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ABSTRAK

EFEKTIVITAS ALQURUN TEACHING MODEL BANTUAN PAPAN
TULIS DITINJAU DARI KEMAMPUAN PEMAHAMAN

KONSEP MATEMATIS SISWA
(Studi pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 9 Bandarlampung

Semester Genap Tahun Pelajaran 2018/2019)

Oleh

AWAN SUGANDI

Penelitian eksperimen semu ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Alqurun
Teaching Model bantuan papan tulis ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep
matematis siswa. Penelitian ini menggunakan pretest-posttest control group design.
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 9
Bandarlampung tahun pelajaran 2018/2019 yang terdistribusi dalam sembilan kelas
dengan jumlah 272 orang. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas VII B sebagai
kelas kontrol dan VII C sebagai kelas eksperimen yang dipilih dengan teknik
purposive sampling. Data penelitian diperoleh melalui tes berbentuk uraian.
Analisis data menggunakan uji t dan uji proporsi dengan taraf signifikansi α = 0,05.
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman konsep matematis
siswa yang mengikuti Alqurun Teaching Model bantuan papan tulis lebih tinggi
daripada kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti
Alqurun Teaching Model biasa serta proporsi siswa yang memiliki kemampuan
pemahaman konsep matematis terkategori baik lebih dari 60% dari jumlah siswa
yang mengikuti Alqurun Teaching Model bantuan papan tulis. Berdasarkan hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa Alqurun Teaching Model bantuan papan tulis
efektif terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa.

Kata kunci: alqurun teaching model, efektivitas, kemampuan pemahaman konsep
matematis, papan tulis.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia.

Pendidikan memegang peranan penting dalam mempersiapkan sumber daya

manusia yang berkualitas dan mampu berkompetensi dalam perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, sehingga pendidikan harus dilaksanakan dengan

sebaik-baiknya untuk memperoleh hasil yang maksimal. Menurut Poernomo

(Situmorang, 2014: 140), untuk menghadapi tantangan perkembangan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) demi mewujudkan kemajuan suatu bangsa

diperlukan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan tinggi, yang

melibatkan motivasi, komitmen organisasi, kepuasan pelanggan, kerjasama dalam

tim, dan semua itu akan diperoleh melalui pendidikan.

Pendidikan berperan penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan dapat

mencerdaskan serta dapat mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan dan fungsi pendidikan

nasional yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2003 Pasal 3. Salah satu upaya pemerintah mewujudkan pendidikan

nasional adalah dengan menyelenggarakan pendidikan formal. Dalam pendidikan
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formal tersebut terdapat banyak mata pelajaran yang diajarkan. Salah satunya

adalah matematika.

Menurut James dan James (Suzana, 2012: 12) matematika adalah ilmu tentang

logika mengenai, bentuk, susunan, besaran, konsep-konsep yang berhubungan

dengan yang lainnya dengan jumlah banyak yang terbagi ke dalam tiga bidang,

yaitu aljabar, analisis dan geometri. Konsep-konsep yang berhubungan satu

dengan yang lainnya sangatlah penting, sehingga untuk menghubungkan konsep-

konsep tersebut maka perlu pemahaman konsep matematis yang baik.

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

kemampuan menangkap pengertian-pengertian seperti mampu mengungkapkan

suatu materi yang disajikan dalam bentuk yang lebih dipahami, mampu

memberikan interpretasi dan mampu mengaplikasikannya. Kemampuan

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

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

menekankan pada konsep. Dengan memahami konsep siswa akan lebih mudah

untuk menyelesaikan permasalahan. Pentingnya pemahaman konsep matematis

yang lain dapat dilihat dari standar pemahaman konsep matematis yang mengacu

pada National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000) yang

menetapkan lima standar kemampuan matematis yang harus dimiliki oleh siswa.

Adapun lima standar kemampuan matematis yang dijadikan tolak ukur yaitu:

(1) kemampuan pemecahan masalah, (2) kemampuan komunikasi, (3) penalaran,

(4) koneksi dan (5) representasi. Dalam hal tersebut pemahaman konsep matematis

memiliki peranan penting didalamnya. Sejalan dengan hal tersebut, NCTM (2000)
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menetapkan bahwa program pembelajaran dari pra-taman kanak-kanak sampai

kelas 12 harus memungkinkan siswa untuk: (1) mendefinisikan konsep secara

verbal dan tulisan, (2) mengidentifikasi dan membuat contoh dan bukan contoh,

(3) menggunakan model, diagram dan simbol-simbol untuk merepresentasikan

suatu konsep, (4) mengenal berbagai makna dan interpetasi konsep, (5) mengubah

suatu bentuk representasi ke bentuk lainnya, (6) mengidentifikasi sifat-sifat suatu

konsep dan mengenal syarat yang menentukan suatu konsep, (7) membandingkan

dan membedakan konsep-konsep.

Berdasarkan uraian di atas, pemahaman konsep merupakan kemampuan yang

penting dimiliki oleh siswa. Namun, pada kenyataan di lapangan belum sesuai

dengan yang diharapkan. Hal tersebut sejalan dengan hasil riset Programme for

International Student Assesment (PISA) yang ditemukan fakta bahwa peringkat

literasi matematika siswa di Indonesia pada tahun 2015 berada pada peringkat ke-

62 dari 70 negara. Skor rata-rata literasi matematika Indonesia di dalam PISA pada

tahun 2015 sebesar 387. Sedangkan, skor rata-rata literasi secara internasional

sebesar 490. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pendidikan matematika di

Indonesia masih lebih rendah dari rata-rata internasional. Hasil riset PISA tersebut

mengukur literasi matematika pada aspek identifikasi, pemahaman, dan

penggunaan dasar-dasar matematika yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan kata lain, siswa Indonesia pada umumnya memiliki kemampuan

identifikasi, pemahaman, dan penerapan yang relatif rendah dibandingkan dengan

negara-negara yang menjadi peserta lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merilis hasil Ujian

Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang



4

hasilnya mengalami penurunan. Pada tahun 2017 jumlah sekolah yang

menggunakan UNBK ada 8.882 rata-rata hasilnya 55,51 , sedangkan tahun 2018

dengan jumlah 17.760 mencapai rata-rata 52,96 (Kemendikbud, 2018). Hasil nilai

UN tahun 2018 tingkat SMP Negeri kota Bandarlampung rata-rata nilai

matematika yang diperoleh adalah 56,79. Rata-rata nilai tersebut masih rendah.

Salah satu sekolah yang mengalami penurunan peringkat yaitu SMP Negeri 9

Bandarlampung yang berada pada peringkat 16 dari 35 sekolah SMP Negeri di

kota Bandarlampung tahun 2018.

Berdasarkan hasil observasi penelitian pendahuluan terhadap siswa SMP Negeri 9

Bandarlampung dan hasil wawancara terhadap guru mata pelajaran matematika,

didapatkan hasil bahwa kemampuan pemahaman konsep matematika di SMP

Negeri 9 Bandarlampung masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban

ulangan mid semester kelas VII B dengan jumlah siswa sebayak 30 orang. Berikut

adalah salah satu soal yang diujikan dalam ulangan mid semester.”OSIS SMP

Negeri 9 Bandalampung menyelenggarakan pagelaran musik modern, Goes Song.

Dalam pagelaran ini, penyanyi-penyanyi yang diundang adalah Judika, Aghnes

Monica, dan Syahrini. Karcis ekonomi terjual  sebanyak 2.320 buah dan karcis

VIP terjual 1.980 buah. Koran Harian Lampung melaporkan pagelaran musik ini

ditonton sekitar 4000 orang. Sementara, koran Radar Lampung melaporkan bahwa

pagelaran musik ini ditonton oleh sekitar 4500 orang. Manakah laporan koran-

koran tersebut yang benar? Jelaskan alasanmu!” Setelah soal tersebut diujikan,

hanya terdapat 6 siswa (20%) yang mampu menjawab dengan benar, sedangkan

siswa yang lain masih belum mampu memberikan jawaban yang benar dan alasan

yang tepat.
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Berikut ini adalah dua tipe jawaban sebagaian besar siswa kelas VII B dalam

menyelesaikan soal yang diujikan.

1) Tipe Jawaban Siswa yang Belum Mampu Mengklasifikasikan Objek

Berdasarkan Sifat Tertentu

Pada tipe jawaban pertama, 14 siswa (46,67%) telah mampu mengetahui jawaban

yang benar dari soal yang diberikan, namun kemampuan siswa dalam menentukan

alasan yang tepat dan penaksiran yang benar dalam menjawab soal masih kurang.

Adapun salah satu pekerjaan siswa dapat dilihat  pada gambar berikut.

Gambar 1. Tipe Jawaban Siswa yang Belum Mampu Mengklasifikasikan Objek
Berdasarkan Sifat Tertentu.

Pada Gambar 1 dapat diketahui bahwa siswa belum dapat mengklarifikasikan

objek-objek menurut sifat-sifat tertentu, terbukti dengan mereka tidak menuliskan

hasil penjualan karcis ekonomi dan VIP sebagai perbandingan. Siswa juga belum

mampu menangkap ide pokok dari soal yang diberikan. Ketidakmampuan siswa

dalam menyajikan konsep masih kurang dibuktikan dengan jawaban yang hanya

dalam bentuk narasi. Seharusanya siswa dapat menuliskan proses perhitungan,

yakni langkah-langkah dalam memperoleh hasil penjumlahan dari kedua karcis

yang terjual dengan mengaplikasikan konsep operasi penjumlahan dari kedua koran

yang melaporkan hasil penjualan, sehingga didapatkan hasil yang relevan lalu dari

hasil yang telah diperoleh tersebut dapat ditarik kesimpulan jawaban yang benar.
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2) Tipe Jawaban Siswa yang Belum Mampu Menjawab dengan Benar

Pada tipe kedua, terdapat 8 siswa (26,67%) yang berhasil menjawab dengan tipe

jawaban seperti pada gambar berikut.

Gambar 2. Tipe Jawaban Siswa Yang Belum Mampu Menjawab dengan Benar.

Pada Gambar 2 menunjukkan bahwa siswa sama sekali tidak memahami soal dan

konsep materi dalam mengaitkan diantara keduanya. Siswa justru memberikan

jawaban yang tidak sistematis dan cenderung hanya asal menjawab soal yang

diberikan. Dari keseluruhan siswa terdapat  2 siswa yang tidak menjawab soal sama

sekali dan hanya mengkosongkan lembar jawaban.

Dari kedua tipe contoh jawaban tersebut, terlihat bahwa sebagian besar siswa masih

mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal yang diberikan bahkan untuk

kategori soal yang mudah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap

materi yang telah diajarkan oleh guru masih tergolong cukup rendah. Berdasarkan

hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran yang guru

terapkan akan sangat berpengaruh dalam mengembangkan pemahaman konsep

matematis kepada siswa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara terhadap beberapa

guru matematika di SMP Negeri 9 Bandarlampung yang menjelaskan bahwa,

pembelajaran yang guru terapkan terutama pemilihan model pembelajaran yang

diterapkan sebelumnya mempengaruhi pencapaian nilai siswa yakni jauh dibawah

batas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), sehingga perlu adanya model
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pembelajaran lain yang memungkinkan untuk meningkatkan pencapaian KKM

untuk mata pelajaran matematika yakni 65 untuk kelas VII di SMP Negeri 9

Bandarlampung. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu ATM

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

memiliki urutan dengan memadukan antara modifikasi urutan taksonomi Bloom

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

menuntut siswa  untuk aktif belajar mandiri dengan  mengonstruksi pemahaman

materi secara individu.

Pembelajaran ATM memiliki tujuh tahapan kegiatan pembelajaran. Urutan

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

Acknowledge yang artinya mengakui, Literature artinya literatur yang berarti

penelusuran pustaka, Quest artinya pencarian pada tahap ini memiliki arti

penyelidikan/menyelidiki, Unite artinya bersatu yang berarti menyatukan, Refine

artinya menyaring, Use artinya menggunakan atau menerapkan, dan Name artinya

nama pada tahap ini memiliki arti menamakan. Melalui tahap-tahap tersebut, siswa

diberi kesempatan untuk dapat menggali kemampuan pemahaman konsep

matematis. Sehingga, pembelajaran ATM memungkinkan untuk mengasah

kemampuan pemahaman konsep matematis dan lebih efektivitas tercapai.

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

hasil guna yang diperoleh setelah pelaksanaan proses pembelajaran. Jadi suatu

pembelajaran dikatakan efektif apabila setelah pembelajaran berlangsung

dihasilkan sesuatu sesuai dengan apa yang diharapkan atau mencapai tujuan yang

diinginkan. Selain itu pembelajaran yang efektif memberikan kesempatan yang
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luas kepada siswanya untuk dapat belajar mandiri dengan melakukan aktivitas-

aktivitas yang mendukung proses pembelajaran. Aktivitas yang dimaksud yakni

dapat memanfaatkan media pembelajaran yang disediakan. Menurut Syaful Bahri

Djamarah dan Azwan Zain (2010: 121) bahwa media pembelajaran adalah alat

bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan agar tercapai tujuan

pembelajaran.

Tegeh (2010: 87) menyatakan salah satu media yang paling berpengaruh untuk

mendukung proses pembelajaran yaitu papan tulis sebagai media dua dimensi yang

paling terkenal dan cukup lama di gunakan diberbagai tempat. Adapun fungsi papan

tulis menurut Tegeh (2010 : 90) yaitu (1) tempat menuliskan pokok-pokok pikiran

penjelasan guru dalam pembelajaran klasikal, baik secara kelompok maupun

individu, (2) tempat menuliskan rangkuman materi pembelajaran, tugas-tugas, soal-

soal latihan dan soal-soal ulangan, (3) papan tulis dapat memotivasi siswa dengan

jalan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas pada papan tulis,

(4) papan tulis juga berfungsi sebagai tempat meletakkan media grafis seperti

bagan, poster, gambar, foto, dan lain sebagainya.

Hasil penelitian Al-Khuli (1986) menunjukkan pembagian media pembelajaran

terbagi menjadi: a) media dengar, b) media lihat, c) media dengar-lihat. Ia

menyatakan bahwa papan tulis sebagai media pertama yang menduduki urutan

paling atas yang realistis memberikan banyak bantuan dalam berbagai situasi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa papan tulis termasuk salah satu media

pembelajaran yang efektif digunakan untuk membantu  proses pembelajaran yang

akan dilaksanakan.
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Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan peneitian dengan judul “Efektivitas

Alqurun Teaching Model (ATM) Bantuan Papan Tulis Ditinjau dari Kemampuan

Pemahaman Konsep Matematis Siswa”. Penelitian ini merupakan penelitian

kuantitatif yang akan dilaksanakan pada siswa kelas VII SMP Negeri 9

Bandarlampung semester genap tahun pelajaran 2018/2019.

B. Rumusan Masalah

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

adalah “Apakah ATM Bantuan papan tulis efektif ditinjau dari kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa?”

Dari rumusan masalah dapat dijabarkan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Apakah kemampuan pemahaman konsep matematis siswa setelah mengikuti

ATM bantuan papan tulis lebih tinggi daripada mengikuti ATM biasa?

2. Apakah proporsi siswa yang memiliki kemampuan pemahaman konsep

matematis terkategori baik lebih dari 60% dari jumlah siswa yang mengikuti

ATM bantuan papan tulis?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas ATM bantuan papan tulis

ditinjau dari kemampuan  pemahaman konsep matematis siswa kelas VII SMP

Negeri 9 Bandarlampung semester genap tahun pelajaran 2018/2019.
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D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini mampu memberikan sumbangan terhadap perkembangan

pembelajaran matematika, khususnya terkait dengan kemampuan pemahaman

konsep matematis dan ATM bantuan papan tulis. Selain itu, penelitian ini dapat

digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih ATM sebagai

salah satu alternatif pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis

Pemahaman konsep terdiri dari dua kata yaitu pemahaman dan konsep.

Pemahaman berasal dari kata paham, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

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

dapat dimaksudkan sebagai proses, cara atau perbuatan memahami. Sedangkan

menurut Yulaelawati (2007: 72) pemahaman diartikan sebagai kemampuan untuk

memahami materi atau bahan. Proses pemahaman terjadi karena adanya

kemampuan untuk menjabarkan suatu materi atau bahan ke materi atau bahan lain.

Berdasarkan Depdiknas (2008: 2) pemahaman konsep merupakan salah satu

kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan dapat tercapai dalam

belajar matematika yaitu dengan menunjukkan pemahaman konsep matematika

yang dipelajarinya dengan cara menjelaskan keterkaitan antar konsep dan

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

dalam pemecahan masalah. Sesuai dengan pendapat Chiu (Huo, 2014: 9),

pemahaman konsep merupakan kemampuan menangkap pengertian seperti mampu

mengungkapkan suatu materi yang disajikan dalam bentuk yang lebih mudah

dipahami, mampu memberikan suatu interpretasi yang jelas dan mampu

mengaplikasikannya.
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Terdapat beberapa indikator kemampuan pemahaman konsep matematis. Adapun

indikator kemampuan pemahaman konsep matematis menurut Sanjaya (2009 : 17),

diantaranya:

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

b. Mampu menyajikan situasi matematika kedalam berbagai cara serta mengetahui

perbedaan;

c. Mampu mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya

persyaratan yang membentuk konsep tersebut;

d. Mampu menerapkan hubungan antara konsep dan prosedur;

e. Mampu memberikan contoh dan contoh kontra dari konsep yang dipelajari;

f. Mampu menerapkan konsep secara algoritma;

g. Mampu mengembangkan konsep yang telah dipelajari.

Sumarmo (Karim, 2011: 13) menyebutkan indikator pemahaman konsep dalam

matematika meliputi: mengenal, memahami dan menerapkan konsep, prosedur,

prinsip, dan ide matematika. Sedangkan indikator pemahaman konsep menurut

Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 diantaranya:

1) Menyatakan ulang suatu konsep yang telah dipelajari

2) Mengklasifikasi objek-objek berdasarkan dipenuhi tidaknya persyaratan yang

membentuk konsep tersebut

3) Mengidentifikasi sifat-sifat operasi atau konsep

4) Menerapkan konsep secara logis

5) Memberi contoh atau contoh kontra

6) Menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi matematis

(tabel, grafik, diagram, gambar, sketsa, model matematika, atau cara lainnya)
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7) Mengaitkan berbagai konsep dalam matematika maupun diluar matematika

8) Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep.

Dalam Depdikbud (Rahman, 2012: 97) terdapat indikator yang menunjukkan

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

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

dapat bersumber dari apa yang dilakukan sendiri ataupun dari apa yang

ditunjukkan oleh guru, (2) menggabungkan informasi yang baru dengan

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

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

akan memperluas pengetahuan matematika yang dimiliki.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemahaman

konsep matematis adalah kemampuan untuk memahami suatu ide secara

mendalam serta mampu untuk menginterpretasi dan mengaplikasikannya. Adapun

Indikator kemampuan pemahaman konsep matematis dalam penelitian ini yaitu:

1) Mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi tidaknya persyaratan

yang membentuk suatu konsep.

2) Mampu menyajikan situasi matematika kedalam berbagai cara serta mengetahui

perbedaan.

3) Menerapkan konsep secara logis.

4) Menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi matematis.

5) Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep.
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2. Alqurun Teaching Model (ATM)

ATM adalah model pembelajaran yang memiliki urutan dengan memadukan antara

modifikasi urutan taksonomi Bloom dan kompetensi inti kurikulum 2013. Model

pembelajaran ini pertama kali diperkenalkan oleh Sugeng Sutiarso tanggal 19 Mei

2016 dalam Seminar Nasional Mathematics, Science, and Education National

Conference (MSENCo) di IAIN Raden Intan Lampung. Menurut Sutiarso (2016)

Alqurun Teaching Model (ATM) memiliki urutan yang sesuai dengan penggalan

kata ‘ALQURUN’ pada ATM yaitu Acknowledge yang artinya mengakui,

Literature artinya literatur yang berarti penelusuran pustaka, Quest artinya

pencarian pada tahap ini memiliki arti penyelidikan/menyelidiki, Unite artinya

bersatu yang berarti menyatukan, Refine artinya menyaring, Use artinya

menggunakan atau menerapkan, dan Name artinya nama pada tahap ini memiliki

arti menamakan

ATM merupakan suatu model pembelajaran yang difokuskan pada penyelesaian

tugas-tugas untuk diperoleh suatu pemahaman konsep. Model pembelajaran ini di

dalamnya memuat langkah-langkah pembelajaran untuk mencapai kompetensi inti

pada kurikulum 2013. Berikut tahapan-tahapan pembelajaran ATM menurut

Sutiarso (2016) adalah sebagai berikut:

1. Tahap Acknowledge (mengakui) adalah kegiatan pendahuluan (apersepsi) dalam

pembelajaran ATM yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu (1) pengakuan

terhadap kebesaran Allah yang telah memberikan ilmu, bertujuan untuk

mencapai kompetensi inti 1 (Spiritual) dan (2) pengakuan terhadap kemampuan

awal siswa.
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Pengakuan bagian pertama, dalam dunia keilmuan pada hakikatnya tidak ada

individu yang dianggap paling mengetahui atau paling pakar dalam bidangnya

secara mutlak. Sebagai manusia, ilmu dan kepakaran yang dimilikinya hanya

bersifat sebagian kecil saja dari sejumlah ilmu Allah yang begitu luas. Selain itu,

siswa juga harus mengakui bahwa Allah-lah yang telah memberikan ilmu

pengetahuan kepada manusia. Jika bukan karena kehendak Allah, niscaya

manusia tidak dapat  memiliki ilmu pengetahuan. Hal ini sejalan dengan

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

yang dapat mengetahui sedikitpun dari ilmu Allah kecuali yang telah diajarkan

dan diberitahukan atau diperlihatkan oleh Allah kepadanya.

Pengakuan bagian kedua, yaitu pengakuan terhadap kemampuan awal siswa.

Guru harus mengakui kemampuan awal siswa, sehingga guru perlu memberikan

apersepi yang disesuaikan dengan kemampuan awal siswa yang beragam. Teori

belajar terkini juga menyebutkan bahwa guru perlu memberikan pengakuan

(Acknowlegdement) dari apa yang siswa miliki. Cellileo (Sutiarso: 2016) juga

menyatakan bahwa ”...Strongly suggest that giving praise or recognition for

someone,s perceived good work is the primary motivation for continued good

work. It is a better motivator than money”, artinya guru sangat disarankan untuk

memberikan pujian atau pengakuan untuk seseorang yang dirasakan pekerjaan

yang baik adalah motivasi utama untuk melanjutkan pekerjaan yang baik. Ini

adalah motivator yang lebih baik daripada uang.

2. L (literature) artinya literatur berarti penelusuran pustaka. Literature

(penelusuran pustaka) dilakukan oleh siswa, dan guru menyediakan atau

memfasilitasi berbagai sumber belajar dari materi yang akan dipelajari siswa.
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Guru dapat menyediakan literatur dalam berbagai bentuk seperti buku, majalah,

kliping, video, atau sumber belajar dari internet. Selain itu guru juga dapat

memfasilitasi literatur tersebut dengan memberikan tugas kepada siswa untuk

mencari literatur pada sumber yang telah ditentukan. Tahap penelusuran ini

dapat dilakukan pada saat belajar atau sebelum kegiatan belajar. Nursalam

(2000) menyatakan tujuan dari literature adalah: (1) menentukan apa yang

sudah diketahui dan belum diketahui, (2) menetukan perbedaan, konsistensi

dalam literature tentang ilmu, konsep, dan masalah, (3) menemukan pertanyaan

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

sederhana dan dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahan, dan (5)

menentukan suatu dukungan untuk perubahan tindakan praktek.

3. Quest artinya pencarian. Dalam tahap ini berarti menyelidiki/menganalisis,

adalah kegiatan penyelidikan siswa terhadap beberapa objek, fakta, atau data

dari materi yang sedang dipelajari. Pada saat siswa melakukan proses

penyelidikan, maka guru berperan memberikan bimbingan, bantuan, atau

pendampingan. Penyelidikan oleh siswa harus dapat memilah suatu objek, fakta,

atau data menjadi beberapa bagian yang lebih kecil atau sederhana. Menurut

hamdani (2010: 152) analisis adalah kemampuan siswa untuk mengindentifikasi,

memisahkan, dan membedakan konsep, pendapat, asumsi, hipotesis dan lain-

lain. Pada tahap ini diharapkan siswa mampu menunjukkan hubungan antara

berbagai gagasan dengan cara membandingkan gagasan tersebut dengan standar,

prinsip yang telah dipelajari.

4. Unite artinya bersatu. Dalam tahap ini memiliki arti menyatukan/ menyintesis,

adalah kegiatan menggabungkan unsur yang memiliki kesamaan sifat atau
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karakteristik dari beberapa objek, fakta, atau data dari materi yang sedang

dipelajari. Hamdani (2010: 152) berpendapat bahwa tahap atau kegiatan sintesis

ini akan membuat siswa mampu mengategorikan, mengatur, menyusun,

mendesain, menyimpulkan, dan membuat pola.

5. Refine atau menyaring adalah kegiatan siswa dalam menyaring dan memilih

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

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

secara ringkasnya tahap refine ini juga bisa disebut tahap merangkum.

6. Use artinya menggunakan dapat pula diartikan sebagai tahap menerapkan,

adalah kegiatan mengimplementasikan pengetahuan yang diterima siswa dari

hasil kegiatan inti sebelumnya. Menurut Lukman Ali (1995) penerapan adalah

mempraktekkan atau memasangkan. Dapat disimpulkan bahwa menerapkan

adalah mempraktekkan pengetahuan yang telah diterima atau dimiliki. Dalam

pembelajaran matematika, penerapan dapat berupa menyelesaikan soal atau

permasalahan yang berkaitan dengan materi. Peran guru memberikan

keleluasaan kepada siswa untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri.

7. Name artinya nama. Dalam tahap ini memiliki arti menamakan, adalah kegiatan

menentukan cara baru penyelesaian masalah/soal yang paling efektif, dan siswa

memberikan nama pada cara barunya tersebut. Guru berperan mengarahkan dan

menguji efektivitas cara baru yang dinamakan siswa.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan ATM adalah suatu model

pembelajaran yang memiliki tujuh urutan kegiatan yang berupa hasil

penggabungan antara taksonomi Bloom dan kompetensi inti kurikulum 2013.
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3. Media Pembelajaran Papan Tulis

Azhar (2011) berpendapat bahwa media pembelajaran adalah alat bantu pada proses

belajar baik di dalam maupun diluar kelas, lebih lanjut dijelaskan bahwa media

pembelajaran adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang

mengandung materi intruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa

untuk belajar. Hal ini sejalan dengan pendapat Syaful Bahri Djamarah dan Azwan

Zain (2010:121) mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu apa

saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan agar tercapai tujuan pembelajaran.

Sedangkan menurut menurut Zainal (2015: 51), manfaat media pembelajaran

adalah menyeragamkan penyampaian materi pembelajaran agar lebih jelas dan

menarik, pembelajaran lebih interaksi dan meningkatkan kualitas hasil belajar. Hal

ini sesuai dengan pendapat Hakim (Rahma, 2001: 74), salah satu klasifikasi media

pembelajaran adalah media display salah satu contohnya yakni papan tulis yang

dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Al-Khuli (1986) berpendapat bahwa papan tulis sebagai media utama pada urutan

realistis media pembelajaran. Ia mengungkapkan papan tulis putih (whiteboard)

memberikan bantuan yang besar dalam berbagai situasi, diantaranya: (1) Dapat

menuliskan kata-kata baru dan makna-maknanya, (2) dapat menuliskan kalimat-

kalimat baru, (3) dapat menuliskan pertanyaan-pertanyaan untuk latihan atau

ulangan, (4) dapat menuliskan contoh jawaban, (5) dapat menggunakannya untuk

contoh tulisan, (6) dapat menggambar bagan-bagan untuk menjelaskan. Selain itu,

menurut Al-Khuli papan tulis putih (whiteboard) memiliki keistimewaan antara
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lain: (1) harganya murah, (2) perawatannya mudah, (3) penggunaannya hanya

menuntut spidol dan penghapus, (4) dapat digunakan untuk beberapa tujuan.

Menurut Tegeh (2010: 90) memaparkan bahwa papan tulis yang digunakan secara

benar dapat memberikan beberapa keuntungan sebagai berikut.

1. Papan tulis dapat digunakan pada segala jenis dan jenjang pendidikan.

2. Guru mudah mengawasi keaktifan-keaktifan siswa di kelas.

3. Papan tulis lebih ekonomis bila dibandingkan dengan media papan yang lain

karena mudah ditulisi dan dihapus kembali, serta dapat digunakan berulang kali.

Adapun fungsi papan tulis menurut Tegeh (2010 : 90) yaitu (1) tempat menuliskan

pokok-pokok pikiran penjelasan guru dalam pembelajaran klasikal, baik secara

kelompok maupun individu, (2) tempat menuliskan rangkuman materi

pembelajaran, tugas-tugas, soal-soal latihan dan soal-soal ulangan, (3) papan tulis

dapat memotivasi siswa dengan jalan memberi kesempatan kepada siswa untuk

mengerjakan tugas pada papan tulis, (4) papan tulis juga berfungsi sebagai tempat

meletakkan media grafis seperti bagan, poster, gambar, foto, dan lain sebagainya.

4. Efektivitas Pembelajaran

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

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

kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang

diharapkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Djamarah (2006: 77) bahwa efektivitas

dapat terjadi apabila ada kesesuaian dari semua komponen pengajaran yang telah

diprogramkan dalam satuan pelajaran, sebagai persiapan tertulis yang terencana.
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Mulyasa (2006: 193) berpendapat bahwa suatu pembelajaran dikatakan efektif jika

mampu memberikan pengalaman baru, dan membantu kompetensi peserta didik,

serta mengantarkan mereka ke tujuan yang ingin dicapai secara optimal. Pendapat

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

pembelajaran diukur dengan tingkat pencapaian siswa pada tujuan pembelajaran

yang telah ditetapkan.

Pembelajaran yang efektif juga erat kaitannya dengan kegiatan peserta didik di

dalam kelas. Mortimore (Muijs and Reynolds, 2011: 3) menjelaskan “the

classroom factors contributing to effective students outcomes were structure

sessions, intellectually challenging teaching, a work orientated environment,

communication between teachers and pupils, and a limited focus within the

sessions”. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kelas memberikan kontribusi

terhadap hasil belajar peserta didik yang efektif adalah struktur pertemuan di dalam

kelas, pengajaran cerdas yang menantang, lingkungan belajar yang terorientasi,

komunikasi antara guru dan siswa, serta fokus yang terbatas pada setiap pertemuan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran

merupakan derajat pencapaian yang diperoleh setelah dilaksanakannya proses

pembelajaran.. Sedangkan dalam penelitian ini, suatu pembelajaran dikatakan

efektif apabila kemampuan pemahaman konsep dari siswa yang mengikuti ATM

dengan bantuan papan tulis lebih tinggi daripada siswa yang mengikuti ATM biasa.

Selain itu, proporsi siswa yang memiliki kemampuan pemahaman konsep

matematis terkategori baik (yakni siswa yang lulus KKM = 65) lebih dari 60% dari

jumlah siswa yang mengikuti ATM bantuan papan tulis.
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B. Definisi Operasional

Dengan memperhatikan batasan masalah, ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan

agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara peneliti dengan pembaca antara lain:

1. Efektivitas pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

keberhasilan dari tindakan pemberian ATM bantuan papan tulis dalam

pembelajaran matematika ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa. Dalam penelitian ini ATM bantuan papan tulis dikatakan

efektif apabila kemampuan pemahaman konsep matematis siswa setelah

mengikuti ATM bantuan papan tulis lebih tinggi daripada siswa yang mengikuti

ATM biasa. Selain itu, Proporsi siswa yang memiliki kemampuan pemahaman

konsep matematis terkategori baik lebih dari 60% dari jumlah siswa yang

mengikuti ATM bantuan papan tulis. Siswa dikatakan memiliki kemampuan

pemahaman konsep matematis yang baik apabila siswa memperoleh nilai postes

yakni ≥ 65 (KKM = 65).

2. ATM adalah pembelajaran yang memiliki urutan dengan memadukan antara

modifikasi urutan taksonomi Bloom setelah revisi dan kompetensi inti

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

pada ATM yaitu Acknowledge (pengakuan), Literature (penelusuran pustaka),

Quest (menganalisis), Unite (menyatukan/mensintesis), Refine (menyaring), Use

(menggunakan/menerapkan), dan Name (menamakan).

3. Salah satu klasifikasi media pembelajaran adalah media display salah satu

contohnya yakni papan tulis yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Adapun papan tulis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu papan tulis putih

(whiteboard) kecil ukuran 40 cm x 60 cm.
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4. Kemampuan pemahaman konsep adalah kemampuan untuk memahami suatu ide

secara mendalam serta mampu untuk menginterpretasi dan mengaplikasikannya.

Indikator pemahaman konsep dalam penelitian ini yaitu:

1) Mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi tidaknya persyaratan

yang membentuk suatu konsep.

2) Mampu menyajikan situasi matematika kedalam berbagai cara serta

mengetahui perbedaan.

3) Menerapkan konsep secara logis

4) Menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi matematis

5) Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep.

C. Kerangka Pikir

Penelitian mengenai efektivitas ATM bantuan papan tulis ditinjau dari kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa ini meliputi tahap: acknowledge, literature,

quest, unite, refine, use dan name. Tahap pertama yaitu acknowledge yang

merupakan tahap pada kegiatan pendahuluan. Siswa diberikan pemanasan sebelum

memasuki kegiatan inti yaitu berupa seruan untuk senantiasa bersyukur dan

mengakui kebesaran Tuhan yang telah memberikan ilmu serta apersepsi dengan

cara mengecek kompetensi siswa yang telah dipelajari sebelumnya kemudian

diberikan penghargaan (pujian) atas pengetahuan yang siswa miliki saat itu.

Selanjutnya guru akan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. Dengan

kegiatan ini diharapkan siswa akan lebih termotivasi dalam mengikuti

pembelajaran.
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Tahap kedua yaitu literature yang merupakan tahap pertama dalam kegiatan inti.

Siswa akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4–5

anggota. Lalu siswa akan diberikan LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) dan papan

tulis kecil (whiteboard) sebagai media utama pembelajaran untuk sarana berdiskusi

serta menuliskan hasil latihan akhir pada LKPD serta guru memberikan  petunjuk

literatur berupa buku dan sumber belajar. Kemudian siswa bersama dengan

kelompoknya melakukan penelusuran pustaka mengenai materi yang akan

dipelajari melalui literatur yang tersedia. Pada tahap ini memungkinkan siswa untuk

dapat memahami persoalan yang diminta dengan mencari beberapa referensi yang

ada di sumber belajar.

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

melakukan penelusuran pustaka, siswa akan  menyelidiki, mengklasifikasikan

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

Kemudian siswa akan menggabungkan unsur-unsur atau objek yang telah diperoleh

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

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

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

kesimpulan yang menghasilkan suatu konsep. Ketiga tahapan tersebut melatih

siswa untuk dapat mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu serta

mempresentasikan atau menyatakan ulang konsep yang telah didapatkannya

sehingga kemampuan pemahaman konsep siswa akan berkembang dengan baik.

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

pengetahuan yang telah dimilikinya dengan cara mengerjakan soal-soal yang
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terdapat pada LKPD. Dalam pengerjaannya siswa akan menggunakan,

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

ini siswa akan menentukan cara yang paling efektif dalam menyelesaikan

permasalahan, hasil pekerjaan siswa pada LKPD juga dituliskan pada papan tulis

kecil. Kemudian siswa memberikan nama pada cara pengerjaannya tersebut.

Setelah itu, setelah semua kelompok selesai mengerjakan LKPD, guru

memerintahkan siswa untuk mengumpulkan seluruh hasil kerja siswa pada papan

tulis kecil ke depan kelas.

Selanjutnya, guru memilih salah satu siswa sebagai perwakilan kelompok untuk

maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Siswa lain dan guru

memberikan tanggapan mengenai hasil presentasi melalui kegiatan tanya jawab.

Kegiatan tersebut menuntun siswa untuk dapat mengembangkan konsep yang

dimilikinya. Kemudian ditutup dengan menyimpulkan materi oleh siswa dan guru.

Melalui tujuh tahapan kegiatan tersebut, setiap tahapannya mengandung indikator

yang terdapat dalam kemampuan pemahaman konsep matematis. Sehingga secara

tidak langsung kemampuan pemahaman konsep matematis siswa akan terasah.

D. Anggapan Dasar

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Semua siswa kelas VII SMP Negeri 9 Bandarlampung tahun pelajaran

2018/2019 memperoleh materi pelajaran matematika yang sama dan sesuai

dengan kurikulum yang berlaku.

2. Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep matematis

siswa selain ATM bantuan papan tulis tidak diperhatikan.
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E. Hipotesis

1. Hipotesis Umum

ATM bantuan papan tulis efektif ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa kelas VII SMP Negeri 9 Bandarlampung.

2. Hipotesis Khusus

a. Kemampuan pemahaman konsep matematis siswa setelah mengikuti ATM

bantuan papan tulis lebih tinggi daripada siswa yang mengikuti ATM biasa.

b. Proporsi siswa yang memiliki kemampuan pemahaman konsep matematis

terkategori baik lebih dari 60% dari jumlah siswa yang mengikuti ATM bantuan

papan tulis.
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III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 9 Bandarlampung. Populasi dalam

penelitian ini adalah siswa kelas VII semester genap tahun pelajaran 2018/2019

yang terdiri dari sembilan kelas yaitu VII A sampai VII I. Dari sembilan kelas

tersebut diambil satu kelas yang digunakan sebagai kelas eksperimen dan satu kelas

sebagai kelas kontrol. Berikut rata-rata nilai ulangan tengah semester siswa kelas

VII SMP  Negeri 9 Bandarlampung semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019.

Tabel 3.1 Rata-Rata Nilai Ulangan Tengah Semester Ganjil Siswa Kelas VII
SMP Negeri 9 Bandarlampung Tahun Pelajaran 2018/2019.

No Nama Guru Kelas Jumlah Siswa Rata-rata
1

Guru A

VII A 31 70,1
2 VII B 30 60,0
3 VII C 30 58,0
4 VII D 28 66,7
5

Guru B

VII E 31 57,7
6 VII F 31 55,0
7 VII G 32 51,1
8 VII H 32 45,3
9 VII I 27 60,3

Jumlah 272 524,2
Rata-rata Nilai Populasi 58,2

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Purposive Sampling yaitu

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan yang

digunakan yaitu kelas yang dipilih memiliki nilai rata-rata yang paling dekat

dengan nilai rata-rata populasi dan kedua kelas diajar oleh guru yang sama.
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Dari Tabel 3.1 di dapatkan kelas yang memiliki nilai rata-rata yang paling dekat

dengan rata-rata populasi yakni kelas VII B dan VII C dengan mempertimbangkan

hasil wawancara terhadap guru mata pelajaran matematika dan wali kelas kelas

VII B dan VII C sehingga terpilihlah kelas VII C sebagai kelas eksperimen dan

kelas VII B sebagai kelas kontrol.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (quasi eksperiment). Desain

yang digunakan adalah pretest-posttest control group design. Pemberian pretes

dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal pemahaman konsep matematis

siswa, sedangkan pemberian postes dilakukan untuk memperoleh data penilaian

berupa kemampuan akhir pemahaman konsep matematis siswa. Desain penelitian

tersebut digambarkan seperti yang diungkapkan oleh Fraenkel dan Wallen (2009:

269) sebagai berikut.

Tabel 3.2 Pretest-Posttest Control Group Design

Kelas
Perlakuan

Pretes Pembelajaran Postes
Eksperimen O X O

Kontrol O C O

Keterangan:
O : Pengambilan data
X : ATM bantuan papan tulis
C : ATM biasa

Pada desain penelitian ini, kelompok eksperimen memperoleh perlakuan yaitu

diterapkan ATM bantuan papan tulis, sedangkan kelompok kontrol memperoleh

perlakuan dengan diterapkan ATM biasa.
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C. Prosedur Penelitian

Adapun prosedur pada penelitian ATM bantuan papan tulis ini, yaitu:

1. Tahap persiapan

Kegiatan pada tahap ini dilakukan sebelum penelitian berlangsung. Kegiatan pada

tahap perencanaan yaitu:

a. Melakukan observasi untuk melihat karakteristik populasi yang ada dan cara

mengajar guru serta mengetahui kurikulum yang digunakan dalam proses

pembelajaran matematika. Observasi dilakukan di SMP Negeri 9

Bandarlampung pada tanggal 4 September 2018 dengan Bapak Zainudin, S.Pd.

selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan Bapak Najamuddin Assri

Aswan, S.Pd selaku guru mata pelajaran matematika kelas VII B dan VII C.

Berdasarkan hasil observasi, diperoleh data populasi kelas VII terdistribusi

menjadi 9 kelas dan diajar oleh 2 guru matematika, serta telah menerapkan

kurikulum 2013.

b.  Menyusun proposal penelitian, perangkat pembelajaran dan instrumen tes yang

digunakan dalam penelitian.

c. Menentukan sampel penelitian dengan teknik Purposive Sampling sehingga

terpilihlah kelas VII C sebagai kelas eksperimen dan kelas VII B sebagai kelas

kontrol.

d. Menetapkan materi yang akan digunakan dalam penelitian yaitu materi

Perbandingan.

e. Menguji validitas instrumen penelitian yang telah dibuat dengan Bapak

Najamuddin Assri Aswan, S.Pd.
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f. Melakukan uji coba instrumen penelitian pada siswa di luar sampel penelitian

sehingga terpilih kelas VIII I di SMP Negeri 9 Bandarlampung.

g. Menguji hasil uji coba instrumen penelitian sesuai dengan ketercapaian kriteria

reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda soal instrumen tes.

2. Tahap pelaksanaan

Kegiatan pada tahap ini dilakukan pada saat penelitian berlangsung. Kegiatan pada

tahap pelaksanaan yaitu:

a. Mengadakan pretes pada kelas kontrol pada tanggal 28 Januari 2019 dan kelas

eksperimen pada tanggal 30 Januari 2019.

b. Melaksanakan ATM bantuan papan tulis pada kelas eksperimen dan ATM biasa

pada kelas kontrol sesuai RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang telah

dibuat. Pelaksanaan pembelajaran berlangsung mulai tanggal 21 Januari 2019

sampai 15 Februari 2019.

c. Melaksanakan postes pada kelas kontrol pada tanggal 14 Februari 2019 dan

pada kelas eksperimen pada tanggal 15 Februari 2019.

3. Tahap akhir

Kegiatan pada tahap ini dilakukan setelah penelitian berlangsung. Kegiatan pada

tahap akhir yaitu:

a. Mengumpulkan data sampel yaitu hasil pretes dan postes kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa.

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

kelas kontrol untuk ditarik kesimpulan.

c. Menyusun laporan hasil penelitian.
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D. Data Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. Data Penelitian

Data yang diperoleh dari penelitian ini: 1) nilai kemampuan awal pemahaman

konsep matematis yang diperoleh melalui pretes sebelum perlakuan, 2) nilai

kemampuan akhir pemahaman konsep matematis yang diperoleh melalui postes

setelah perlakuan, dan 3) data peningkatan (gain).

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik tes. Tes yang

digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan pemahaman konsep

matematis yang berbentuk uraian pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan adalah intrumen tes dalam bentuk soal uraian

yang didasarkan pada indikator kemampuan pemahaman konsep matematis siswa

dan terdiri dari 5 butir soal. Tes yang diberikan pada setiap kelas baik soal-soal

untuk pretes dan postes adalah soal yang setara. Materi yang diujikan dalam

penelitian ini adalah pokok bahasan Perbandingan. Tes ini diberikan kepada siswa

secara individu untuk mengukur peningkatan kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa yang diberikan kepada kelas yang mengikuti ATM bantuan papan

tulis dan kelas yang mengikuti ATM biasa. Setiap butir soal memiliki satu indikator

kemampuan pemahaman konsep matematis. Adapun  pedoman penyekoran

kemampuan  pemahaman  konsep  matematis dalam penelitian ini dapat dilihat pada

Tabel 3.3.
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Tabel 3.3 Pedoman Penskoran Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis

No
Indikator

Pemahaman
Konsep

Rubrik Penilaian Skor

1 Mengklasifikasi
objek-objek berdasar-
kan dipenuhi tidaknya
persyaratan yang
membentuk konsep.

Tidak menjawab 0
Menjawab tetapi jawaban yang ditulis salah 1
Mengklasifikasi objek-objek berdasarkan dipenuhi
tidaknya persyaratan yang membentuk konsep tetapi
masih terdapat kesalahan

2

Mengklasifikasi objek-objek berdasarkan dipenuhi
tidaknya persyaratan yang membentuk konsep tetapi
masih kurang benar

3

Mengklasifikasi objek-objek berdasarkan dipenuhi
tidaknya persyaratan yang membentuk konsep
dengan benar

4

2 Mampu menyajikan
situasi matematika
kedalam berbagai
cara serta
mengetahui
perbedaan.

Tidak menjawab 0
Menjawab tetapi jawaban yang ditulis salah 1
Menyajikan situasi matematika kedalam
berbagai cara serta mengetahui perbedaan tetapi
masih terdapat kesalahan

2

Menyajikan situasi matematika kedalam
berbagai cara serta mengetahui perbedaan tetapi
masih kurang benar

3

Menyajikan situasi matematika kedalam berbagai
cara serta mengetahui perbedaan dengan benar

4

3 Menerapkan konsep
secara logis.

Tidak menjawab 0
Menjawab tetapi jawaban yang ditulis salah 1
Menerapkan konsep secara logis tetapi masihh
terdapat kesalahan

2

Menerapkan konsep secara logis tetapi masih
kurang benar

3

Menerapkan konsep secara logis dengan benar 4
4 Menyajikan konsep

dalam berbagai
macam bentuk
representasi
matematis (tabel,
grafik, diagram,
gambar, sketsa, model
matematika, atau cara
lainnya).

Tidak menjawab 0
Menjawab tetapi jawaban yang ditulis salah 1
Menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk
representasi matematis tetapi masih terdapat
kesalahan

2

Menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk
representasi matematis tetapi masih kurang benar 3

Menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk
representasi matematis secara benar

4

5 Mengembangkan
syarat perlu atau
syarat cukup dari
suatu konsep.

Tidak menjawab 0
Menjawab tetapi jawaban yang ditulis salah 1
Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari
suatu konsep tetapi masih terdapat kesalahan

2

Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari
suatu konsep tetapi masih kurang benar

3

Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari
suatu konsep dengan benar

4
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Tes yang digunakan adalah tes uraian yang memiliki kriteria tes yang baik, yaitu

memenuhi kriteria validitas,  reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran soal.

1. Validitas

Validitas pada penelitian ini didasarkan pada validitas isi. Sudijono (2013: 163)

menyebutkan suatu tes dikategorikan valid jika butir-butir tesnya sesuai dengan

kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang diukur. Kesesuaian isi dengan

kisi-kisi tes dan kesesuaian bahasa yang digunakan dengan kemampuan bahasa

yang dimiliki siswa dinilai berdasarkan penilaian guru mitra dengan menggunakan

daftar cek. Setelah dilakukan penilaian oleh guru mitra, instrumen tes dinyatakan

valid. Hasil uji validitas isi dapat dilihat pada Lampiran B.6 pada Halaman 169,

selanjutnya diujicobakan pada siswa kelas di luar sampel, yaitu kelas VIII I. Data

yang diperoleh dari hasil uji coba kemudian dianalisis menggunakan bantuan

program Microsoft Excel 2010 untuk menguji reliabilitas, daya pembeda, dan

tingkat kesukaran butir soal.

2. Reliabilitas

Reliabilitas tes diukur berdasarkan koefisien reliabilitas dan digunakan untuk

mengetahui tingkat ketetapan atau kekonsistenan suatu tes. Untuk menghitung

koefisien reliabilitas tes didasarkan pada pendapat Sudijono (2013: 208) yang

menggunakan rumus alpha, yaitu:
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Keterangan :
n = banyaknya butir soal∑ = jumlah dari varian tiap-tiap butir soal

= varian total
N = banyaknya data∑ = jumlah semua data∑X = jumlah semua kuadrat data

Koefisien reliabilitas suatu butir soal diinterpretasikan dalam Sudijono (2013: 208)

disajikan dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Kriteria Koefisien Reliabilitas

Koefisien relibilitas (r11) Kriteria
r11 ≥ 0,70 Reliabel
r11 < 0,70 Tidak Reliabel

Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,78. Hal ini

menunjukkan instrumen tes yang digunakan reliabel. Perhitungan reliabilitas tes

kemampuan pemahaman konsep matematis dapat dilihat pada Lampiran C.1 dan

Lampiran C.2, Halaman 174.

3. Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran digunakan untuk menentukan derajat kesukaran suatu butir

soal.Suatu tes dikatakan baik jika memiliki derajat kesukaran sedang, yaitu tidak

terlalu sukar, dan tidak terlalu mudah.  Seperti yang dikemukakan Sudijono

(2011:372) untuk menghitung tingkat kesukaran (TK) suatu butir soal digunakan

rumus:

= 	
Keterangan:

JT = Jumlah skor yang diperoleh siswa pada butir soal yang diperoleh
IT = Jumlah skor maksimal yang dapat diperoleh siswa pada suatu butir soal
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Untuk menginterpretasi tingkat kesukaran suatu butir soal akan digunakan kriteria

indeks kesukaran menurut Sudijono (2011: 372) sebagai berikut.

Tabel 3.5 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran

Nilai Interpretasi
0,00 ≤ ≤ 0,15 Sangat Sukar
0,16 ≤ ≤ 0,30 Sukar
0,31 ≤ ≤ 0,70 Sedang
0,71 ≤ ≤ 0,85 Mudah
0,86 ≤ ≤ 1,00 Sangat Mudah

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh indeks tingkat kesukaran yang disajikan

pada Tabel 3.6. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.3,

Halaman 175.

Tabel 3.6 Hasil Tingkat Kesukaran

Nomor
Soal

Tingkat Kesukaran Keterangan Keputusan

1 0,76 Mudah Diterima
2 0,43 Sedang Diterima
3 0,35 Sedang Diterima
4 0,63 Sedang Diterima
5 0,51 Sedang Diterima

4. Daya Pembeda

Analisis daya pembeda dilakukan untuk mengetahui apakah suatu butir soal dapat

membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan

rendah.  Untuk menghitung dapa pembeda, terlebih dahulu diurutkan dari siswa

yang memperoleh nilai tertinggi sampai siswa yang memperoleh nilai terendah.

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

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



35

Menurut Sudijono (2011:389-390) rumus yang digunakan untuk daya pembeda

(DP) adalah:

= −
Keterangan:
BA = Banyaknya siswa kelompok atas yang dapat menjawab dengan benar

pada butir soal yang bersangkutan
JA = Jumlah siswa yang termasuk dalam kelompok atas
BB = Banyaknya siswa kelompok bawah yang dapat menjawab dengan benar

pada butir soal yang bersangkutan
JB = Jumlah siswa yang termasuk dalam kelompok bawah

Kriteria tolak ukur daya pembeda butir soal yang digunakan menurut Sudijono

(2011:380) selengkapnya ditunjukkan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Interpretasi Nilai Daya Pembeda

Koefisien Daya Pembeda Interpretasi
DP ≤ 0,0 Sangat Buruk

0,00 < DP ≤ 0,20 Buruk
0,20 < DP ≤ 0,40 Cukup
0,40 < DP ≤ 0,70 Baik
0,70 < DP ≤ 1,00 Sangat Baik

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh indeks daya pembeda butir soal pada

Tabel 3.8. Perhitungan selengkapnya dilihat pada Lampiran C.4, Halaman 176.

Tabel 3.8 Hasil Daya Pembeda

Nomor
Soal

Daya Pembeda Keterangan Keputusan

1 0,38 Cukup Diterima
2 0,81 Sangat Baik Diterima
3 0,78 Sangat Baik Diterima
4 0,59 Baik Diterima
5 0,75 Sangat Baik Diterima
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Sebab instrumen dikatakan valid, reliabel, dan tingkat kesukaran serta daya

pembedanya telah telah memenuhi kriteria, maka instrumen tes kemampuan

pemahaman konsep matematis yang disusun layak digunakan untuk

mengumpulkan data kemampuan pemahaman konsep matematis siswa.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menguji kebenaran suatu hipotesis. Sebelum

melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat yaitu uji

normalitas. Hal ini dilakukan untuk menentukan uji statistik yang akan digunakan

dalam pengujian hipotesis.

a. Analisis Kemampuan Awal Pemahaman Konsep Matematis

Analisis yang dilakukan pada kemampuan awal pemahaman konsep matematis

siswa yang diperoleh dari hasil nilai pretes dari kedua kelas yaitu:

1. Uji Normalitas Kemampuan Awal Pemahaman Konsep Matematis

Uji normalitas data kemampuan awal pemahaman konsep matematis siswa

dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel berasal dari populasi yang

berdistribusi normal atau tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hal

ini dilakukan sebagai acuan untuk menentukan langkah dalam pengujian hipotesis.

Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan uji chi-kuadrat. Adapun hipotesis

untuk uji normalitas kemampuan pemahaman konsep matematis sebagai berikut.

Hipotesis

H0 : sampel data berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 : sampel data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal

Taraf signifikansi yang digunakan adalah α = 0,05.
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Rumus uji chi-kuadrat yang digunakan dalam penelitian ini menurut Sudjana

(2005: 273) adalah sebagai berikut.

		 = −
Keterangan:

=  frekuensi harapan
=  frekuensi yang diharapkan
=  banyaknya pengamatan

Dengan kriteria pengujian sebagai berikut.

Terima H0 jika χ2
hitung < χ2

tabel dengan χ2
hitung < ∝ ( ).

Rekapitulasi hasil uji normalitas data kemampuan awal pemahaman konsep

matematis siswa yang mengikuti ATM bantuan papan tulis dan ATM biasa

disajikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Rekapitulasi Hasil Uji Normalitas Kemampuan Awal Pemahaman
Konsep Matematis Siswa

Kelas χ2
hitung χ2

tabel Keputusan Uji Keterangan
Eksperimen (ATM
Bantuan Papan Tulis

7,8057 7,8147 H0 diterima
Berdistribusi

Normal

Kontrol (ATM Biasa) 3,3252 7,8147 H0 diterima
Berdistribusi

Normal

Berdasarkan Tabel 3.9, diketahui bahwa χ2
hitung < χ2

tabel pada kedua kelas sampel,

sehingga H0 diterima. Dengan demikian, data kemampuan awal pemahaman konsep

matematis siswa yang mengikuti ATM bantuan papan tulis dan ATM biasa

keduanya berdistribusi normal. Perhitungan  selengkapnya dapat dilihat pada

Lampiran C.9 di Halaman 185 dan C.10 di Halaman 187.
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2. Uji Homogenitas Kemampuan Awal Pemahaman Konsep Matematis

Dalam penelitian ini, uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua

kelompok data yaitu kemampuan awal pemahaman konsep matematis siswa yang

mengikuti ATM bantuan papan tulis dan siswa yang mengikuti ATM biasa

memiliki varians yang sama (homogen) atau tidak. Adapun hipotesis untuk uji

homogenitas kemampuan pemahaman konsep matematis sebagai berikut.

Hipotesis∶ 	 = (kedua populasi memiliki varians yang sama)∶ 	 ≠ (kedua populasi memiliki varians yang tidak sama)

Dengan taraf signifikansi yang digunakan adalah α = 0,05.

Menurut Sudjana (2005: 249-250) untuk menguji homogenitas menggunakan

rumus statistik uji yaitu:

=
Keterangan :

: varians terbesar
: varians terkecil

Statistik diatas berdistribusi dengan kriteria pengujian adalah terima H0 jika

Fhitung ≥ Fkritis dengan Fkritis = 	 ( , ) yang diperoleh dari daftar distribusi

dengan taraf signifikan 0,05 dan drajat kebebasan masing-masing sesuai dengan

dk pembilang dan penyebut.

Rekapitulasi hasil uji homogenitas kemampuan awal pemahaman konsep

matematis siswa dapat dilihat pada Tabel 3.10 dan data selengkapnya dapat dilihat

pada Lampiran C.11, Halaman 189.
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Tabel 3.10 Rekapitulasi Hasil Uji Homogenitas Kemampuan Awal
Pemahaman Konsep Matematis Siswa

Kelas Varians Fhitung Ftabel
Keputusan

Uji
Keterangan

Eksperimen (ATM
Bantuan Papan
Tulis)

113,586
1,85 2,41 H0 diterima

Varians
Sama

(Homogen)Kontrol (ATM
Biasa)

210,507

Pada Tabel 3.10, diketahui bahwa Fhitung < Ftabel sehingga H0 diterima. Dengan

demikian, data kemampuan awal pemahaman konsep matematis siswa yang

mengikuti ATM bantuan papan tulis dan ATM biasa memiliki varians yang sama

(homogen).

3. Uji Kesamaan Dua Rata-rata

Sebelum dilakukan uji hipotesis, dilakukan analisis terlebih dahulu mengenai

kemampuan awal pemahaman konsep matematis siswa pada kedua sampel. Tujuan

analisis data kemampuan awal atau nilai pretes kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa pada kedua sampel adalah untuk mengetahui apakah kemampuan

awal pemahaman konsep matematis siswa dari kedua sampel sama atau tidak. Hasil

analisis kemampuan awal pemahaman konsep matematis siswa digunakan untuk

menentukan data peningkatan (gain) atau kemampuan akhir pemahaman konsep

matematis siswa yang akan digunakan untuk uji hipotesis perbedaan kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa.

Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas, diketahui bahwa kemampuan awal

pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti ATM bantuan papan tulis dan

ATM biasa keduanya berdistribusi normal dan berasal dari varians yang sama,
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maka analisis berikutnya adalah menguji perbedaan kemampuan awal pemahaman

konsep matematis siswa dengan menggunakan uji-t.

Hipotesis yang digunakan yaitu:

H0 : µ1 = µ2

H1 : µ1 ≠ µ2

Keterangan:
µ1 = rata-rata peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa  yang

mengikuti ATM bantuan papan tulis
µ2 = rata-rata peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang

mengikuti ATM biasa

Adapun statistik yang digunakan untuk uji-t dalam Sudjana (2005: 243) adalah:= ̅ ̅
dengan = 	 	 		 	

Keterangan:̅ = rata-rata nilai kemampuan awal siswa pada kelas eksperimen̅ = rata-rata nilai kemampuan awal siswa pada kelas kontrol
= banyaknya subyek kelas eksperimen
= banyaknya subyek kelas kontrol
= varians yang mengikuti kelas eksperimen
= varians yang mengikuti kelas kontrol
= varians gabungan

Kriteria uji kesamaan dua rata-rata yang digunakan dalam penelitian ini adalah

terima H0 jika thitung < ttabel dengan ttabel = ∝ ( ) sedangkan untuk harga

lainnya H0 ditolak. Harga ∝ ( ) = 1,671 diperoleh dari daftar distribusi t.

Dengan perhitungan menggunakan bantuan program Microsoft Excel 2010 pada

taraf signifikan α = 0,05, diperoleh nilai thitung = −5,5778. Karena thitung < ttabel maka

H0 diterima. Hal ini berarti bahwa rata-rata kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa yang mengikuti ATM bantuan papan tulis sama dengan rata-rata
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kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti ATM biasa.

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.12, Halaman 191.

Berdasarkan hasil perhitungan uji-t nilai kemampuan awal pemahaman konsep

matematis siswa, rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang

mengikuti ATM bantuan papan tulis sama dengan rata-rata kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti ATM biasa. Oleh karena itu,

data yang digunakan dalam uji hipotesis pertama pada penelitian ini adalah data

peningkatan (gain).

b. Uji Hipotesis Penelitian

Besarnya data peningkatan nilai kemampuan pemahaman konsep matematis siswa

yang menggunakan ATM bantuan papan tulis dan ATM biasa dapat dihitung

menggunakan gain ternormalisasi (normalized gain/N-Gain) menurut Hake (1998:

64) yaitu:= 	 		 	 	 , dan g adalah skor/nilai gain

Hasil perhitungan N-Gain kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang

mengikuti ATM bantuan papan tulis dan ATM biasa selengkapnya dapat dilihat

pada Lampiran C.13 dan C.14 di Halaman 193 dan 194.

1. Uji Normalitas N-Gain Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis

Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah N-Gain dari kedua sampel

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak.

Adapun hipotesis yang dimaksud sebagai berikut.
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Hipotesis

H0 : sampel data N-Gain berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 : sampel data N-Gain tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal

Taraf signifikansi yang digunakan adalah α = 0,05.

Rumus uji chi-kuadrat menurut Sudjana (2005: 273) adalah sebagai berikut.

	 = −
Keterangan:

=  frekuensi harapan
=  frekuensi yang diharapkan
=  banyaknya pengamatan

Adapun kriteria pengujian yang digunakan yaitu terima H0 jika χ2
hitung < χ2

tabel

dengan χ2
hitung < ∝ ( ). Rekapitulasi hasil uji normalitas N-Gain kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti ATM bantuan papan tulis dan

ATM biasa disajikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.11 Rekapitulasi Hasil Uji Normalitas N-Gain Kemampuan
Pemahaman  Konsep Matematis Siswa

Kelas χ2
hitung χ2

tabel Keputusan Uji Keterangan
Eksperimen (ATM
Bantuan Papan Tulis)

5,5884 7,8147 H0 diterima
Berdistribusi

Normal

Kontrol (ATM Biasa) 7,2778 7,8147 H0 diterima
Berdistribusi

Normal

Berdasarkan Tabel 3.11, diketahui bahwa χ2
hitung < χ2

tabel pada kedua kelas sampel,

sehingga H0 diterima. Dengan demikian, kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa yang mengikuti ATM bantuan papan tulis dan ATM biasa

keduanya berasal dari sampel N-Gain yang berdistribusi normal. Perhitungan

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.15 dan C.16, Halaman 195 dan 197.
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2. Uji Homogenitas N-Gain Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok N-Gain

pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti ATM bantuan papan tulis dan

siswa yang mengikuti ATM biasa memiliki varians yang sama (homogen) atau

tidak. Adapun hipotesis yang dimaksud sebagai berikut.

Hipotesis∶ 	 = (kedua populasi N-Gain memiliki varians yang sama)∶ 	 ≠ (kedua populasi N-Gain memiliki varians yang tidak sama)

Taraf signifikan yang digunakan yakni, = 0,05.

Menurut Sudjana (2005: 249-250) untuk menguji homogenitas dilakukan dengan

rumus statistik uji sebagai berikut.

=
Keterangan :

: varians terbesar
: varians terkecil

Keputusan uji untuk statistik diatas berdistribusi dengan kriteria pengujian adalah

tolak H0 jika Fhitung ≥ Fkritis dengan Fkritis = 	 ( , ) yang diperoleh dari

daftar distribusi dengan taraf signifikan 0,05 dan drajat kebebasan masing-masing

sesuai dengan dk pembilang dan penyebut. Adapun rekapitulasi hasil uji

homogenitas N-Gain dapat dilihat pada Tabel 3.12 dan data selengkapnya dapat

dilihat pada Lampiran C.17, Halaman 199.
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Tabel 3.12 Rekapitulasi Hasil Uji Homogenitas N-Gain Kemampuan
Pemahaman Konsep Matematis Siswa

Kelas Varians Fhitung Ftabel
Keputusan

Uji
Keterangan

Eksperimen (ATM
Bantuan Papan Tulis)

0,0234
1,78 2,41 H0 diterima

Varians
Sama

(Homogen)Kontrol (ATM Biasa) 0,0417

Pada Tabel 3.12, diketahui bahwa Fhitung < Ftabel sehingga H0 diterima. Dengan

demikian, N-Gain kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang

mengikuti ATM bantuan papan tulis dan ATM biasa memiliki varians yang sama

(homogen).

c. Uji Hipotesis Pertama

Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas data N-Gain, diketahui bahwa

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti ATM bantuan

papan tulis dan ATM biasa keduanya berdistribusi normal dan berasal dari varians

yang sama (homogen), maka analisis berikutnya adalah menguji hipotesis pertama

N-Gain kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dengan menggunakan

uji-t. Hipotesis yang digunakan yaitu:

Hipotesis

H0 : µ1 = µ2

H1 : µ1 > µ2

Keterangan:
µ1 = Kemampuan pemahaman konsep matematis siswa setelah mengikuti ATM

bantuan papan tulis sama dengan mengikuti ATM biasa.

µ2 = Kemampuan pemahaman konsep matematis siswa setelah mengikuti ATM

bantuan papan tulis lebih tinggi daripada mengikuti ATM biasa.
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Statistik yang digunakan untuk uji-t dalam Sudjana (2005: 243) adalah:= ̅ ̅
dengan = 	 	 		 	

Keterangan:̅ = rata-rata N-Gain siswa pada kelas eksperimen̅ = rata-rata N-Gain siswa pada kelas kontrol
= banyaknya subyek kelas eksperimen
= banyaknya subyek kelas kontrol
= varians yang mengikuti kelas eksperimen
= varians yang mengikuti kelas kontrol
= varians gabungan

Kriteria uji hipotesis pertama yang digunakan adalah terima H0 jika thitung < ttabel

dengan ttabel = ∝ ( ) sedangkan untuk harga lainnya H0 ditolak. Harga

∝ ( ) = 1,671 diperoleh dari daftar distribusi t.

Dengan perhitungan menggunakan bantuan program Microsoft Excel 2010 pada

taraf signifikan α = 0,05, diperoleh nilai thitung = 2,4127. Karena thitung > ttabel maka

H0 ditolak. Hal ini berarti kemampuan pemahaman konsep matematis siswa setelah

mengikuti  ATM bantuan papan tulis lebih tinggi daripada mengikuti ATM  biasa.

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.18 pada Halaman 201.

d. Uji Hipotesis Kedua

Sebelum menguji hipotesis untuk mengetahui apakah proporsi siswa yang memiliki

kemampuan pemahaman konsep matematis terkategori baik lebih dari 60% dari

jumlah siswa yang mengikuti ATM bantuan papan tulis maka dilakukan uji

normalitas terlebih dahulu pada nilai akhir atau nilai postes kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa kelas ATM bantuan papan tulis.
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1. Uji Normalitas Kemampuan Akhir Pemahaman Konsep Matematis

Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai akhir dari sampel kelas

yang mengikuti ATM bantuan papan tulis berasal dari populasi yang berdistribusi

normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan uji chi-kuadrat. Adapun hipotesis

yang digunakan adalah sebagai berikut.

Hipotesis

H0 : sampel data berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 : sampel data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal

Taraf signifikansi yang digunakan adalah α = 0,05.

Rumus statistik uji chi-kuadrat menurut Sudjana (2005: 273) adalah sebagai

berikut.

	 = −
Keterangan:

=  frekuensi harapan
=  frekuensi yang diharapkan
=  banyaknya pengamatan

Kriteria pengujian yang digunakan yakni terima H0 jika χ2
hitung < χ2

tabel dengan

χ2
hitung < ∝ ( ). Rekapitulasi hasil uji normalitas kemampuan akhir

pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti ATM bantuan papan tulis

disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13 Rekapitulasi Hasil Uji Normalitas Kemampuan Akhir
Pemahaman  Konsep Matematis Siswa Kelas Eksperimen

Kelas Keputusan Uji Keterangan

Eksperimen (ATM
Bantuan Papan
Tulis)

5,5154 7,8147 H0 diterima
Berdistribusi

Normal
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Berdasarkan Tabel 3.13, diketahui bahwa χ2
hitung < χ2

tabel , sehingga H0 diterima.

Dengan demikian, kemampuan akhir pemahaman konsep matematis siswa yang

mengikuti ATM bantuan papan tulis berasal dari sampel populasi yang berdistribusi

normal dapat dilihat pada Lampiran C.19, Halaman 203.

2. Uji Proporsi

Untuk menguji hipotesis bahwa proporsi siswa yang memiliki kemampuan

pemahaman konsep matematis terkategori baik lebih dari 60% dari jumlah siswa

yang mengikuti ATM bantuan papan tulis maka dilakukan uji proporsi pada data

kemampuan pemahaman konsep matematis di kelas tersebut. Uji proporsi untuk

data yang berasal dari populasi berdistribusi normal menurut Sudjana (2005: 235)

dengan menggunakan rumus:

= 	 − 0,60,6(1 − 0,6)
Keterangan:
x = Banyaknya siswa memiliki kemampuan pemahaman konsep matematis

terkategori baik pada kelas ATM bantuan papan tulis
n =  Jumlah sampel

Adapun hipotesis untuk uji proporsi pada penelitian ini sebagai berikut.

Hipotesis	 ∶ 	 = 	0,6 (proporsi siswa yang memiliki pemahaman konsep matematis

terkategori baik sama dengan 60%)		 ∶ 	˃	0,6 (proporsi siswa yang memiliki pemahaman konsep matematis

terkategori baik lebih dari 60%)

Taraf signifikan yang digunakan adalah α = 0,05
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Peluang yang digunakan dalam uji ini adalah (1−α), dengan kriteria uji: tolak H0

jika zhitung > z0,5−α, dimana z0,5−α didapat dari daftar normal baku dengan peluang

(0,5−α).

Berdasarkan tabel kategori nilai kemampuan akhir pemahaman konsep matematis

siswa yang mengikuti ATM bantuan papan tulis di Lampiran C.19 pada Tabel

C.19.1, jumlah siswa yang terkategori baik (x) = 30 dan jumlah siswa yang

mengikuti ATM bantuan papan tulis (n) = 30. Dari hasil perhitungan diperoleh

zhitung = 4,4721 dan daftar distribusi z, harga z0,5−α = z (0,45) = 1,645. Karena zhitung

=4,4721 > z0,5−α = 1,645, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

proporsi siswa kelas ATM bantuan papan tulis yang memiliki nilai kemampuan

akhir pemahaman konsep matematis siswa terkategori baik lebih dari 60% dari

jumlah siswa di kelas tersebut. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada

Lampiran C.20, Halaman 206.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa yang mengikuti ATM bantuan papan tulis lebih tinggi dari pada

pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti ATM biasa dan proporsi

siswa kelas ATM bantuan papan tulis yang memiliki nilai akhir kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa terkategori baik lebih dari 60% dari jumlah

siswa. Dengan demikian, ATM bantuan papan tulis efektif ditinjau dari kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa kelas VII SMP Negeri 9 Bandarlampung

semester genap tahun pelajaran 2018/2019.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan bagi guru yang ingin menerapkan ATM

bantuan papan tulis hendaknya:

1. Memperhatikan tahap literature agar siswa benar-benar memahami konsep.

2. Memperhatikan penggunaan media papan tulis sebagai media utama dalam

menerapkan ATM bantuan papan tulis terutama pada waktu berdiskusi.

3. Melakukan pengelolaan kelas yang baik dan pengelolaan waktu yang tepat agar

suasana belajar semakin kondusif. Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran

memperoleh hasil yang optimal.
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