleh guru. Susanto (2014: 19)

menyatakan bahwa pembelajaran identik dengan kata “mengajar”

berasal dari kata “ajar”, yang berarti petunjuk yang diberikan kepada

orang supaya diketahui. Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses,

perbuatan, cara mengajar, atau mengajarkan sehingga anak didik mau

belajar.

Hamalik (2012: 54) menjelaskan bahwa pembelajaran sebagai kegiatan

yang dilakukan oleh guru dalam menyampaikan pengetahuan kepada

siswa. Komalasari (2010: 3) menyatakan bahwa pembelajaran sebagai

suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik/pembelajar yang

direncanakan yang direcanakan atau didesain, dilaksanakan, dan
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dievaluasi secara sistematis agar subjek pendidik/pembelajar dapat

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh guru

dan siswa dengan melibatkan media dan sumber belajar. Hal ini

dilakukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal.

Guru harus menciptakan suasana belajar yang kondusif dan

menyenangkan bagi siswa yang akan menjadikan siswa aktif

mengikutinya, sehingga informasi yang disampaikan oleh guru dapat

diterima dengan baik oleh siswa.

c. Teori Belajar

Perlu adanya teori belajar yang mendukung suatu model, pendekatan,

strategi maupun metode yang digunakan dalam pembelajaran. Seiring

dengan perkembangan zaman, banyak sekali teori yang berkaitan

dengan belajar. Huda (2014: 24-25) menjabarkan dasar-dasar teori

belajar kelompok, salah satu landasan teoritis pertama tentang belajar

kelompok ini berasal dari pandangan konstruktivis sosial.

Banyak teori yang berkaitan dengan belajar. Masing-masing teori

memiliki kekhasan tersendiri dalam mempersoalkan belajar. Suprijono

(2009: 17) mengemukakan bahwa jenis-jenis teori belajar, yaitu teori

perilaku (behiviorisme), teori belajar kognitif, dan teori

konstruktifisme.
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1) Teori Behaviorisme

Salah satu teori yang berkembang dalam proses belajar mengajar

adalah teori prilaku atau sering disebut juga teori behaviorisme.

Thobroni & Mustofa (2015: 66) mengemukakan bahwa

pengertian belajar menurut teori belajar behaviorisme adalah

perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara

konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan (stimulans), yang

menimbulkan hubungan perilaku reaktif (response), berdasarkan

hukum-hukum mekanistik. Stimulans adalah lingkungan belajar

anak, baik yang internal maupun eksternal yang menjadi

penyebab belajar. Sedangkan response adalah akibat atau

dampak, berupa reaksi fisik terhadap stimulans.

Aplikasi teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran

tergantung dari beberapa hal, seperti tujuan pembelajaran, sifat

materi pelajaran, karakteristik siswa, media, dan fasilitas

pembelajaran yang tersedia. Suprijono (2009: 18) menyebutkan

bahwa tokoh-tokoh teori behaviorisme yang tergolong dalam

pengondisian klasik adalah Ivan Petrovich Pavlov, JB Watson,

dan Edwin Guthrie. Tokoh tokoh behaviorisme yang termasuk

dalam pengondisian operan adalah Edward Lee Thorndike dan

Skiner. Teori belajar behaviorisme adalah sebuah teori tentang

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman.
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2) Teori Belajar Kognitif

Selain teori behaviorisme, terdapat teori belajar kognitif.

Suprijono (2009: 22) mengemukakan bahwa teori kognitif

memandang belajar adalah peristiwa mental, bukan peristiwa

behavioral meskipun hal-hal yang bersifat tampak lebih nyata

hampir dalam setiap peristiwa belajar. Perilaku individu bukan

semata-mata respons terhadap yang ada, melainkan yang lebih

penting karena dorongan mental yaang diatur oleh otaknya. Oleh

karena itu, teori ini menekankan belajar sebagai proses internal

dan belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir

yang sangat kompleks.

Teori belajar kognitif memiliki konsep-konsep terpenting.

Thobroni & Mustofa (2015: 95) mengemukakan bahwa konsep-

konsep terpenting dalam teori kognitif selain perkembangan

kognitif adalah adaptasi intelektual oleh Jean Piaget, Discovery

Learning oleh Jerom Bruner, dan Reception Learning oleh David

P. Ausubel.

3) Teori Belajar Konstruktivisme

Seiring upaya perbaikan kualitas pembelajaran ke arah yang lebih

baik lagi, diperlukan adanya teori belajar yang dapat menambah

pengetahuan, salah satunya yaitu melalui teori konstruktivisme.

Thobroni & Mustofa (2015: 95) menjelaskan bahwa teori
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konstruktivisme adalah teori yang memberikan keaktifan terhadap

manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi,

pengetahuan, atau teknologi, dan hal lain yang diperlukan guna

mengembangkan dirinya. Menurut teori konstruktivisme,

pembentukan pengetahuan terjadi sebagai hasil konstruksi

manusia atas realitas yang dihadapinya, dan belajar merupakan

proses aktif siswa mengonstruksi pengetahuan.

Teori belajar terkait dengan asumsi tentang pengetahuan, siswa dan

proses belajar mengajar. Suprijono (2013: 16) menjabarkan teori-teori

belajar sebagai berikut.

1) Teori perilaku
Teori perilaku bersumber dari pemikiran behaviorisme.
Dalam perspektif behaviorisme pembelajaran diartikan
sebagai proses pembentukan hubungan antara rangsangan
(stimulus) dan balas (respond).

2) Teori belajar kognitif
Pandangan teori kognitif, belajar merupakan peristiwa
mental, bukan peristiwa behavioral meskipun hal-hal yang
bersifat behavioral tampak lebih nyata hampir dalam setiap
peristiwa belajar. Perilaku individu bukan semata-mata
respon terhadap yang ada melainkan yang lebih penting
karena dorongan mental yang diatur oleh otak.

3) Teori belajar kontruktivisme
Teori ini menganggap pemikiran filsafat konstruktivisme
mengenai hakikat pengetahuan memberikan sumbangan
terhadap usaha mendekonstruksi pembelajaran mekanis.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa banyak

teori belajar yang berkembang saat ini. Teori yang mendukung

penelitian ini yaitu teori konstruktivisme. Landasan teori inilah yang

menjadi alasan mengapa siswa perlu diajak untuk belajar berinteraksi

bersama orang dewasa atau temannya yang lebih mampu
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menyelesaikan tugas-tugas yang tidak bisa mereka selesaikan sendiri,

pentingnya interkasi sosial dalam memberdayakan perspektif, kognisi,

cara berpikir dan belajar siswa serta menambah pengalaman siswa.

d. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan suatu hal yang berkaitan dengan belajar.

Individu yang melakukan aktivitas belajar akan memperoleh hasil

belajar. Nawawi (dalam Susanto, 2013: 5) menyatakan bahwa hasil

belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam

mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor

yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran

tertentu.

Supardi (2015: 2-3) menyebutkan tipe keberhasilan belajar ranah

kognitif meliputi:

1) Hasil belajar pengetahuan terlihat dari kemampuan:
mengetaui tentang hal-hal khusus, istilah, fakta-fakta khusus,
prinsip-prinsip, kaidah-kaidah.

2) Hasil belajar pemahaman terlihat dari kemampuan:
menerjemahkan, menafsirkan, menentukan, memperkirakan,
mengartikan.

3) Hasil belajar penerapan terlihat dari kemampuan:
memecahkan masalah, membuat bagan atau grafik,
menggunakan istilah atau konsep-konsep.

4) Hasil belajar analisis terlihat pada siswa dalam bentuk
kemampuan: mengenali masalah, membedakan, menganalisis
unsur-unsur, hubungan-hubungan, dan prinsip-prinsip
organisasi.

5) Hasil belajar sintesis terlihat pada siswa berupa kemampuan
menghasilkan, menyusun kembali dan merumuskan.

6) Hasil belajar evaluasi dapat dilihat pada diri siswa berupa
kemampuan menilai berdasarkan norma tertentu,
mempertimbangkan, memilih alternatif.
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Susanto (2013: 5) mengemukakan bahwa hasil belajar yaitu

perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang

menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari

kegiatan belajar. Suprijono (2014: 5) menyatakan bahwa hasil belajar

adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-

sikap, apresiasi dan keterampilan. Blomm, dkk. (dalam Sudijono,

2008: 49) menyatakan bahwa:

hasil belajar dapat dikelompokkan ke dalam tiga domain, yaitu
kognitif, afektif, dan psikomotor. Setiap domain disusun menjadi
beberapa jenjang kemampuan, mulai dari hal yang sederhana
sampai dengan hal yang kompleks, mulai dari hal yang mudah
sampai dengan hal yang sukar, dan dari hal yang konkret sampai
dengan hal yang abstrak. Dalam konteks evaluasi hasil belajar,
maka ketiga domain atau ranah itulah yang harus dijadikan
sasaran dalam setiap kegiatan evaluasi hasil belajar.

1) Ranah Kognitif

Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental dan

otak. Menurut Bloom (dalam Sudijono, 2008: 49), segala upaya yang

menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif.

Ranah kognitif terdapat enam jenjang proses berpikir, mulai dari

jenjang terendah hingga jenjang yang paling tinggi. Keenam jenjang

tersebut adalah pengetahuan/hafalan/ingatan (knowledge),

pemahaman (comprehension), penerapan (application), analisis

(analysis), sintesis (synthesis), dan penilaian (evaluation). Keenam

jenjang berpikir pada ranah kognitif ini bersifat kontinum dan

overlap (tumpang tindih).
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2) Ranah Afektif

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap, nilai, minat

dan apresiasi.  Sikap seseorang dapat dilihat perubahannya bila

seseorang telah memiliki penguasaan afektif yang tinggi. Susanto

(2013: 102) menyatakan bahwa :

aspek afektif yaitu ciri-ciri kreativitas yang lebih berkaitan
dengan perasaan seseorang, yang ditandai dengan berbagai
perasaan tertentu, seperti: rasa ingin tahu, bersifat imajinatif/
fantasi, merasa tertantang oleh kemajemukan, sifat berani
mengambil resiko, sifat menghargai, percaya diri, keterbukaan
terhadap pengalaman baru, dan menonjol dalam salah satu
bidang seni.

Ciri-ciri ranah afektif pada siswa akan tampak pada beberapa tingkah

laku, seperti: perhatiannya terhadap mata pelajaran yang sedang

dipelajari, kedisiplinan dalam mengikuti pelajaran di sekolah,

motivasi yang tinggi untuk tahu lebih banyak mengenai pelajaran

yang diterima, rasa hormat kepada guru, serta percaya diri dalam

mengikuti pembelajaran.

3) Ranah Psikomotor

Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan

(skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima

pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar ranah psikomotor

dikemukakan oleh Simpson (dalam Sudijono, 2008: 57) yang

menyatakan bahwa hasil belajar psikomotor ini tampak dalam bentuk

keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak individual. Hasil

belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil
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belajar kognitif (memahami sesuatu) dan hasil belajar afektif (yang

baru tampak dalam bentuk kecenderungan-kecenderungan untuk

berperilaku).

Berdasarkan uraian para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah

melaksanakan kegiatan pembelajaran baik dari aspek kognitif, afektif

maupun psikomotor. Karena belajar merupakan suatu proses dari

seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan

prilaku yang retatif menetap.

6. Hakikat Matematika

a. Pengertian Matematika

Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang dipelajari mulai

dari bangku sekolah dasar sampai di perguruan tinggi, bahkan di taman

kanak-kanak, siswa sudah di kenalkan tentang mata pelajaran

matematika. Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari

perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam

berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia. Istilah

matematika memiliki beberapa pengertian. Susanto (2013: 185)

menjelaskan bahwa matematika sebagai disiplin ilmu yang dapat

meningkatkan kemampuan berpikir dan berargumentasi, memberikan

kontribusi dalam penyelesaian masalah sehari-hari dan dalam dunia
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kerja, serta memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

Hamzah dan Muhlisrarini (2014: 48) menyatakan matematika adalah

ilmu yang membahas angka-angka dan perhitungannya, membahas

masalah-masalah numerik, mengenai kuantitas dan besaran,

mempelajari hubungan pola, bentuk dan struktur, sarana berpikir,

kumpulan sistem, struktur dan alat. Matematika tidak hanya membahas

masalah numerik, kuantitas dan besaran, namun matematika juga

memberikan konsep yang nantinya dapat digunakan dalam

menyelesaikan masalah sehari-hari.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa

matematika adalah disiplin ilmu yang berupa angka-angka, masalah-

masalah numerik, mengenal kuantitas dan besaran yang dapat

meningkatkan kreativitas, kemampuan berpikir dan argumentasi.

Matematika juga dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan

permasalahan sehari-hari.

b. Pembelajaran Matematika di SD

Pembelajaran matematika di sekolah dasar merupakan proses belajar

mengajar antara siswa dengan guru.. Karso (2012: 1.4) mengemukakan

pembelajaran matematika di sekolah dasar sebagai beriku.

pembelajaran matematika di Sekolah Dasar (SD) merupakan
salah satu kajian yang selalu menarik untuk dikemukakan karena
adanya perbedaan karakteristik khususnya anatara hakikat anak
dan hakikat matematika. Untuk itu perlu adanya jembatan yang
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dapat menetralisir perbedaan atau pertentangan tersebut. Anak
usia SD sedang mengalami perkembangan pada tingkat
berpikirnya. Ini karena tahap berpikir mereka masih belum
formal, malahan para siswa SD di kelas-kelas rendah bukan tidak
mungkin sebagian dari mereka berpikir masih berada pada
tahapan pra konkret.

Susanto (2013: 186) menyatakan bahwa pembelajaran matematika

adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk

mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan

kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan

mengonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan

penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Pembelajaran

matematika mengandung dua jenis kegiatan yang tidak terpisahkan,

yaitu kegiatan belajar dan mengajar.

Sundayana (2014: 3) menyatakan bahwa dalam pembelajaran

matematika guru masih kesulitan memberikan gambaran konkret dari

materi yang disampaikan, sehingga hal tersebut berakibat langsung

kepada rendah dan tidak meratanya kualitas hasil yang dicapai oleh

siswa. Hal ini juga berkaitan dengan materi pembelajaran matematika

yang bersifat abstrak. Siswa sekolah dasar masih banyak yang merasa

kesulitan belajar matematika, jika guru tidak menyesuaikan dengan

kemampuan berpikir siswa.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran dilakukan untuk mendapatkan pemahaman konsep,

fakta, operasi, dan prinsip dengan tujuan agar siswa mampu

mengaplikasikannya dalam pemecaham masalah di kehidupan sehari-
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hari. Pembelajaran matematika merupakan suatu proses belajar

mengajar yang mengedepankan kemampuan berpikir kritis, karena

berkaitan dengan simbol, angka, dan masalah-masalah numerik.

Pelaksanaan pembelajaran matematika khusunya di sekolah dasar

diperlukan model yang tepat agar materi yang disampaikan dapat

dipahami oleh siswa dengan baik dan bermakna.

c. Tujuan Pembelajaran Matematika

Setiap pelaksanaan pemebalajaran pasti memiliki tujuan, begitu pula

pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika di sekolah dasar

memiliki tujuan agar siswa mampu menggunakan konsep matematika

dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Depdiknas (dalam

Susanto, 2013: 189-190) menjelaskan kompetensi atau kemampuan

umum pembelajaran matematika di sekolah dasar  sebagai berikut:

a) Melakukan operasi hitung penjumlahan, pengurangan,
perkalian, pembagian beserta operasi campurannya, termasuk
yang melibatkan pecahan.

b) Menentukan sifat dan unsur berbagai bangun datar dan bangun
ruang sederhana, termasuk penggunaan sudut, keliling, luas
dan volume.

c) Menentukan sifat simetri, kesebangunan, dan sistem koordinat.
d) Menggunakan pengukuran: satuan, kesetaraan antarsatuan, dan

penafsiran pengukuran.
e) Menentukan dan menafsirkan data sederhana, seperti: ukuran

tertinggi, terendah, rata-rata, modus, mengumpulkan, dan
menyajikan.

f) Memecahkan masalah, melakukan penalaran, dan
mengomunikasikan gagasan secara matematika.

Selain tujuan pembelajaran yang dikemukakan oleh para ahli di atas,

pemerintah juga telah menetapkan tujuan pembelajaran matematika.
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Tujuan pembelajaran matematika tercantum dalam Permendiknas

Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi yaitu sebagai berikut:

1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan
antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara
luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah, 2)
menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan
manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun
bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan  matematika, 3)
memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami
masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model
dan menafsirkan solusi yang diperoleh, 4) mengomunikasikan
gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk
memperjelas keadaan atau masalah, dan 5) memiliki sikap
menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu
memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam
mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam
pemecahan masalah (BSNP, 2006: 148).

Heruman (2008: 2) menjelaskan bahwa tujuan akhir pembelajaran

matematika di sekolah dasar yaitu agar siswa terampil dalam

menggunakan berbagai konsep matematika dalam kehidupan sehari-

hari. Akan tetapi, untuk menuju tahap keterampilan tersebut harus

melalui langkah-langkah yaitu: 1) penanaman konsep dasar, 2)

pemahaman konsep, dan 3) pembinaan keterampilan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan

pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah bukan sekedar

memberi dan memahami tentang konsep hitung. Pelaksanaan

pembelajaran matematika menuntut siswa untuk dapat memecahkan

masalah dan menalar melalui konsep yang telah disampaikan oleh

guru.
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B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang pernah

dilaksanakan oleh:

1. Pebriani (2014), “Pengaruh Model Pembelajaran Student Facilitator and

Explaining terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas VIII MTsN Model

Padang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang

signifikan pada hasil belajar IPA siswa dengan menerapkan model student

facilitator and explaining. Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis yakni

terima H0 jika t > t(1-1⁄2 α) . Maka dari hasil data yang telah diolah, diketahui

bahwa thitung > ttabel = 4,07 > 2,02. Sehingga H0 ditolak, artinya bahwa

model student facilitator and explaining berpengaruh terhadap hasil

belajar IPA siswa kelas VIII MTsN model padang.

2. Purhandayani (2014), “Penerapan Model Cooperative Learning tipe

Student Facilitator and Explaining untuk Meningkatkan Hasil Belajar

Siswa pada Materi Ajar Power Point siswa kelas IXA SMP Teuku Umar

Semarang Tahun Ajaran 2013/2014. Hasil penelitian menunjukan

peningkatan hasil belajar pada materi power point dengan menggunakan

model cooperative learning tipe student fasilitator and explaining. Hasil

belajar siswa pada siklus I rata-rata sebesar 63,52 lalu meningkat menjadi

75,50. Berdasarkan hasil penelitian  yang telah dilaksanakan, maka dapat

disimpulkan bahwa adanya peningkatan hasil belajar dalam penelitianya

menggunakan  model cooperative learning tipe student facilitator and

explaining pada Materi Ajar Power Point siswa kelas IXA SMP Teuku

Umar Semarang Tahun Ajaran 2013/2014.
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3. Nuri (2013), “Penerapan Model Student Fasilitator and Explaining

terhadap hasil belajar fisika kelas VIII SMP Nurul Islam Semarang. Hasil

dari penelitian ini adalah terjadi peningkatan hasil belajar fisika

menggunakan hukum kekekalan energi dalam pemecahan masalah dengan

menggunakan model Cooperative Learning tipe Student Fasilitator and

Explaining yang di tunjukkan oleh kenaikan hasil belajar yaitu pra siklus

ketuntasan belajar hanya dicapai oleh 4 anak dari seluruh siswa (14 siswa )

dengan nilai rata-rata 52,9 yaitu sebesar 28,57%. Sedangkan pada siklus 1

ketuntasan hasil belajar dapat dicapai 11 siswa dari seluruh siswa (14

siswa) dengan nilai rata-rata 71,31 yaitu sebesar 78,57%. Hal ini

menunjukka peningkatan ketuntasan belajar yang dicapai siswa yaitu

sebesar 34,8%. Sama halnya pada siklus 2, dari siklus 1 dengan ketuntasan

sebesar 78,57%, pada siklus 2 meningkat menjadi 100% dengan nilai rata-

rata 87,76, jadi mengalami kenaikan ketuntasan sebesar 23,06%.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui adanya

hubungan antara variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Sugiyono

(2012: 91) mengemukakan bahwa kerangka pikir merupakan model

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor

yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.

Kerangka pikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam

penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian

hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, yang perlu



64

dilakukan peneliti di samping mengemukakan deskripsi teoritis untuk

masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel

yang diteliti.

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara yang telah

dilakukan, penulis memperoleh data yang mendasari dilakukannya penelitian

ini yaitu, siswa belum terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga aktivitas

siswa kurang (pasif), pembelajaran yang masih terfokus dengan apa yang

disajikan oleh guru sehingga siswa kurang berpikir kritis dan aktif dalam

pembelajaran (teacher centered). Selain permasalahan tersebut, masih banyak

siswa yang belum memahami materi namun takut untuk mengajukan

pertanyaan kepada guru serta penggunaan model-model pembelajaran yang

belum maksimal sehingga berpengaruh terhadap rendahnya hasil belajar

matematika siswa.

Berdasarkan permasalahan yang telah di paparkan di atas, penulis akan

melakukan penelitian menggunakan model cooperative learning tipe student

facilitator and explaining dalam pembelajaran matematika kelas IV. Model ini

merupakan salah satu model yang dapat melatih siswa agar lebih aktif dalam

proses belajar mengajar, melatih keberanian siswa untuk mengemukakan

pendapat di depan kelas dan mengajukan pertanyaan yang belum di pahami,

melatih kerja sama antar siswa dan kelompok, serta mengembangkan sikap

saling berbagi pengetahuan.

Berdasarkan pokok pemikiran di atas, penggunaan model cooperative learning

tipe student facilitator and explaining memungkinkan akan berpengaruh
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terhadap hasil belajar matematika siswa. Hubungan antar variabel dalam

penelitian ini dapat dilihat pada gambar kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka konsep variabel

Keterangan:
X =  model cooperative learning tipe student facilitator and

explaining
Y =  hasil belajar matematika siswa

= pengaruh

Alur kerangka pikir pada gambar 1 dapat dideskripsikan bahwa model

cooperative learning tipe student facilitator and explaining yang digunakan

dalam proses pembelajaran matematika dapat menjadikan siswa lebih mudah

memahami materi yang disampaikan. Model cooperative learning tipe student

facilitator and explaining juga dapat menjadikan siswa lebih aktif sehingga

memungkinkan adanya pengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa.

D. Hipotesis Penelitian

Sebelum melaksanakan penelitian, penulis membuat dugaan sementara

mengenai hasil penelitian yang akan dilaksanakan. Sugiyono (2011: 64)

hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian,

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat

pernyataan.

YX



66

Sugiyono (2015: 96) menegaskan kembali bahwa hipotesis merupakan

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, setelah peneliti

mengemukakan landasan teori dan kerangka pikir. Hipotesis dalam penelitian

ini adalah:

Ha : “Ada pengaruh model cooperative learning tipe student facilitator

and explaining terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IV SD

Negeri 1 Simbarwaringin”

Ho : “Tidak ada pengaruh model cooperative learning tipe student

facilitator and explaining terhadap hasil belajar matematika siswa

kelas IV SD Negeri 1 Simbarwaringin”.
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III. METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Sugiyono

(2015: 107) menyatakan metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai

metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu

terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Campbell dan Stanley

(dalam Yusuf, 2014: 77) menyatakan penelitian eksperimental merupakan

suatu bentuk penelitian di mana variabel dimanipulasi sehingga dapat

dipastikan pengaruh dan efek variabel tersebut terhadap variabel lain yang

diselidiki atau diobservasi.

Sanjaya (2014: 85) menyatakan bahwa penelitian eksperimen adalah metode

penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari suatu tindakan

atau perlakuan tertentu yang sengaja dilakukan terhadap suatu kondisi

tertentu. Objek penelitiannya adalah pengaruh model cooperative learning tipe

student facilitator and explaining (X) terhadap hasil belajar matematika siswa

(Y).

Desain penelitian yang digunakan yaitu Quasi Experimental Design. Bentuk

desain penelitian ini merupakan pengembangan dari True Eksperimental

Design. Sugiyono (2013: 114) menyatakan bahwa Quasi Experimental
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Design digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok

kontrol yang digunakan untuk penelitian. Desain penelitian ini tidak akan

mengambil subjek secara acak dari populasi tetapi menggunakan seluruh

subjek dalam kelompok yang utuh untuk diberi perlakuan. Pada desain ini,

kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara acak.

Penelitian ini menggunakan bentuk non-equivalent control group design.

Desain ini menggunakan 2 kelompok, yaitu kelas kontrol dan kelas

eksperimen. Kelas eksperimen adalah kelas yang mendapat perlakuan berupa

penerapan model cooperative learning tipe student facilitator and explaining

sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok pengendali yaitu kelas yang

tidak mendapat penerapan model cooperative learning tipe student facilitator

and explaining. Sugiyono (2011: 79) menyatakan bahwa non-equivalent

control group design digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2. Desain eksperimen.

Keterangan:
O1 = nilai pretest kelompok yang diberi perlakuan (eksperimen)
O2 = nilai posttest kelompok yang diberi perlakuan (eksperimen)
O3 = nilai pretest kelompok yang tidak diberi perlakuan (kontrol)
O4 = nilai posttest kelompok yang tidak diberi perlakuan (kontrol)
X = perlakuan model cooperative learning tipe student facilitator and

explaining.

Pretest dilakukan sebelum melakukan perlakuan, baik untuk kelompok

eksperimen maupun kelompok kontrol (O1, O3) dapat digunakan sebagai

dasar dalam menentukan perubahan. Pemberian posttest pada akhir perlakuan

O1 X     O2

O3 O4
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akan menunjukkan seberapa jauh akibat dari perlakuan model cooperative

learning tipe student facilitator and explaining. Hal ini dilakukan dengan cara

melihat perbedaan nilai (O2 - O4) sedangkan pada kelompok kontrol tidak

diperlakukan dengan model tersebut. Setelah diketahui nilai pretest dan

posttest maka dihitung N-Gain atau peningkatan pengetahuannya. Kemudian

nilai postest tersebut dianalisis menggunakan rumus t-test.

B. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dimaksudkan agar penelitian dilaksanakan dengan

sistematis dan terarah. Prosedur dalam penelitian ini terdiri dari 3 tahap,

yaitu:

1. Tahap persiapan penelitian

Sebelum melaksanakan penelitian, ada hal hal yang harus dipersiapkan

terlebih dahulu. Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap persiapan

penelitian diantaranya:

a. Melaksanakan penelitian pendahuluan.

b. Merumuskan masalah dari hasil penelitian pendahuluan.

c. Menentukan sampel penelitian (kelas eksperimen dan kelas kontrol).

d. Menetapkan standar kompetensi, kompetensi dasar serta pokok

bahasan yang akan digunakan dalam penelitian.

e. Membuat perangkat pembelajaran berupa pemetaan, silabus, rencana

pelaksanaan pembelajaran dan lembar kerja siswa.

f. Membuat kisi-kisi instrumen penelitian.

g. Membuat instrumen penelitian berupa soal tes pilihan ganda.
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h. Melakukan uji coba tes pada siswa di luar kelas eksperimen. Peneliti

melakukan uji coba instrumen pada siswa kelas IV A SD Negeri 1

Simbarwaringin.

i. Menganalisis item-item instrumen dengan cara menguji validitas dan

reliabilitas instrumen.

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Setelah melaksanakan tahap persiapan, yang harus dilakukan adalah

melaksanakan penelitian. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap

pelaksanaan yaitu, sebagai berikut:

a. Memberikan pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk

mengetahui kemampuan awal siswa.

b. Memberikan perlakuan pada kelas eksperimen dengan menggunakan

model cooperative learning tipe student facilitator and explaining.

c. Memberikan perlakuan pada kelas kontrol dengan menggunakan

metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, penugasan dan diskusi.

d. Memberikan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan

tujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa kelas

eksperimen setelah diberi perlakuan menggunakan model cooperative

learning tipe student facilitator and explaining dan hasil belajar kelas

kontrol tanpa perlakuan model tersebut.
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3. Tahap akhir penelitian

a. Melakukan analisis dan pengolahan data hasil penelitian pada kelas

eksperimen dan kelas kontrol.

b. Mencari mean kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, antara

pretes dan posttest.

c. Menggunakan statistik untuk mencari perbedaan hasil langkah kedua,

sehingga dapat diketahui pengaruh penggunaan model cooperative

learning tipe student facilitator and explaining terhadap hasil belajar

matematika siswa kelas IV SD Negeri 1 Simbarwaringin.

d. Menyusun laporan penelitian.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Simbarwaringin, Kecamatan

Trimurjo, Lampung Tengah. Sekolah tersebut merupakan salah satu

sekolah dasar yang masih menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan (KTSP).

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dimulai dari, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan hingga

tahap akhir. Penelitian dilaksanakan dari bulan November 2016 sampai

Juni 2017.
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D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel merupakan segala sesuatu yang ditetapkan dan digunakan oleh

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut,

kemudian ditarik kesimpulan. Kerlinger (dalam Sugiyono, 2011: 38)

menyatakan bahwa variabel adalah konstruk (construck) atau sifat yang

akan dipelajari. Sugiyono (2011:38) merumuskan bahwa variabel

penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Kedder (dalam Sugiyono, 2011:38) menyatakan bahwa variabel adalah

suatu kualitas (qualities) dimana peneliti mempelajari dan menarik

kesimpulan darinya. Penelitian ini menggunakan dua macam variabel,

yaitu variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat).

a. Variabel Independen: Variabel ini sering disebut sebagai variabel

stimulus, prediktor, dan antecedent. Variabel independen dalam

bahasa Indonesia sering disebut juga sebagai variabel bebas yang

dilambangkan (X). Sugiyono (2014: 39) menyatakan bahwa variabel

bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen.

Variabel bebas dari penelitian ini yaitu model cooperative learning

tipe student facilitator and explaining (X).
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b. Variabel Dependen: Sering disebut juga sebagai variabel output,

kriteria, konsekuen. Variabel dependen dalam bahasa Indonesia

sering disebut juga sebagai variabel terikat dan yang dilambangkan

(Y). Sugiyono (2011: 39) menyatakan bahwa variabel terikat

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat,

karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini

adalah hasil belajar siswa (Y).

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional didasarkan pada sifat-sifat yang didefinisikan dan

diamati (variabel). Penjelasan mengenai variabel-variabel yang dipilih

dalam penelitian ini akan diberikan definisi operasional sebagai berikut.

a. Model Cooperative Learning tipe Student Facilitator and
Explaining

Model cooperative learning tipe student facilitator and explaining

merupakan model pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas

siswa dalam pembelajaran, karena dalam model ini siswa dituntut

untuk berfikir aktif dan kritis dalam menerima materi pembelajaran

yang disampaikan. Siswa dituntut untuk mengemukakan dan

menjelaskan materi yang telah diterima kepada siswa yang lain. Model

ini mengajarkan siswa untuk saling membantu dan bekerja sama,

berkomunikasi dengan siswa lain untuk menambah pemahaman

terhadap materi yang disampaikan oleh guru.
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Huda (2014: 228) menyatakan bahwa model cooperative learning tipe

student facilitator and explaining merupakan rangkaian penyajian

materi ajar yang diawali dengan penjelasan secara terbuka, memberi

kesempatan siswa untuk menjelaskan kembali kepada rekan-rekannya,

dan diakhiri dengan penyampaian semua materi kepada siswa. Dasar

dari model cooperative learning tipe student facilitator and explaining

adalah bagaimana guru mampu menyajikan atau mendemonstrasikan

materi di depan siswa, kemudian memberikan kesempatan kepada

siswa untuk menjelaskan kepada teman-temannya.

b. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah perubahan perilaku dan kemampuan siswa setelah

mengikuti proses pembelajaran secara keseluruhan. Susanto (2013: 5)

mengemukakan bahwa hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang

terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif,

dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar.. Supardi (2015: 2-

3) menyebutkan tipe keberhasilan belajar ranah kognitif meliputi:

1) Hasil belajar pengetahuan terlihat dari kemampuan:
mengetaui tentang hal-hal khusus, istilah, fakta-fakta khusus,
prinsip-prinsip, kaidah-kaidah.

2) Hasil belajar pemahaman terlihat dari kemampuan:
menerjemahkan, menafsirkan, menentukan, memperkirakan,
mengartikan.

3) Hasil belajar penerapan terlihat dari kemampuan:
memecahkan masalah, membuat bagan atau grafik,
menggunakan istilah atau konsep-konsep.

4) Hasil belajar analisis terlihat pada siswa dalam bentuk
kemampuan: mengenali masalah, membedakan, menganalisis
unsur-unsur, hubungan-hubungan, dan prinsip-prinsip
organisasi.
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5) Hasil belajar sintesis terlihat pada siswa berupa kemampuan
menghasilkan, menyusun kembali dan merumuskan.

6) Hasil belajar evaluasi dapat dilihat pada diri siswa berupa
kemampuan menilai berdasarkan norma tertentu,
mempertimbangkan, memilih alternatif.

Hasil belajar dalam penelitian ini adalah hasil yang dicapai siswa

setelah proses pembelajaran, yang menggambarkan penguasaan siswa

terhadap indikator, dengan materi yang disampaikan yaitu

penjumlahan pecahan pada mata pelajaran matematika kelas IV yang

difokuskan pada ranah kognitif. Nilai hasil belajar matematika siswa

pada ranah kognitif diperoleh dari nilai pretest dan posttest.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang

akan dipelajari, tetapi meliputi semua karakteristik yang dimiliki oleh

subyek maupun obyek yang akan dipelajari. Sanjaya (2014: 228)

berpendapat bahwa yang dimaksud dengan populasi adalah kelompok

yang menjadi perhatian peneliti, kelompok yang berkaitan dengan untuk

siapa generalisasi hasil penelitian berlaku. Jadi populasi bukan hanya

orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain.

Sugiyono (2013: 77), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri

atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 60 siswa, yan
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terdiri dari siswa kelas IV A, IV B dan kelas IV C SD Negeri 1

Simbarwaringin dengan jumlah masing-masing kelas adalah 20 siswa.

2. Sampel Penelitian

Sampel merupakan sebagian dari yang mewakili populasi penelitian.

Sugiyono (2011: 81) mendefinisikan sampel adalah bagian dari jumlah

dan karakteristik yang dimilki oleh populasi tersebut. Arikunto (2013:

174) sampel adalah sebagian populasi yang diambil sebagian sumber data

dan dapat mewakili seluruh populasi. Berdasarkan definisi teori-teori di

atas, peneliti menyimpulkan bahwa sampel merupakan bagian yang akan

diteliti dari populasi yang memiliki karakteristik atau keadaan tertentu

untuk diteliti.

Jenis sampel yang digunakan yaitu non probability sampling (sampel

tanpa acak), yaitu cara pengambilan sampel yang semua objek atau elemen

populasinya tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama untuk

dipilih sebagai anggota sampel. Tekhnik sampel yang diambil dalam

penelitian ini adalah sampling purposive. Sugiyono (2011: 85)

menyatakan bahwa sampling purposive adalah teknik penentuan sampel

dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah 40

siswa yang terdiri dari kelas IV B (kontrol) dan kelas IV C (eksperimen)

dan SD Negeri 1 Simbarwaringin dengan jumlah siswa pada masing-

masing kelas yatu 20 siswa. Pertimbangan menggunakan teknik ini adalah,

nilai siswa kelas IV B dan IV C lebih rendah dri kelas IV A.
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F. Instrumen Penelitian

Meneliti pada prinsipnya adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat

ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian dinamakan instrumen penelitian.

Sugiyono (2015: 148) menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah suatu

alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang

diamati. Secara spesifik, semua fenomena ini disebut variabel penelitian.

Intstrumen yang digunakan peneliti berupa instrumen tes, untuk mengetahui

seberapa jauh tingkat kemampuan dan pemahaman siswa tentang materi yang

telah disampaikan. Instrumen penelitian juga digunakan untuk mengetahui

hasil belajar siswa setelah mengikuti proses pembelajaran dengan

menggunakan model cooperative learning tipe student facilitator and

explaining. Instrumen tes diberikan berupa pretest dan posttest.

1. Pengertian Instrumen Tes

Instrumen yang digunakan peneliti berupa instrumen tes. Tes sering

digunakan sebagai alat untuk mengukur kemampuan, baik kemampuan

dalam bidang kognitif, afektif maupun psikomotor dan data yang diperoleh

berupa angka sehingga tes menggunakan pendekatan kuantitatif.

Arikunto (2006: 150) menyatakan bahwa tes adalah serentetan pertanyaan

atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan,

pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh

individu atau kelompok . tes digunakan sebagai alat ukur keterampilan dan

kemampuan yang dimiliki siswa. Sanjaya (2014: 251) menyatakan bahwa:
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instrumen tes adalah alat untuk mengumpulkan data tentang
kemampuan subjek penelitian dengan cara pengukuran, misalnya
untuk mengukur kemampuan subjek penelitian dalam menguasi
materi pelajaran tertentu, digunakan tes tertulis tentang materi
pelajaran tersebut; untuk mengukur kemampuan subjek penelitian
dalam menggunakan alat tertentu, maka digunakan tes
keterampilan menggunakan alat tersebut, dan lain sebagainya.

Peneliti menggunakan instrumen berupa tes atau soal-soal tes pilihan

jamak. Cara ini digunakan untuk mendapatkan data hasil belajar dalam

ranah kognitif. Jawaban yang benar diberi skor 1 dan jawaban yang salah

diberi skor 0.

2. Uji Coba Instrumen Tes

Setelah instrumen tes tersusun, tes diuji cobakan ke kelas yang bukan

menjadi subjek penelitian namun memiliki tingkat ketercapaian yang

hampir sama dengan kelas yang akan diteliti. Banyaknya soal tes yang

diuji cobakan yaitu 30 soal. Tes uji coba ini dilakukan untuk mendapatkan

persyaratan tes yaitu validitas dan reliabilitas tes. Tes uji ini dilakukan di

kelas IV A SD Negeri 1 Simbarwaringin. Peneliti memilih kelas IV A

sebagai kelas yang digunakan untuk uji instrumen karena dilihat dari hasil

nilai mid semester ganjil pada mata pelajaran matematika tahun ajaran

2016/2017 hampir sama dengan nilai hasil mid semester ganjil mata

pelajaran matematika pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.
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3. Uji Kemantapan dan Alat Pengumulan Data

a. Validitas

Sebelum instrument penelitian digunakan, instrumen tersebut terlebih

dahulu diuji validitasnya. Sanjaya (2014: 254) validitas adalah tingkat

kesahihan dari suatu tes yang dikembangkan  untuk mengungkapkan

apa yang hendak diukur. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa

validitas suatu instrumen yaitu seberapa jauh instrumen itu mampu

mengukur apa (obyek) yang hendak diukur. Sugiyono (2015: 363)

menyatakan bahwa validitas merupakan derajat ketepatan data yang

terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh

peneliti.

Validitas yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan

validitas isi (content validity) yaitu validitas yang didasarkan butir-

butir item yang berguna untuk menunjukkan sejauh mana instrumen

tersebut sesuai dengan isi yang dikehendaki. Secara teknis, pengujian

validitas isi dapat dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrument.

Kisi-kisi tersebut dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan

instrumen tes sesuai dengan materi yang akan diukur. Untuk mengukur

tingkat validitas soal, digunakan rumus korelasi point biseral dengan

bantuan program microsoft office excel 2010. Kasmadi dan Sunariah

(2014: 157) menyebutkan rumus korelasi point biseral sebagai

berikut:
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rpbis=

Keterangan:

rpbis =  koefisien korelasi point biserial
Mp =  mean skor dari subjek-subjek yang menjawab benar item

yang dicari korelasi
Mt =  mean skor total
St =  simpangan baku
p =  proporsi subjek yang menjawab benar item tersebut

p = Banyaknya siswa yang menjawab benar
Jumlah siswa seluruhnya

q =  proporsi siswa yang menjawab salah (q= 1- P)

Tabel 2. Interpretasi koefisien korelasi nilai r.

Besar koefisien korelasi Interpretasi

0,80 – 1,00 Sangat kuat
0,60 – 0,79 Kuat
0,40 – 0,59 Sedang
0,20 – 0,39 Rendah
0,00 – 0,19 Sangat rendah

(Sumber: Sugiyono, 2015: 257)

Kriteria pengujian apabila rhitung > rtabel dengan α= 0,05, maka alat ukur

tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila rhitung < rtabel, maka

alat ukur tersebut tidak valid.

b. Reliabilitas

Setelah dilakukan uji validitas, langkah selanjutnya yaitu instrumen

penelitian di uji reliabilitas. Yusuf (2014: 242) menyatakan bahwa

yang dimaksud dengan reliabilitas merupakan konsistensi atau
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kestabilan skor suatu instrumen penelitian terhadap individu yang

sama, dan diberikan dalam waktu yang berbeda.

Sugiyono (2011:121) menyebutkan bahwa instrument yang reliabel

adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur

objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu tes

dapat dikatakan reliabel apabila instrumen yang digunakan untuk

mengukur objek yang sama, namun dalam waktu yang berbeda, akan

tetap menghasilkan data yang sama atau relatif sama.

Arikunto (2012: 115) menyatakan bahwa untuk menghitung reliabilitas

soal tes digunakan rumus KR. 20 (Kuder Richardson) sebagai berikut:

r = − 1 − Σ
Keterangan:
r11 = reliabilitas tes
p = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar
q = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah
Σpq = jumlah hasil perkalian antara p dan q
n = banyaknya/jumlah item
S = standar deviasi dari tes

Perhitungan reliabilitas tes pada penelitian ini dibantu dengan program

microsoft office excel 2010. Hasil perhitungan tersebut akan diperoleh

kriteria penafsiran untuk indeks reliabilitasnya. Indeks reliabilitas

dapat dilihat dari tabel berikut.
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Tabel 3. Koefisien reliabilitas.

No Koefisien reliabilitas Tingkat reliabilitas

1 0,80 – 1,00 Sangat kuat
2 0,60 – 0,79 Kuat
3 0,40 – 0,59 Sedang
4 0,20 – 0,39 Rendah
5 0,00 – 0,19 Sangat rendah

(Sumber: Arikunto, 2006: 276)

G. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan

pengolahan data statistika Statistical Product and Service Solutions (SPSS)

23. Setelah melakukan perlakuan terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol

maka diperoleh data berupa hasil pretest, posttest dan peningkatan

pengetahuan (N-Gain).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

analisis data kuantitatif. Analisis data digunakan untuk mengetahui pengaruh

penggunaan model cooperative learning tipe student facilitator and

explaining terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IV SD Negeri 1

Sibarwaringin. Sebelum melakukan uji hipotesis maka terlebih dahulu

melakukan uji prasyarat yaitu.
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1. Uji Persyaratan Analisis Data

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data

sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ada beberapa

cara yang digunakan untuk menguji normalitas data, antara lain dengan

kertas peluang normal, uji chi kuadrat, uji liliefors, dengan teknik

kolmogorov-smirnov, dan dengan SPSS 23.

Arikunto (2006: 314) langkah-langkah uji normalitas adalah sebagai

berikut.

1) Rumusan hipotesis:

Ho = Populasi yang berdistribusi normal

Hi = Populasi yang berdistribusi tidak normal

2) Rumus statistik yang digunakan yaitu rumus chi-kuadrat:

x = (O − E )E
Keterangan:
X2 : normalitas sampel
Ei : frekuensi yang diharapkan
Oi : frekuensi pengamatan
k : banyaknya kelas interval

Untuk mencari Oi (frekuensi pengamatan) dan Ei (frekuensi yang

diharapkan) membuat langkah-langkah sebagai berikut.

a. Membuat daftar distribusi frekuensi

1. Menentukan rentang (R), yaitu data terbesar-data terkecil.
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2. Menentukan banyak kelas interval (K) = 1 + 3,3 log n.

3. Menentukan panjang kelas interval (P) =

4. Menentukan rata-rata simpangan baku.

b. Membuat daftar distribusi frekuensi harapan (Ei) dan frekuensi

pengamatan (Oi).

Kriteria uji yaitu:

Tolak Ho jika: 2ℎ ≥ 2
(1−∝),( −3)

Dimana:

α = taraf signifikansi 5%

k = banyaknya kelas interval

Penelitian ini menggunakan teknik pengujian normalitas dengan

menggunakan bantuan program statistik SPSS 23. Hasil uji normalitas

dapat dilihat pada lampiran halama 201. Kasmadi dan Sunariah (2014:

116) uji normalitas dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

1. Buka program SPSS, kemudian masukkan daftar tabel skor
yang diperoleh.

2. Klik menu Analyze pilih Descriptive Statistics klik
explore.

3. Masukkan semua variabel ke dalam kolom Dependent List
melalui tombol .

4. Selanjutnya klik tombol Plots lalu beri tanda (v) pada
Normality Plots with test.

5. Klik Continue-OK.
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b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan dengan menganalisis apakah kedua sampel

berasal dari populasi dengan variansi yang sama atau tidak. Analisis

ini dilakukan untuk memastikan apakah asumsi homogenitas pada

masing-masing kategori data sudah terpenuhi atau belum. Apabila

asumsi homogenitasnya terbukti maka peneliti dapat melakukan pada

tahap analisis data lanjutan. Hipotesis yang digunakan dalam uji

homogenitas adalah:

H0 : variansi pada tiap kelompok homogen.

Hi : variansi pada tiap kelompok tidak homogen.

Sugiyono (2015: 275) menyebutkan bahwa uji homogenitas dilakukan

dengan rumus uji F sebagai berikut:

F = varians terbesarvarians terkecil
Harga Fhitung tersebut kemudian dibandingkan dengan harga Ftabel

dengan dk pembilang (n1-1) dan dk penyebut (n2-1). Berdasarkan dk

tersebut dan untuk taraf signifikansi 5%, selanjutnya bandingkan

Fhitung dengan Ftabel dengan ketentuan:

1) Jika  Fhitung < Ftabel maka H0 diterima, artinya varian kedua

kelompok data tersebut adalah homogen.

2) Jika Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak, artinya varian kedua

kelompok data tersebut tidak homogen.
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Selain dengan rumus di atas, langkah-langkah pengujian

homogenitas juga dapat menggunakan bantuan program statistik

SPSS 23. Pengujian homogenitasnya Dalam penelitian ini

menggunakan SPSS 23, hasil uji homogenitas dapat dilihat pada

lampiran halaman 205. Gunawan (2013: 85) menjelaskan langkah-

langkah pengujian homogenitas sebagai berikut.

a. Buka file data yang akan dianalisis.
b. Pilih menu berikut ini: Analyze         Descriptives Statisticts

Explore.
c. Pilih y sebagai dependent list dan x sebagai factor list.
d. Klik tombol plots.
e. Pilih Lavene test, untuk untransformed.
f. Klik continue lalu Ok.

Keperluan penelitian hanya untuk keluaran test of homogenity of

varience yang digunakan, sementara keluaran data yang lain tidak

digunakan. Selanjutnya data keluaran tersebut ditafsirkan dengan

memilih salah satu statistik, yaitu statistik yang didasarkan pada rata-

rata (based of mean).

2. Teknik Analisis Data Kuantitatif

a. Nilai Hasil Belajar Secara Individual

Setelah diperoleh data nilai siswa, maka langkah selanjutnya yaitu

menghitung nilai hasil belajar siswa secara individual. Purwanto

(2008: 102) menyatakan bahwa untuk menghitung nilai hasil belajar

siswa ranah kognitif secara individu digunakan rumus sebagai berikut.

NP = X 100
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Keterangan:
NP = nilai pengetahuan
R = skor yang diperoleh/item yang dijawab benar
SM = skor maksimum
100 = bilangan tetap

b. Nilai Rata-rata Hasil Belajar Siswa

Setelah diketahui nilai yang diperoleh siswa secara individual, maka

selanjutnya mencari nilai rata-rata hasil belajar seluruh siswa. Aqib,

dkk. (2010: 40) menyatakan rumus yang dapat digunakan untuk

menghitung rata-rata hasil belajar siswa yaitu:

X =

Keterangan:
X = nilai rata-rata seluruh siswaΣX = total nilai yang diperoleh siswaΣN = jumlah siswa

c. Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Secara Klasikal

Setelah diketahui nilai rata-rata hasil belajar seluruh siswa, maka

selanjutnya yaitu menghitung persentase ketuntasan hasil belajar siswa

secara klasikal. Aqib, dkk. (2010: 41) menjabarkan rumus untuk

menghitung persentase ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal

sebagai berikut:

P = x 100
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Tabel 4. Persentase ketuntasan hasil belajar siswa.

No. Persentase Kriteria

1 >85% Sangat tinggi
2 65-84% Tinggi
3 45-64% Sedang
4 25-44% Rendah
5 < 24% Sangat rendah

(Sumber: Aqib, dkk, 2010: 41)

3. Uji Hipotesis

Jika sampel atau data dari populasi yang berdistribusi normal, pengujian

hipotesis untuk mengetahui apakah ada pengaruh X (model cooperative

learning tipe student facilitator and explaining) terhadap Y (hasil belajar

matematika) maka diadakan uji kesamaan rata-rata. Pengujian hipotesis ini

menggunakan independent sampel t-test. Rumus yang digunakan adalah

rumus t-test pooled varians dengan bantuan program statistik SPSS 23.

Muncarno (2015:  56) independent sampel t-test digunakan untuk menguji

perbedaan rata-rata dari dua kelompok data atau sampel yang independen.

Rumus Statistik :

= ( ) ( ) +
Keterangan :

= rata-rata data pada sampel 1
=  rata-rata data pada sampel 2

n1 =  jumlah anggota sampel 1
n2 =  jumlah anggota sampel 2S = varians sampel 1S = varians sampel 2
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Menghitung Independent sampel t-test dapat menggunakan analisis

program statistik SPSS 23. dengan langkah sebagai berikut:

1) Buka program statistik SPSS 23. yang sudah terpasang di
komputer, lalu masukan A dan B pada variabel view.

2) Masukan data hasil penelitian pada kolom yang sesuai pada data
view.

3) Pilih menu Analyze →Compare Mean →Independent Sampel
t-Test.

4) Pindahkan variabel Diklat (A) dan Non Diklat (B) ke kolom yang
sesuai pada kotak dialog Independent Sampel t-Test lalu pilih Ok.

Aturan keputusan:

Analisis dengan program statistik SPSS 23 sedikit berbeda dengan

perhitungan manual, perhitungan dengan program statistik SPSS 23 yang

dilihat adalah nilai p (probabilitas) yang ditunjukkan oleh nilai sig

(2-tailed). Aturan keputusan, jika nilai sig. < 0,050 maka Ha diterima,

sebaliknya jika nilai sig. > 0.050, maka Ha ditolak.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini, maka

dipeoleh nilai rata-rata posttest kelas eksperimen adalah 72,800 sedangkan

kelas kontrol adalah 65,100. Begitu pula dapat dilihat dari perbandingan nilai

N-gain kelas eksperimen 0,474, sedangkan nilai N-gain kelas kontrol 0,301.

Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis menggunakan program SPSS.23

diperoleh nilai sig (2-tailed) 0,021,  (0,021< 0,050) sehingga Hα diterima dan

H0 ditolak. Hasil uji hipotesis penelitian ini adalah 0.021, jika dipersentasikan

menjadi 2,100% (0,021 x 100%). Dapat disimpulkan bahwa, 2,100% model

cooperative learning tipe student facilitator and explaining dapat

mempengaruhi hasil belajar, sedangkan sisanya 97.900% dipengaruhi oleh

variabel atau faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh

penggunaan model cooperative learning tipe student facilitator and explaining

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IV SD Negeri 1

Simbarwaringin. Pengaruh dapat dilihat dari perbedaan hasil belajar antara

kelas kontrol dan kelas eksperimen.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penerapan model

cooperative learning tipe student facilitator and explaining, ada beberapa

saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti, antara lain:

1. Siswa, diharapkan model cooperative learning tipe student facilitator and

explaining dapat melatih siswa untuk saling bekerja sama dalam

menyelesaikan permasalahan, dan memudahkan siswa untuk menyerap

materi yang disampaikan.

2. Guru, diharapkan model cooperative learning tipe student facilitator and

explaining dapat dipakai sebagai alternatif untuk memberikan variasi

dalam proses pembelajaran.

3. Sekolah, yang ingin menerapkan model cooperative learning tipe student

facilitator and explaining hendaknya memberikan dukungan kepada guru

yang berupa perlengkapan fasilitas sekolah yang mendukung tercapainya

pembelajaran ini secara maksimal.

4. Peneliti lanjutan, yang ingin menggunakan model cooperative learning

tipe student facilitator and explaining dapat ditindaklanjuti pada penelitian

berikutnya, dengan memperhatikan alokasi waktu, fasilitas pendukung

termasuk media pembelajaran, dan karakteristik siswa yang ada di sekolah.
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